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Ata da 116í!. Sessão Não Deliberativa
em 16 de novembro de 1998
4"- Sessão Legislativa Ordinária da 50"- Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Joel de Hollanda
{Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocinio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

PARECERES
PARECER N• 574, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado n' 131,
de 1996, de autoria da Senadora Benedita
da Silva, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, e dá outras providências.

Relatara: Senadora Marina Silva

EXPEDiENTE

I - Relatório

MENSAGEM

Esta relataria apresenta seu parecer à Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto em análise,
de n' 131/96, de autoria da eminente Senadora Benedita da Silva, para análise e deliberação, referente
á ·ungua Brasileira de Sinais·.
.:
O objetivo central da matéria é resgatar uma
das grandes dívidas sociais residentes na sociedade
brasileira, e que tem contribuido com a exclusão de
um expressivo grupo social - as comunidades de indivíduos surdos. Neste sentido, a presente proposta
procura definir a implementação de uma politica de
uso e reconhecimento de uma linguagem própria do
referido grupo, como um dos meios de garantir a sua
inserção integral na sociedade.
Para tanto, em seu art. 1° institui o reconhecimento da ·ungua Brasileira de Sinais e outros recursos de expressão a ela associados"; no art. 2' trata da
obrigatoriedade do uso desta linguagem como meio de
comunicação; do art. 3' consta a definição de espaços
instrtucionais públicos onde deverá existir profissionais
intérpretes da língua de sinais; o projeto nos artigos
que se seguem trata, ainda, da preocupação em incluir
no processo formativo e escolar o componente curricular relacionado com a inserção da proposta de oficiaJização do uso da "língua de sinais", bem como, da formação do magistério especializado que assegure um
processo adequado de ensino-aprendizagem na área.

DO PRESIDI:NTE DA REPÚBLICA
Nº 249, de 1998 (n' 1.381/98, na origem), de
12 rio corrente. restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara n' 42, de 1998 (n' 4. 711/98, na Casa
de origem), que modifica dispositivo da Lei nº 9.491,
de 9 de setembro de 1997, que "altera !Jrocedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatizaçâo, revoga a Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, e
dâ outras providências", sanc1onado e transformado
na Lei n• 9.700, de 12 de novembro de 1998.
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
809/98. de 1 O do corrente, cJo Ministro de
Estado da Fazenda. encaminhando cópia dos me~
morandos elaborados pela Secretaria de Acampa~
nhamento Econômico e pela Secretaria da Receita
Federal, referentes aos Requerimentos n 2 s 483 e
498, de 1998. ambos do Senador E mandes Amorim, esclarecendo que a resposta quanto ao quesi~
to nº 2 envolve mformações protegidas pelo sigilo
fiscal.
Nº 200/98, oe 11 do corrente. do Ministro de
Estado de Minas e Energia. encaminhando as infor~
mações referentes ao ,qequerimento nº 496, de
1998, do Senador Eduardo Suplicy.
N2

As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vào ao Arquivo.

11- Voto
Sem dúvida, o projeto em exame esfá suprindo
uma ausência há muito sentida dentro de um projeto
de sociedade que zele pela eqüidade e justiça social, ou seja, oferta igual de oportunidades para que
todos os brasileiros tenham condições de exercer
plenamente sua cidadania.
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Uma língua define-se como um s1stema abstraIo de regras gramaticais, além de constituir-se em

um dos veiculas mais expressivos da comunicação
e da interação entre pessoas e grupos. No Brasil, se
desdobra em, aproximadamente, 18 formas de ser
entendida e expressada, e, segundo o dicionario Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, tem como definição central, a constituição de um " ... conjunto das palavras usadas por um po\IO, por uma nação, e o conJUnto de regras da sua gramática", tendo, ainda,

dade e cultura r.urd~-· Argumentos e conceitos, no
nosso emendimento. estão exaustivamente colocados na justificação qL;e compõe a proposta, com os
quais estamos inteiramente de acordo, o que nos
leva a não repeti-los neste voto.
Diante do exposto, somos pela aprovação do
projeto, apresentando uma emenda substitutiva que
aponta para o aperfeiçoamento da matéria, resultante de discussões havidas com especialistas e integrantes dos segmentos organizados da área.

como sentido figurado, sua expressão repassada
através da " ... linguagem própria de uma pessoa ou
de um grupo•. A linguagem, no caso, se constitui,
conforme a mesma fonte citada, "... o uso da palavra

articulada ou escrita como meio de expressão e de
comunicação entre pessoas".
Sem dúvida, como justifica a autora da matéria,
esta linguagem se constitui em •... um instrumento intrínseco à transmissão e intercâmbio de Idéias e de
sentimentos" e, ainda, nAste caso, "... naturais às comunidades de indivíduos surdos dos países que as
utilizam. Como todas as línguas orais, não são universais, isto é, cada comunidade lingUística tem a
sua própria•.
Mais que a quantidade, o grande argumento
que apóia esta propositura é a justa inserção deste
grupo na sociedade, com iguais condições de sobrevivência e integração. No entanto, os números também expressam uma realidade, diante do que, entendemos pertinente ressaltar alguns dados estatisticos colocados na justificativa do projeto: •... a estimativa do número de surdos no Brasil é de dois milhões
e meio de pessoas, o que representa 1,5% (um e
meto por cento) da população em geral segundo dados fornecidos pela Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) e que se baseia nas estimativas da Organização Mundial de Saude-.
Um dos objetivos desta colocação é, também,
enfatizar mais uma omissão ae nossos sistemas ofiCiais, ou seja, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (JBGE) quando não inclui entre seus Indicadores do censo o grupo de pessoas portadoras de
deficiência, mesmo constando esta exigência do ar1igo 17 da Lei n' 7.853/89. Assusta o dado fornecido
pela justificativa do projeto, quando afirrn.s que nos
países desenvolvidos, a quantidade de surdos varia
de 5 (cinco) a 1O% (dez por cento) da população em
geral. no Brasil, ainda se resume a 1,5% (um e me1o
por cento). Este dado divulgado em nosso País. conforme asseguram os movimentos orgamzados deste
segmento, traduz uma ausência total de dados nficials condizentes com a realidade.
Entendemos que não hã dúvida quanto ao merito e pertinência da proposta em discussão, considerando especialmente que "uma pessoa surda não
equivale dizer que esta faça parte de uma comuni-
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EMENDA N' 1 - CAS
(SUBSTITUTIVO)
Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica reconhecida como meio legal de
comunicação e e~pressão a Linguagem Brasileira de
Sina1s - LIBRAS, e outros recursos de expressão a
ela associados.
·
Parâgrafo único. Entende-se como Linguagem
Brasileira de Sinais <'- forma de comunicação e expressão. em que o sistema lingüistico de natureza
visual-motora. com estrutura gramatical própria,
constituem um sistema lingUístico de trasmissão de
idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas
surdas do BrasiL
Art. 2º Devera ser garantido, por parte do Poder Público em geral e empresas concessionárias
de serviços pUblicas, formas institucionalizadas de
apoiar c uso e d1fusào da Linguagem Brasileira de
Sinais como m€10 de comunicação objetiva e de
utilização corrente das comunidades surdas do
Brasil.
Art. :Jº As Instituições públicas e empresas concesslonanas de sernços pUblicas de assistência à
saúde devem ~jarantir atendimento e tratamento
adequado aos portadores de deficiência auditiva, de
3ccrdo cem ;J.S normas iega1s em vigor.
Art. 4º Os s1stemas educacionais federal, estadual. distrital e municipal devem garantir a inclusão
nos cursos de formação de Educação Especial, de
Fcnoaudiologia e de i\~agistério, em seus níveis médio e supenor, o ensino da Linguagem Brasileira de
Sinais. como parte integrante do Parâmetros Curriculares Nacionais -, PCN, conforme legislação vigente.
Paragrafo unir.t::. A Linguagem Brasileira de Si.1a1s não podera substituir a modalidade escrita da
11ngua portuguesa.
Art. 5., Eslâ 1a1 ~ntra em v1gor na data de sua
publicação.
Sala das C~mt.ssões. 28 de outubro de 1998. A.demli Anaraae, Pr9~-;1aente- Marina Silva, Relatara
- Lúdio Coelho - Cartas Wilson - Osmar Dias Jonas Pinheiro - João Rocha - Djalma Bessa Arlindo Porto - Nabor Júnior - Emilia Fernandes
- Casildo Maldaner - Leomar Quintanilha - Romeu Tuma - Ernandes Amorim - Carlos Bezerra.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

REQUERIMENTO NW993, DE 1997

OFiCIO Nº 23/98- CAS

Senhor Presidente,

Brasília, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,
que esta Comissão aprovou o Substitutivo ao Proje~
to de Lei do Senado nº 131, ele 1996, que "Dispõe
sobre a língua Brasileira de Sinais e dá outras providências', em reunião de 28 ele outubro de 1998; que
incluído em turno suplementar na reunião de 4 de
novembro ele 1998, foi definitivamente adotado sem
Emendas,
Atenciosamente, Ser>ador Ademir Andrade,
Presidente.

Com fundamento no d1sposto no Inciso I, do art. 172 do Regimento Interno do Senado Federal, reque1ro

a Vossa Excelência

submeta à deliberaçào do Plenáno o pedido de mclusão, em Ordem
do D1a, do Projeto de Le1 do Senado

n~

131, de 1996. que '01spõe

sobre a Lingua Brasileira de Sinais e da outras proVidênCias'.
Justificaçâo

O Projeto em apreço dispõe sobre o reconheetmento como
meio legal de comunicação e expressão da Língua

Bras~eira

de

Sina.Js e outros recursos de expressão a ela assoc1ados.

A proposição em causa. segundo· consta dos sistemas de
controle, se encontra na Comissão de Assuntos SociS.is, tendo
como Relatara

a Senàdora Manna Silva, desde 10 de junho de

1997, desde quando aguarda a expediçã~ de parecer a respeito.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1997. - Senador
Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

REQUERIMENTO~

LEI N' 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

346, DE 1998

Senhor Presidente,

Dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência, sua integração
social, sobre a Coordenadoria Naciona•
para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência - COROE, institui a tutela jurisdicional de interesse cofetivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação
do Ministério Público, define crinws, e dá

Com fundamento no disposto no inciso I, do art. 172 do Regimento Interno do Senado Federal, renero a Vossa Excelência o
Requenmenlo

n~

993, de 1997, no sentido de quo ~bmeta à deli-

beração do Plenáno o pedido de mclusào, em Ordem do Dia, do
Protelo de Lei do Senado

n~

131, da 1996, que 'Dispõe sobre a

Lingua Bras1/eira de SmBis e dá oulras proVIdências'.
Justificação
O protelo em apreço d1spõe sobre o reconheetmento. como
me10 legal de comunicação e expressão, a Lingua Bras1l91ra de

outras providências.

Art. 17. Serão incluídas no censo demográfico
de 1990, e nos subseqüentes, questões concernentes à problemática da pessoa portadora de deliciência, objetivando o conhecimento atualizado do número de pessoas portadoras de deficiência no País.

Sina.Js e OLJtros recursos de expressão a ela associados.
A proposição em causa. segundo consta dos sistemas de
controle, se encontra na Com1ssão de Assuntos Sociais, tendo
como Relatara a Senador Manna Silva, desde 10 de junho de
1997, aguardando a expediÇão de parecer a respeito.

Sala das Sessões, 28 de abril de 1998. - Senador Pedro
Simon.

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO

OF.SF/128.Si87
Em 19 de novembro da 1997

REQUERIMENTO NW369, DE 1997

Senhor Pr'3Sidente,
Comumco a Vossa Excelência que 101 apresentado o Re-

Senhor PreSidente.
Nos termos do art. 119 do Regimento Interno.
dispensa do parecer da Com1ssão de Educação

reque~ro

sob~e

a

o Pro,eto

quenmer.to nw 993. c.•e 1997 (Hs. 53). através do qual o Senador
Pedro S1mon soiiCIIa. nos termos do art. 172, I, do Reg1me-nto ln·

a !fldus...<lo em C'r(.ern do

\em::,

sobre a língua brasileira de smrus e dé outras providências, CUJO
prazo para manifestação daquele órgão técnico ja se encontra es-

131, de 199€, de <!Utona da Senadora B&nedita da Silva, que c!ispõe

suLre a ~..wgua &.:aSie1ra de Sloats dá outras provk:lêndas.

gotado.
Sala das Sessões, 26 de ma1o de 1997.- Senadora Ben.,._

dita da Silva.

Dia do Proje!O de Lei do Senado

ng

de Lei do Senado nw 131, de 1996, de mlllh9. autoria. que dLSpõe

To:,.;tdo em Vl!'>ta aincla não ter havido manifestação da rotat~m

designada por '-" -~o;:sa Excelência. Senadora Mama SDva, en-

caraça :o:sja a matério..~ .:.:ubmetida a ané!!s"" dessa Comissão, a fim
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de ser posterionnente apreCiada pelo Plenario

dcvid~mc'1te

lruída com seu parecer.
Atenciosamente, Senador Antonio Carlos

t:ts-

Magalhõ.e~.

Presidente.

OF. SF/469/98
E:n 25 d!:! ma10 ae 1998
Senhor Prestdente,

Comunico a Vossa Exceléncm que :ot apresen!ado o Requenmento n11 346, de 1998 (Hs. 60), que reitera os termos do Requerimento n11 993, de 1997 (fls. 53), através dos quais o Senador
Pedro Simon solicita, nos termos do art. 172. I. do Regtmento lntemo. a inclusão em Ordem do Dia do Protelo de Let do Senado
nll 131, de 1996, de autoria da Senadora B~nedita da Silva, que

dispõe sobre a Língua Brasileira de Si!lais 8 dá outras pro•Jidências. Requerimento no mesmo sentido foi ;;.cresentado em 18 de

novembro último (lls. 53), quando a !natéria foi encaminl1ac.la a
essa Comissão para manifestação (M3. 54).
Não obstante o que dispõ~ o 1-1arágmto ún1co do art. 255,
tendo em vista que a proposição já t>stá. i:1struida, com relatóno
encaminhado por sua relatara para inci:Jsão na pauta dessa Comissão (fls. 55·59), encareço a V. &-e submeter o referido relaló·
rio a esse órgão técnico, a fim de ser posteriormente apreciado

em Plenário devidamente instruido com seu oarecer.
Atenciosamente. - Senador s:\"1tonb

Carl~s

Magalhães.

Presidente.

RELATÓF!IO
Relator: Senador Laura

C.a:m~·os

I - Relatóri<>
Vem a esta Comissão, para análise e delibera·
ção, o Projeto de Lei do Senado n' 131/96, c!~ autoria da eminente Senadora Bene::dita da 3ilva, que re·
conhece como um meio de exoressão a Lingua Bra·
sileira de Sinais, também Gnc.:nada peia sigla LI·
BRAS.
O art. 12 reconhece corno mero legal de expres·
são e comunicação a Língua Brasileira ae Sinats e
"outros recursos de exoressão a ela associados".
A definição da Libras enc·1ntr=;.·se r!C Parãgr2fc
Unico e a compreende como ~"leio de comunicação
de natureza visual·motora, com estrutura gramatical
própria, oriunda de comunidades de pessoas surdas
do Brasil". E acrescenta: "é a form::! de expressão de
surdo e sua lingua natural".
O art. 2Q determina que e Libras devera ser utilizada "obrigatoriamente, como fTleio de comunicação objetiva e de uso corrente d:ts comunidades surdas do Brasil".
Em seu art. 3 2 , o projeto r .., tela estabelece
que "a administração pública, din a e indirela. asseR

gurará o atendimento aos surdos, na Li 1gua Brasileira de Sinais, em repartições pUblicas federal, estadual e municipal, bem como em estabelecimentos
bancários, jurídicos e hospitalares, pelos profissio·
nais intérpretes da língua de sinais".
Ja o art. 4' dispõe que a Libras "Será incluída
nos curriculos de formação das áreas de ed~cação
especial, fonoaudiologia e magistério, como disciplina optativa para o aluno e obrigatória para a institui·
ção educativa".
O parágrafo 1 Q define os cursos de Educação
Especial, o parágrafo 2Q, os cursos de magistério e o
parágrafo 3º, o que são cursos especiais ou integra·
dos. para surdos, no sistema de ensino brasileiro.
O art. 5!!, equivocadamente nurTierado como 4 2 ,
diz que •essa lei entra em vigor na data de sua publi·
cação~. E o art. 62 - numerado :como 5 2 - trata do
caráter revogatório da futura lei.
Em sua justilicação, a ilustre Senadora destaca
o poder de ensino da língua, bem como suas carac·
terísticas semânticas e linguísticas, e enfatiza que à
lingua portuguesa do Brasil acrescentam·se outras lín·
guas das d~erenles nações indígenas, da mesma forma que a linguagem de sinais é usada n_ão só pelos
surdos, mas pela Ilibo Urubu Kaapor, queiem um sistema próprio de comunicação visual ou manual.
Destaca, ainda, a Senadora Benedita da Silva,
que não temos estatísticas de caráter nacional, nem
mesmo regional, que nos indiquem um número apre·
ximado dos reais percentuais da população deficiente, em geral, e dos surdos. em particular, Tem·se es·
timativas baseadas em dados mundiais divulgados
pela Organização das Nações Unidas.
f\lo entanto, sabe-se, por exemplo, que 95%
das criã.nças surdas nascem em famílias de pais ouvintes, mas apesar da importância da aprendizagem
da linguagem de sinais muitas dessas famílias não a
adquirem, de vez que freqUentemente não procuraram nennuma instituição voltada para os deficientes
auditivos. e, mesmo deliberadamente, escusam-se
de utilizar esta forma de comunicação.
Esclarece a Senadora que está superada a expressão "surdo-mudo", na medida em que, hoje,
sabe·se que o indivíduo não lalante. não adquire na·
turalmente a expressão verbal. ou deixa de utilizar
seu aparelho tonador ou, pelo menos, o faz tardia·
menie porque é incapaz de ouvir, mas não de falar.
O objetivo desta proposta é, além do reconhecimento da linguagem própria da comunidade de
surdos do País. a definição de uma política educacional compativel com as necessidades dessas pes·
suas, para que haja urna real possibilidade de inte·
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gração social dos surdos. Tal finalidade é respaldada na citação de alguns dispositivos constitucionais
referentes às pessoas portadoras de deficiência.
Conclui a Senadora solicitando seja parte inte~
grante da proposição o "Parecer sobre a Língua de
Sinais usada nos Centros Urbanos do BrasW, por

constituir-se importante subsídio para a compreensão da Libras.
É o Relatório.
11- Voto
Em que pese o grande mérito do projeto, por
sua preocupação em minorar as dificuldades de in-

serção social enfrentadas diariamente pelos portadores de deficiências 1onoauditivas, algumas alterações se fazem necessârias com vistas ao seu aprimoramento.
Quanto ao artigo 1Q, acreditamos que a expressão •tegat•, toma-se desnecessãria, uma vez que
estamos elaborando uma lei para que seja oficialmente reconhecida a Linguagem Brasileira de Sinais.
O art. 22 também nos parece inócuo, pois, se o
projeto de lei em tela for aprovado e sancionado,
transfonnar~se-á em norma jurídica, cabendo a todos os cidadãos não iazer outra coisa se não cumpri-la.
Quanto ao art. 3 2 , embora seja uma compe,ência legislativa concorrente ou complementar da
União, Estados e Municfpios, no nosso entendimento uma norma jurídica federal deve evitar tratar de
maneira ambígua e/ou genérica o alcance a que se
pretende - tal como ocorre na referida proposição
quando dispõe "que a administração pública, direta e
indireta assegurará o atendimento aos surdos, na
Língua Brasileira de Sinais, em repartições públicas
federal, estadual e municipal, bem como em estabelecimentos bancários, jurídicos e hospitalares· - lastreando-se no ânimo de pôr fim às dificuldades de
um grupo social específico, desconsiderando, no entanto, as contingências da realidade socioeconômica
e cultural brasileira.
Caberia ressaltar que se encontra em tramitação o PLS nQ 297/91, de autoria do eminente Senador Francisco Rollemberg, em fase final de deliberação, garantindo atendimento especial a pessoas portadoras de deficiência em repartições e instituições,
bem como nos meios de transporte püblico, o que
demonstra a oportunidade da proposição da eminente Senadora Benedita da Silva.
Por todo o exposto, somos pela aprovação do
Pl.S n' 131/96, nos termos do substitutivo que se segue:
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SUBSTITUTIVO
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 131, DE 1996
"Dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais e dá outras providências".

O Congresso Nac1onal decreta:
Art. 1 Fica reconhecida como melo de comunicação e expressão a Língua Biasileira de Sina1s LIBRAS.
Paragrafo ünico. Entende-se como Lingua Brasileira de sir:ais o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, oriundo de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
Art. 2º Os órgãos públicos, as empresas concessionarias de serviços públicos e as instituições
públicas e privadas de assistência à saüde devem
garantir atendimento aos surdos na Língua Brasileira
e Sinais através de intérpretes.
Art. 3 2 As instituições públicas de ensino devem garantir aos alunos surdos a utilização da Língua Brasileira de Sinais no processo de ensinoaprendizagem.
Paragrafo ünico. A Língua Brasileira de Sinais
não poderá substituir a modalidade escrita da lingua
portuguesa.
Art. 49 Será incluída nos currículos dos cursos
de formação das éireas de educação especial, tonoaudiologia e magistério a Lingua Brasileira de Sinais como disciplina optativa para o aluno e obrigatória para a instituição educativa.
Art. 5 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões,
. - Laura Campos,
Presidente.

º

PARECER N2 575, DE . 998
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 76, de 1 997 n• 929195, na Casa
de origem), que "Altera os arts. 132, 203 e
207 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
Relator: Senador Josaphat Marinho.
Relatório
1. Com fundamento no art. ô5 da ConstitUição
Federal, encaminhou-se a esta Com1ssão, para revlsao, o ProJeto de lei da Câmara nº 76, de 1997 (Projeto de Le1 nº 929, de 1995, na Casa de ongem), que
"Allera os arts ..132, 203 e 207 do Decreto-Lei n• 2.848,
de 7 de dezembro de 1940- Código Penal".
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2. Na Câmara dos Deputados foi apresentada

Penal, no sentido de proteção à incolumidade da

emenda substitutiva pelo Deputado Inocêncio Olivei-

pessoa, visou-se maior eficácia na punição, em vir-

ra. Designado relator o Deputado Sandra Mabel,
para proferir parecer, no Plenário, em substituição à
CTASP, concluiu pela aprovação.
3. Designado relator o Deputado lbrahim AbiAckel, para proferir parecer em substituição à CCJR,
também concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da Emenda Substitutiva de
Plenário, e no mérito, por sua aprovação e prejudicialidade das demais proposições.
É o relatório.

tude do alto índice de acidentes de trabalho sofridos
pelos operários em função da ausência de medidas
efetivas de prevenção, por parte dos empregadores.
O parágrafo único acrescentado ao referido artigo tem a seguinte redação:

Parecer

4. Dada a existência, em alguns Estados, de
práticas trabalhistas coercitivas, e tendo em vista
que a mera fiscalização do trabalho pelos órgãos
competentes não tem sido suliciente para desestimular a propagação dessas condutas contra os trabalhadores - como observa a Exposição de Motivos
n• 407/MC, de 4 de setembro de 1997, o Ministro do
Estado da Justiça -, 'restou evidente ser imprescindível a adoção de medidas hábeis à sua repressão'.
5. Por se tratar de práticas que ferem as normas de direito social, afrontando a liberdade de contratar, a proposta introduz § 1° ao art. 203 do Código
Penal, com o intuito de melhor tutelar a organização
do tmbalho. Acrescenta § 22 ao mesmo artigo, estabelecendo causa de aumento de pena, quando a vítima é menor de dezoito anos. A redação final dos
referidos parágrafos está assim redigida:
'Art. 203 ...............................................

Pena - detenção de um ano a dois
anos, e multa, além da pena correspondenle
à violência.
§ 12 Na mesma pena incorre quem:
I -obriga ou coage alguém a usar mer-

cadorias de determinado estabelecimento,
para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de divida;
11 - impede alguém de se desligar de
serviços de qualquer natureza, mediante
coação ou por meio da retenção de seus do-

cumentos pessoais ou contratuais.

§ 2° A pena é aumentada de um sexto
a um terço se a vítima é menor de dezoito
anos, idoso, gestante, indígena ou portador
de deficiência física ou mental. •
6. Com relação ao crime de· perigo para a vida
ou saúde de outrem, inscrito no art. 132 do Código

'Art. 132............... :............................. ..
Parágrafo único. A pena é aumentada
de um sexto a um terço se a exposição da
vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de
qualquer natureza, em desacordo com as
normas legais. •
7. O projeto tai.alterações com relação à punição da conduta deserita no art. 207 do Código Penal, relativa ao aliciamento de trabalhadores de um
local para outro do território nacional, cominando
pena mais severa e agravando·a quando a vftima é
menor de dezoHo anos. O dispositivo, aHerado, está
assim redigidm

'Art. 207. Aliciar trabalhadores, com o
fim de levá-los de uma para outrá localidade
do território nacional.
Pena - detenção de um a três anos, e
muna.
§ 1• Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de
execução do trabalho, dentro do território
nacional, mediante fraude ou cobrança de
qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda,
não assegurar condições do seu retomo ao
local de origem.
§ 22 A pena é aumentada de um sexto
a um terço se a vítima é menor de dezoito
anos, idoso, gestante, indígena ou portador
de deficiência física ou mental. •
~

Voto

8. Em virtude do exposto, somos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do presente
projeto, e, quanto ao mérito, por sua aprovação.
conforme remetido pela Câmara Federal.
É o parecer.
Sala das Comissões, 28 de outubro dé 1998. Bernardo Cabral, Presidente - Josaphal Marinho,
Relalor - Ney Suassuna - Antonio C. Valadares Pedro Simon - Romeu Tuma - Djatma Bessa Jefferson Peres - Edtson Lobão - José Eduardo
Outra- Leonel Paiva- Ramez Tebet.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
Código Penal
DECRETO-LEI N' 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940(')
Código Penal
Art. 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a
perigo direto e iminente:
Pena - detenção. de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Abandono de incapaz
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qüentes à data de aquisição do direito às
mesmas", n• 118, de 1993 (n' 666191, na
Casa origem), que "acrescenta parágrafo
ao artigo 130 da Consolidação das Leis
do Trabalho, permitindo que o período de
férias seja desdobrado em dois, com espaço de seis meses entre um e outro", e
n' 9, de 1995 (n' 367/91, na Casa origem),
que "altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, referentes à remuneração de períodos incompletos de férias". (Tramitando em conjunto nos termos do Requerimento n• 67, de 1998).
Relator: Senador Odacir Soares

Art. 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho.
Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano,
além da pena correspondente à violência.
·VIde Súmula 115 do TFR.

Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho
Art. 207. Aliciar trabalhadores, com o fim de
levá-los de uma para outra localidade do território
nacional:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um)
ano, e multa.

TiTULO V
Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso e
Contra o Respeito aos Mortos
CAPiTULO I
Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso
"Vtde art. Sq, VI, VJI e VIII, da Constituição Federal de 1998.

Ultraje a culto e Impedimento ou pertubação de
ato a ele relativo
PARECER N' 576, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre os Projetas de Lei da Câmara n'il
25, de 1993 (n' 3.343189, na Casa origem)
que "Dispõe sobre o acréscimo de inciso
VIl ao art. 131 da Consolidação das Leis
do Trabalho"; n• 38, de 1993 (n' 3.468189,
na Casa de origem), que "altera a redução do caput do art. 134 da Consolidação
das Leis do Trabalho, para determinar
que o empregador deverá conceder férias
ao empregado nos seis meses subse-

1- Relatório
Esia Comissão recebe, para análise, quatro
proposições que tramitam em conjunto e objetivam
modificar os arts. 130, 131, 134, 146 e 147 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - aprovada
pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1' de maio de 1943. A
Tramitação conjunta decorre da aprovação, em 16
de abril de 1998, do Requerimento n' 67, de 1998,
de autoria do Senador Ademir Andrade. '
O Projeto de Lei da Câmara n' 25, de 1993, da
Deputada Rita Camata, determina que não sejam
considerados como falta, para a fixação do número
de dias de férias previsto no art. 130 da CLT, os dias
em que o empregado faltar ao trabalho autorizado
por normas especiais ou legais, sempre que essas
faltas não forem descontadas da remuneração ou do
salário. Segundo a autora, 'as faltas justificadas, e,
por conseguinte, autorizadas por lei, como as verificadas por motivo de doença, de comparecimento à
justiça como testemunha ou como jurado, por convocação do serviço eleitoral e outras, não deveriam ser
igualadas às faltas injustificadas, e assim consideradas para a determinação das férias·.
Por sua vez, o Projeto de Lei da Câmara n11 38,
de 1993, do Deputado Paulo Paim, determina que
as férias sejam concedidas aos empregados, em um
só período, nos seis meses subseqüentes à data da
aquisição do direito a elas. o autor afirma que o prazo de doze meses para a concessão das lérias é dilatado demais: 'A lei, além de determinar que a concessão de férias sera participada ao empregado com
antecedência minima de dez dias e que esta época
serã a que melhor consultar os interesses do empregador, ainda proporciona a este o dilatadisimo prazo
de 12 meses, após a aquisição do direijo às férias para
fixar a data de sua concessão ao empregado•.
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Na seÇJüência, o Projeto de Lei da Câmara n2
118, de 1993, do Deputado Inocêncio Oliveira, pretende pennitir que o periodo de férias seja desdo-

A segunda alteração, referente ao período de
concessão das férias, que constitui a matéria do
PLC n• 38, de 1993, também se nos afigura justa do

brado em dois, com espaço de seis meses entre um

ponto de vista do mérito. Conforme afirma o autor, o

e outro. A divisão do período de férias, para o autor,
flexibiliza o instituto e pennite que o trabalhador possa melhor compatibilizar o gozo de férias com a sua
situação fil'lanceira e a programação familiar.
Rnalmente, o Projeto de Lei da Câmara n• 9,
de 1995, do Deputado Geraldo Alckimin Rlho, altera
a nonna trabalhista que regula o pagamento, na ces·
são dos contratos de trabalho, dos períodos incompletos de férias. O autor entende que o pagamento
das férias proporcionais somente para os demitidos
que contêm com 12 meses de trabalho é discriminatório e desprovido de fundamento razoáel. Assim, ele
propõe tratamento igual para aqueles que pedirem demissão antes de completado o periodo referido.
É o relatório.

dilatado prazo de doze meses, após o período aquisitivo de um ano, acaba por pennitir que o empregado fique quase dois anos sem férias. Não é razoável
exigir tanto dos empregados, principalmente pela estresante jornada desenvolvida em algumas atividades, pela repetitividade adotada no modo de produção industrial em série e pelo ritmo acelerado imprimido, em geral, na vida modema.
Já o terceiro projeto, em nosso entendimento,
embora penntta um desdobramento das férias, aca-

11- Análise

A matéria tratada nos projetas de lei em apreciação pertence ao ramo do Direito do Trabalho. A
iniciativa nesse caso é a comum, prevista no art. 61
da Constituição Federal. A competência é da União,
nos termos do caput do art. 4B da Carta. Observados esses pressupostos, os projetas em análise estão em conformidade com a normalização constitucional vigente.

As nonnas, destinadas a alterar artigos da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conflitam
com princípios gerais adotados pelo nosso ordenamento jurídico, com princípios específicos da legisla-

ção trabalhista, com outras nonnas de hierarquia superior ou com ditames do Regimento Interno desta
Casa. Entretanto, ancorados em razões de mérito,
finnamos entendimento pela adoção parcial dos dispositivos cosntantes dos projetas, na fonna de substitutivo. Esclareceremos as razões que orientaram
essa conclusão.
Com relação ao Projeto de Lei da Câmara n°

25, de 1993, optamos pela sua aprovação. Na realidade, trata-se de compatibilizar o diretto de remuneração com o direito de não ter descontado o mesmo

período no momento da definição do número de dias
de férias. Ora, se a lei prevê que algumas faltas, em
face de certas razões, não devem ser descontadas
da remuneração, nada mais razoável supor injustifi-

cado qualquer desconto dos mesmos dias no cálculo
da duração das férias. A redação do projeto, entretanto, peca ao usar o tenno ·autoriza-, quando o cer-

to é "autorizada", isto é, "ausências autorizadas por
nonnas especiais•.

ba por criar uma nova rigidez ao exigir um espaço

de 6 (seis) meses entre os períodos. Melhor, em
nossa visão, é remeter a questão para um acordo

entre as partes, flexibilizando ainda mais a concessão de férias. Não faz sentido exigir que o perfodo
de férias seja necessariamente de trinta dias ininterruptas. Usufruí-los dessa fonna deve ser um direito
do empregado, mas, caso ele não queira fazê-lo, devemos permitir que as férias, por perfodo superior a

vinte dias, sejam desdobradas em duas ou até três
vezes, mediante entendimento entre o efnpregado e

o empregador. Essa flexibilidade maior interessa ao
empregador e ao empregado. Ao primeiro porque
pode compatibilizar as concessões com os períodos
de produção e ao segundo porque pode adaptar o
período de férias às suas exigências tisicas, económicas e familiares. Na mesma situação, em nosso

entendimento, estão os empregados menores de dezotto e os maiores de cinqüenta anos (§ 22do art.
134 da CLT).
Rnalmente, o Projeto de Lei da Câmara n2 9,
de 1995, merece ter o seu conteúdo aprove~ado por
duas razões. Em primeiro lugar, os contratos de trabalho são cada vez mais fragmentados no tempo,

até pelas condições modernas de produção. Com
isso, são cada vez menos os beneficiados pela pro-

porcionalidade das férias. A bem· da verdade, a regra atual beneficia os empregadore.~ que contratam
por prazos curtos. Estendendo o direito de "férias
proporcionais" a todos os empregados não demitidos por justa causa, oferecemos aos contratos de

trabalho de menor duração e maior precariedade
isonomia de tratamento em relação aos contratos
mais prolongados no tempo, ou seja, mais estáveis.
Em suma, em nosso substitutivo estamos: permitindo o desdobramento das férias em até três partes, mediante acordo escrito, sempre que essas férias forem de mais de vinte dias (art. 130 e caput e
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§ 1' do art. 134 da CL1); vedando o desconto, no
cálculo cl~ durE!qãt;. d:::::; :.~ri?!s. dos dias de falta auto~
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(SUBSTITUTIVO)
Altera as arts. 130, 131, 134 e 147 e
revoga a parágrafo único da arL 146 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
- aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de
12 de maio de 1943, dispondo sobre a
concessão de férias, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decrela:
Art. 12 Os arts. 130, 131, 134 e 147 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-lei n' 5.452, de 1943, passam, a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 130.............................................. .
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no seis meses subsequentes à data em que
a empregado tiver adquirido o direito. (NR)
§ 1' Por decisão unilateral do empregador, somente em casos excepecionais as
férias poderão ser concedidas em 2 (dois)
peíodos,um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corndos. (NR)
§ 2º Aos menores de 18(dezotto) anos
e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de
idade, as fêrias serão sempre concedidas de
uma sô vez, ressalvado o disposto em acordo escrito, individual ou coletivo." (NR)
•Art. 147. Na cessação do contrato de
trabalho, o empregado, desde que não haja
sido demitido por justa causa, terá direito, na
fonna do art. 130, à remuneração relativa ao
período incompleto de férias, na proporção de
1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou
fração superior a 14 (quatorze) dias." (NR)
Art. 2º Esta lei entra €Q1 v1gor na data de sua
publicação.
Art. 3 2 Revoga-se o parágrafo único do art. 146
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sala da Comissão, 4 de novembro ..de 1 998. A.demir Andrade, Presidente - Odacir Soares, l~e
lator - Lúdio Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda- Nabor Júnior- Romeu Tuma- Beffo Parga - Emma Fernandes - Martuce Pinta - Casilda
Maldaner - Osmar Dias - Carlos Bezerra - Jonas
Pinheiro - Jefferson Peres- Djafma Bessa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N 2 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943

§ 2º- A - O periodo de lérias, superior
a 20 (vinte) dias. podera ser desdobrado em
até três partes, mediante acordo escrito, individual ou coletivo. •
"Art. 131 ............................................... .
VI-A - autorizada por norma legal que
conceda ao empregado o direito de não sofrer qualquer desconto em sua remuneração
ou salário, em decorrência da mesma ausência."
•Art. 134. lnexistindo acordo escrito, individual ou coletivo, que regule a matéria de
forma diversa, as férias serão concedidas
por ato do empregador, em um só período,

Art. 130. Após cada periodo de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver
faltado ao serviço ma1s de 5 (c1nco} vezes;
11 - 24 (v1nte e quatro) dias corridos, quando
houver t1do de 6 (se1s) a 14 (quatorze) faltas;
III - 18 (dezoito)dias corridas, quando houver
tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) !altas;
IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver
tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.
§ 1' É vedado descontar do periodo de férias,
as faltas do empregado ao serviço
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§ 2' O período das férias será computado para
todos os efeitos, como tempo de serviço.

Art. 131. Não será considerada falta ao serviço.

ll

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da

Câmara n' 76, de 1997 (n• 929/95, na Casa de ori-

e 207 do Decreto-

para os efeitos do artigo anterior, a ausência do em-

gem), que altera os arts. 132, 203

pregador:
I- os casos referidos no art. 473;

Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código

11 - durante o licenciamento compulsório da

empregada por motivo de maternidade ou aborto,
observados os requisitos para percepção do saláriomateridade custeado pela Previdência Social;
III - por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS excetuada a hipótese do inc. IV do
art. 133;
IV - justificada pela empresa. entendendo-se
como tal a que não tiver determinado o desconto do

correspondente salário:
V - durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão pre-

ventiva, quando for impronunciado ou absolvido; e
VI - nos dias em que não tenha havido serviço,
salvo na hipótese do inc. III do art. 133.
Art. 134. As férias serão concedidas por ato do
empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses subseqüente::. à data em que o empregado tiver
adquirido o direito.

§ 12 Somente em casos excepcionais serão as
férias concedidas em 2 (dois) periodos, um dos quais
não poderá ser inferior a 1O (dez) dias corridos.
§ 2' Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos
maiores de 50 (cinqüenta) anos de idade, as férias
serão sempre concedidas de uma só vez.

Art. 146. Na cessação do contrato de trabalho,
qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias
cujo direito tenha adquirido.
Parágrafo único. Na cessação do contrato de

trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa
causa, terá direito à remuneração relativa oa período
incompleto de férias de acordo com o art. 130, na
proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou !ração superior a 14 (quatorze) dias.
Art. 147. O empregado que for despedido sem
justa causa, ou cujo contrato de trabalho se extingüir

em prazo predeterminado, antes de completar 12
(doze) meses de serviço, terá direito à remuneração
relativa ao periodo incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior.

Penal -, cujo parecer foi lido anteriormente, ficará
perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber Arnendas, nos termos do. art. 235, 11, "d", do
R~gimentc 1:-!.tP.rno, combinado com o art. 4 2 da Re-

solucão n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenáric que :.3 Projetas de Lei

da Câmara n•s 25, 38 e 11 8. de 1993: e 9, de 1995,
que tramitam em conj:.:.,•a. e cujo parecer foi lido anteriormente, ficar.:..0 perante a Mesa durante dncC'1
dias úteis, a fim de receuer ::::":"lendas, nw~ ~ .::rrno:S do

art. 235, 11, "d", do Regimento lt.:~rnc, combinado
com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1~<>5. do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geo;::lrlo Melo)- Sobre a
mesa, projeto de lei do Secu<Oo que será lido pelo
Sr. 1 2 Secretário em eJO. ... :-:::::::io, Ser.ador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 178, DE 1998
Cria o Fundo Nacional para a Preservação e Conservayão de Man~nciais
de Abastecimento de Agua (FUNDAGUA),
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Q Fica instituído o Fundo Nacional para a
Preservação e Conservação de Mananciais de

Abastecimenlo de Água (FUNDÁGUA) com o objetivo de desenvolver os projetas que visem à preserva~
ção e conservação de mananciais de abastecimento
de água para os municípios com até cinqUenta mil

habitantes.
Parágrafo único. Para os lins da presente lei,
serão utilizados os dados produzidos pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Art. 2º Constituirão recursos do Fundo Nacional para a Preservação e Conservação de· Manan-

ciais de Abastecimento de Água (FUNDÁGUA):
I - dotações orçamentárias da União;
11 - parcela de dez por cento da compensação
financeira de que trata a Lei n' 7.990, de 28 de dezembro de 1989;
III - recursos resultantes de doações por pessoas físicas e jurídicas;
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IV - rendimentos de qualquer natureza, que
venham a auferir corno remuneração decorrente de

aplicações de seu patrimõnio;
V- outros, definidos em lei.
Art. 3' O art. 1' da Lei n• 8.001, de 13 de março
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 1'...................................................
1-40% (quarenta porcento) aos Estados;
11 - 40% (quarenta por cento) aos Municípios;
III - 4,4% (quatro inteiros e quatro décimos por cento) à Secretaria de Rerursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA);
IV- 3,6% (três inteiros e seis dêcimos
por cento) ao Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE), do Ministério de Minas e Energia;
V - 2% (dois por cento) ao Ministério
da Ciência e Tecnologia;

Vl-10% (dei por cento) ao Fundo Nacional para a Preservação e Conservação
de Mananciais de Abastecimento de Água
(FUNDÁGUA).
Parágrafo único. Os novos percentuais
definidos no caput deste artigo entrarão em
vigor no prazo de cento e oitenta dias contado a partir da data de publicação desta lei.'
Art. 4' Os recursos do Fundo Nacional para a
Preservação e Conservação de Mananciais de
Abastecimento de Água (FUNDÁGUA) serão aplica-
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menta, essas atividades têm se restringindo, com raras exceções ao que se convencionou chamar de
saneamento básico, ou seja, abastecimento de água

e coleta e tratamento de esgotos.
A questão da preservação e conservação dos
mananciais continua tendo um tratamento marginal,
somente entrando na pauta do processo decisório
em situações extremas, envolvendo intervenções

dispendiosas e de resultado duvidoso. Não há consciência quanto à importância da preservação e conservação de mananciais, tanto na esfera política

quanto ao nível da população. Nota-se que, mesmo
no meio técnico especializado, é ínfima a produção

de trabalhos científicos, abordando, na maioria das
vezes, questões muito específicas.
Atualmente, desenvolvem-se, no Pais, somen-

te ações pontuais, a saber: (ai ainda em fase de
consultaria, o trabalho 'Elaboração do Plano Diretor
de Saneamento Ambiental das Unidades de Negócio
da Sabesp', no Estado de São Paulo; (b) o 'Programa Interdisciplinar de Pesquisa em Conservação de
Mananciais•, da Companhia de Saneamento do Pa-

raná (SANEPAR); (c) o 'Programa Pró-Mananciais',
do Governo do Espirita Santo; (d) o 'Programa de
Preservação e Conservação de Mananciais•, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal - MMA, ainda em fase de estudos e sem recursos financeiros.

dos pelos órgãos públicos detentores das concessõ-

Desde os tempos de Brasil-Colônia, passando
pelas primeiras ações do Estado no século XVIII,
com a implantação de aquedutos e chafarizes, até a
fase do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA),

es dos serviços públicos de abastecimento de água
e de coleta, tratamento e disposição final de esgotos

MMA e do Ministério do Planejamento e Orçamento,

sanitários.

Art. 52 Esta lei será regulamentada no prazo de
noventa dias contado a partir da data de sua publi-

cação.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Em período recente vem se consolidando, no
Brasil, a noção de saneamento ambiental como um
conceito abrangente, que pressupõe atividades relacionadas a abastecimento público de água potável,

nos anos setenta e oitenta, e as ações aluais do
nunca dispusemos de uma ação efetiva de preservação e conservação de mananciais, principalmente
de uma linha de financiamento específica.

Levantamento recente (fevereiro de 1998) realizado pelo MMA, em €tez estados, comprovou o grave estado dos mananciais de abastecimento de

água. A Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997, ainda
ê praticamente desconhecida nas cidades de pequeno e médio porte; e, até que os efeitos dela sejam
sentidos, corre-se o grave risco de exposição dos
mananciais de abastecimento à exaustão,· sob os

coleta e tratamento de esgotos, coleta e disposição

aspectos ambiental e sanitário.

final de resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de vetares e reservatórios de água.

A prática, porém, tem se revelado bem diferen-

Faz-se urgente fortalecer e redirecionar a ação
dos órgãos estaduais e municipais de planejamento
e gestão ambiental, com vistas a conceder priorida-

te da visão exposta acima. Tanto nas companhias
estaduais, como nos serviços municipais de sanea-

de à questão da preservação e conservação de mananciais, sob a forma de medidas efetivas.
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A presente proposta visa alcançar 2 !m.~n<E=2
maioria dos municípios brasiieiros (22~·0), c;~ç .::.o~;~
gam quarenta por cento da população do Pa!·s e '."r'...!·3
não têm acesso a recursos pa:c. itl'lestlrr.3'mo :-.r:.
preservação e conservação ds rnane.r.dais, co~~c;·
me evidenciado no 12 D~agnósticv N2C!0r;a! ":!os S::;rviços Municipais de Sanearr:ento, ~5-3ÜZ3.CO r;rr~
1995, pela Associe.ç.ão Nac!o~e! Ç :.:; Se:-\'i;:o-2 :A~;ni
cipais de Saneamento (ASSEMAE).
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Da compensação financeira devida pelo setor
elétrico aos estados e municípios, que não têm uma
aplicação previamente definida, o presente projeto
transfere uma parcela de dez por cento para o gerenciamento de recursos hídricos. Essa transferênc;~ representa, em valores atuais, um volume anual
':"'SOS correspondentes a R$44 milhões, que
·.o a um total estimado de 208 municípios.
..:m face do evidente mérito do projeto, contamos com o apoio dos nobres Senadores pe.ra apre" .::.ção do mesmo.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1998. Senador Bernardo Cabral.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Institui, para os Estados, o Distrito
Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica, de recursos minerais e seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica el!:clusiva, e dá outras providências.

.-··

:-;.;: ....

§ 111 Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal receberâ o montante correspondente às parcelas de Estado e de Município.
§ 2 11 Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por
reservatórios de montante, o acréscimo-=de energia
por eles propiciado será considerado como geração
associada a estes reservatórios regularizadores,
competindo ao DNAEE efetuar a avaliação correspondente para determinar a proporção da compensação financeira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetõldos por P.sses mservatórios.
§ 3 11 A Usina de ltaipu distribuirá, mensalmente,
respeitados os percentuais definidos no caput deste
artigo, sem prejuízo das parcelas devidas ao
DNAEE e ao ivlinistéric d.? Ciência a Tecnologia, ao
Estado do Paranâ e aos Municípios por ela direta~
mente aíetados, 85% (oitenta e cinco por cento) dos
royatties devidos r.or ltaiou Binacional ao Brasil,
previstos ao .~nexo r:_:, item III do Tre..tado de ltaipu,
assinado em ;~s de março c:e 1973, ·3ntre da RepU,
blica do Brasil e 2. Rcpublicc. do P3r:J.guai, bem como
nos dacumentcs i:ltem.ret:.'!.ti•ro~ sub~eqüentes, e
15% (quinze por cento) aos Estados e Municípios
afetados por reservatórios a montante da Usina de
ltaipu, que contribuem para o incremento de energi2
nela produzida.
§ 4º A conta destina ao Departamento Nacional
de Água e Energia E!étrica (Di'IAlE) será empregada:
a) 40% (quarenta por ~nio) na vperação e ne.
expansão da rede ! 1fdrometeorulôgica nacional. no
estudo de recursos h1dncos e na Jiscaliza'tão do:::
serviço::; de eletriciUad-2 :.lu 1-'áb;
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b) 35% (trinta e cinco por cento) na instituição,
gerenciamento e suporte do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos;
c) 25% (vinte e cinco por cento) em políticas de
proteção ambiental, por intermédio do órgão federal
competente.
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sem sinal concreto de reversão nessa tendência ma-

ligna. A mesma reação alarmada ocorrerá a quem
ler os últimos números sobre as contas públicas e as

projeções do Produto Interno Bruto para o ano que
se encerra e os próximos.

A conseqüência desses problemas está na ne-

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

cessidade de pagar juros cada vez maiores, em ter-

LEI N' 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

mos proporcionais, já que o incentivo ao mercado de
risco se destaca entre as alternativas dos conduto-

Institui a Política Nacional de Recur·
sos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o Inciso XIX do artigo 21 da
Constituição Federal, e altera o artigo 1•
da Lei n• 8.001 de 13 de março de 1990,
que mocflllcou a Lei n• 7.990, de 28 de dezembro de 1989
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Assuntos Econõmicos, cabendo a essa
úHima a decisão temninativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto tido sef\l_pubHcado e remetido às comissões competentes.
·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passase à lista da oradores.
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
V. Ex" dispõe da 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presklente, Sr"s e
Srs. Senadores, a sociedade brasileira se mostra
perplexa e preocupada com as conseqüências da
crise que o País vem enfrentando, muitas delas com
raízes profundamente cravadas em outros continentes,
como a Ásia, e em potências decadentes, como a antiga União Soviética. A globalização dos fatores econômicos implica em uma interiigaçãc e um nexo causal
muito grandes, em todas as regiões da Tema, virtualmente impedindo que qualquer nação consiga cons·
truir seus caminhos e seu progresso à margem das
quebradeiras e das oscilações econôrnicas mundiais.
Ainda muito dependente de capitais externos, o
Brasil permanece ameaçado na necessidade vital de
recursos de poupança para investir, criar empregos
e fortalecer as empresas nacfonais. Essa carência
se toma ainda mais assustadora quando constatamos o já elevado nível do endividamento interno,
hoje na casa de 320 bilhões da reais, enquanto os
compromissos externos já podem ser cotados em

mais de 100 bühões de dólares. Os sinais de alel'la
se tomarão ainda mais estridentes se analisarmos a

balança comercial - há vários meses deficitária e

res da política econômk:o-financeira, sempre

a

bra-

ços com dificuldades para fechar as contas da admi·
nistração pública.
A nova opção adotada pelo Governo, nessa

luta sem tréguas, está no recém-editado "pacote",
balizado de "Programa da Ajuste Fiscal", que se embasa na criação e na elevação da impostos e no cor·
te de daspesas e compromissos <le todos os níveis,
remédios amargos que ameaçam a sobrevivência
cotidiana dos cidadãos.
O aumento da CPMF, por exemplo, é algo que
merece uma palavra especial, porque contraria todas as promessas trazidas pelo tributo, desde sua
cogitação pelo ex-Ministro Adib Jatene. A proposta do
Governo, hoje, é passar sua alíquota de 0,2% para
0,38%, uma elevação proporcional poucci superior à
desejada para o Colíns, que deverá aiterar, de 2%
para 3%, sua incidência no faturarnento das empresas.
Outras medidas importantes e igualmente dolorosas serão o aumento da contribuição previdenciá·
ria do funcionalismo civil, a nova tentativa de impor
um tributo desse tipo para os inativos e, nos últimos

dias, vem ganhando força a idéia de criar bases
para taxação da gasolina consumida pelos cidadãos
em todo o País.
São muitos e variados os aspectos em loco,

mas gostaria, hoje, de dedicar atenção especial a
esse úitimo: o imposto sobre combustíveis, que atingirá direta e imediatamente todos os brasileiros,
principalmente os que possuem automóveis, mas
sem deixar de fora os demais, pois ninguém está
isento da mercadorias, serviços e trabalhos ligados
ao consumo de gasolina. Tentam os defensores
desse tributo alegar que com ele será evitado um
aumento da CPMF, trazendo, ainda, como conseqüência secundária, a redução dos gastos com importação de petróleo, pois a classe média - já tão
sacrificada - terá dificuldades crescentes para abastecer seus carros.
Custa-me crer, Sr. Presidente, na tentaüva de

vender novamente esse tipo de raciocínio perverso,
pois é elitista, abusivo e falso em suas premissas. É
certo que a CPMF tem séries defeitos e ninguém,
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em sã consciência, pode defender gratuitamente sua
prorrogação, além do mais em valores majorados mas essa alternativa proposta é a pior possível e
seus defeitos se agigantam, ao ser comparada com
a que pretende substituir.
Se não vejamos, a CPMF é universal, é a única
fonna de extrair algum trtbuto dos sonegadores, especuladores, marginais da economia em todos os
matizes. Atinge, prtncipalmente, os que fazem movimentação ccrrente de cheques e outros instrumentos bancártos, coisas que, como sabemos, são cada
vez mais proibitivas para a massa da sociedade braM
sileira. A população nacional está na casa dos 162
milhões de habitantes, dos quais apenas oito milhões declaram regulannente seus .rendimentos para
fins tributártos, cabendo a cinco milhões a obrigação
de efetivamente pagar o Imposto de Renda, todos,
ou quase todos, assalariados que não têm como fugir do "leão", porque seus contracheques já registram, inexoravelmente, a mordida na fonte. Os grandes executivos e empresártos dispõem de recursos
e malabarismos contábeis que os deixam, não raro,
isentos ou devedores de quantias irrisórias.
Permitam-me V. Ex"s· retomar e ampliar um
ponto já apontado neste pronunciamento. A maldade
embutida no aumento dos preços dos derivados de
petróleo, pois suas conseqUências se abaterão com
maior gravidade sobre os pobres, os esquecidos,
como as populações do intertor da Amazónia, do
Nordeste e de outras regiões desprovidas da pujança do Centro-Sul. O cidadão ribeirinho, o caboclo do
agreste, o pequeno lavrador das roças precártas
desse Brasil abandonado estarão, mais uma vez, pagando o preço de sua insistência em trabalhar, procurar produzir rtquezas, educar e criar os filhos isso tudo
em nome de preservar os lucros e os ganhos dos investidores e especuladores dos grandes mercados, inclusive e prtncipalmente, os rapinantes que vêm do extenor para drenar os parcos frutos da economia nacional, sem qualquer preocupação de estabelecer
processo produtivos e gerar riquezas sociais.
A CPMF, como todo e qualquer tributo, repito,
é malvada.
Isto é a essência da palavra "imposto": uma imposição, algo que, se não for feito coercitivamente,
sob risco e pena de castigos legais, ninguém aceitará cumprir. Mas, sendo "imposto", não há como fugir.
É cumpri-lo dentro do tradicional "paga e não bufa",
tão citado pela sabedona popular.
Acrescente-se, ainda, o fato de que existem recursos e mecanismos vottados para a proteção dos
trabalhadores mais pobres. Coisas cerno isenção
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para quem ganha até R$200,00 mensais, isenção
para os aplicadores na caderneta de poupança popular, que não usam os seus ganhos com finalidade
especulativas. Isso além da grande realidade: pobre
não usa cheque, porque a chamada "reingenharia'
dos bancos praticamente fechou as portas para
quem não dispõe de renda mínima compatível com
a avidez de lucros e ganhos do sistema financeiro:
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é inegável a necessidade de enccntrar soluções para a grave crise que ameaça o emprego e a própria sobrevivência de milhões de brasileiros. Mas não podemos
jamais, em tempo algum, esquecer que estamos fa-

lando de gente, de uma população sofrida e desesperada, que vê seus postos de trabalho·e sua capacidade social se esvaindo a cada dia, num emprobrecimento que contrasta com a recente oferta de bilhões de dólares por organismos internacionais e governos estrangeiros. Será que eles estão movidos pela
simpatia que sentem por nosso _povo, pelo carnaval,
pelo futebol que já foi vitortoso? Ou será que os move
apenas a perspectiva de grandes lucros, cem os investimentos e os empréstimos que nos fazem?
Nenhum grande especulador vai deixar de cclher no Brasil as maiores taxas de juros do Ocidente,
só porque seu cheque sofrerá uma taxação adicional
de 0,18%; nenhum traficante, nenhum sonegador,
nenhum beneficiárto da eccnomia·infonnaf vai abandonar a galinha dos ovos de ouro por O, 18%. Isso
eles ganham, murtas vezes, proporcionalmente, em
apenas algumas horas de aplicação!

Mas não quero deixar a imagem de que, para
mim, a CPMF é apenas um trtbuto sobre a eccnomia
marginal. Não é, porque também atinge os cidadãos
honestos e cur:npridores de suas obrigações com a
sociedade mas laço questão de reafirmar que essa
contribuição atinge apenas os que movimentam,
com alguma regulartdade, contas bancárias, numertcamente muito poucos, em tennos de cidadania.
O assunto permanecerá na pauta das preocupações do povo brasileiro e de seus legítimos representantes, no Congresso Nacional. A ele vottaremos,
com nossos votos, no momento regimentalmente
aproprtado. Mas não podena deixar de registrar, desde
logo, meu repúdio a mais esse grande gclpe que se
articula contra o cidadão comum, a classe média, que
já está pagando a maior parte do "paccte• a cuja apreciação hoje nos dedicamos. Sacrtfício que se faz rotineiro, nesse país de "pacctes" e "remédios amargos"
que invariavelmente caem._com força maior sobre os
ombros de quem nada mais pode tirar de sua mesa
e da manutenção da famflia.
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É hora de mudar essa triste tradição. É hora de
olharmos com respe~o e dignidade a classe média, o
assalariado, sob pena de agravar e tomar insuportável
a sobrevivência de quem procura construir uma nação
próspera, promissora e marcada pela justiça social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, por
cessão do Senador Joei de Hottanda.
V. Ex' dispõe de 20 minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - M. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, em primeiro

lugar, quero agradecer ao eminente Senador Joel de
Hollanda a gentileza das providências para que eu
pudesse ocupar esta tribuna, e isso se amplia na
sorte que tenho da ver o Senador Geraldo Melo presidindo os trabalhos.
Quero chamar a atenção da Casa para um assunto que está sendo esmaecido em lace dos problemas de grampos, conversas telelõnicas, cartas
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pouco me referia, com os Ministros da Mari-

nha, do Exércijo, das Relações Exteriores,
da Aeronáutica e os Ministros-Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, do Gabinete Militar da Presidência e da Secretaria de
Assuntos Estratégicos.
Por que o Presidente da República fez isso?
Por uma razão muito simples, Sr. Presidente: cerca

de quatro horas após o pedido inicial formulado pelo
chanceler colombiano ao Embaixador do Brasil em
Bogotá e antes de uma resposta brasileira, começaram a pousar na pista brasileira de Querari aeronaves militares colombianas, que passaram a utilizá~la
como base de apoio a suas operações militares em

tenritório colombiano. Isso aconteceu antes de uma
resposta brasileira.

O Ministro Luiz Felipe Lampreia , em boa hora,
protestou, convocou o Embaixador da Colômbia em
Brasrtia, a fim de que tomasse conhecimento desse
protesto e comunicou-lhe a decisão do Governo brasileiro. A partir daf, Sr. Presidente, as coisas come-

anOnimas, que levam ao esquecimento assunto de

çaram a ficar esmaecidas até que, no dia oito de no-

altlssima importância. Vou relembrá-lo, Sr. Presidente, nc> dia 3 de outubro, o Ministério das Relações

vembro, em O Globo, o articulista Rosental Calmon
Alves abre a suite da sua matéria da seguinte forma:

Exteriores, mediante sua assessoria de Comunica-

Um incidente militar na frbnteira fez
com que a guerra civil colombiana entrasse
esta semana na pauta de segurança nacio-

ção Social, fazia este registro urgente:
Na tarde de domingo, dia 12 do corrente, o Governo colombiano informou à Embaixada do Brasil em Bogotá que torças guenrilheiras estariam atacando a base da polícia
colombiana na cidlade de M~u. Departamento de Vaupés, próxima à fronteira com o
Brasil. O Governo colombiano solicitou ao
Governo brasileiro autorização para que sua
Força Aérea pudesse utilizar a base brasileira de lauaretê, para reabastecer helicópteros e um avião de transporte. A partir do recebimento deste pedido, o Governo brasüei-

nal do Brasil, com uma prioridade que nunca
tinha adquirido antes. No entanto, mais importante que esse incidente ou os protestos
que ele gerou é o significado da batalha de
Milú, outra espetacular vitória de uma poderosa guenrilha que ambiciona criar um território autõnomo próximo à fronteira do Brasil.

Veja bem, Sr. Presidente: próximo à fronteira
do Brasil!
No meio do texto, há esse registro:
Para o Brasil e a Venezuela, não deixa

de ser motivo de preocupação que a guerra e,
principalmente, as reivindicações territoriais
dos guerrilheiros colombianos estejam chegando às proximidades de suas fronteiras.
Diz ainda:
A instabilidade da fronteira Norte só confirma a velha preocupação de que o principal
eixo da segurança nacional, em termos de detesa e prevenção de conMos externos, está
mudando do Sul do pais para a Amazônia.

ro, por meio de suas autoridades competentes, começou a examinar a questão e con-

cluiu não ser passivei considerar tal solicijação com rapidez, já que a mesma envolveria, nos termos da legislação vigente, permissão do Presidente da República e, dependendo de como se caracterizasse a ope-

ração, até mesmo autorização do Congresso Nacional.

...

( )

Em razão da gravidade do oconrido, o
Presidente da República examinou o assunto na manhã de hoje- do dia a que ainda há

Mais adiante, Sr. Presidente, diz exatamente

isto:

A Venezuela, que não tem a mania de
segredo do Exército brasileiro a respeito dos
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problemas causados pelos rebeldes colombianos, anuncia que gastou US$ 500 milhões no ano passado em programas de defesa

Pais está fazendo com o Programa Calha Norte. E
quero fazê-lo, Sr. Presidente, por escrito, para que

e ocupação de sua fronteira.

fique registrado nos Anais este discurso.

Vejam bem V. Ex's: o nosso vizinho gastou no
ano passado US$ 500 milhões em programas de defesa e ocupação de sua fronteira!
Sr. Presidente, estou fazendo essa premissa,
mostrando a nossa fronteira e o deserto existente, o

emprego de milhões de dólares de pais vizinho, para
chegar ao núcleo fundamental do meu pronunciamento de hoje.
Veja, Sr.

Pre~idente,

manchete do Jornal do

Brasil, de matéria escrita pelo correspondente Ortando Farias, de Manaus, cujo titulo é: "Colombianos se
refugiam no Brasil".
Diz o texto da reportagem:
O prefeito Amilton Gadelha - que eu

Por isso, quero hoje mostrar a incúria que este

É oportuno lembrar que esse projeto destinado
ao desenvolvimento e proteção da nossa Amazônia

foi estigmatizado, sendo identificado como militarista, com fins bélicos e até belicosos, como se assim
fosse a presença das nossas Forças Armadas, principalmente o exército na fronteira do Pais, com a
missão constitucional de garantia da nossa sobera-

nia e integridade territorial.
Quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores,

que em 1967, portanto há mais de 30 anos, era eu
Deputado Federal e já chamava a atenção para a
nossa fronteira deserta, e àquela altura era o quinto
BEC, que V. Ex' conhece tão bem, que dava seqüência às nossas estradas naquela região.

conheço pessoalmente -, do Município de

Por isso, não é de agora que me preocupo com

São Gabriel da Cachoeira, na fronteira do

isso, Sr. Presidente, porque vejo, lamentavelmente,

Brasil com a Gol_ômbia, vai na próxima se-

que essa incúria continua sendo bandeira desfralda-

mana ao ministério das Relações Exteriores.
Gadelha pedirá ao llamarati que se empenhe em defender, na Organização das Nações Unidas, a adoção de um programa

da ao sabor de todos aqueles que passam e não
vêem a intempérie do seu lado. O que deve ser colo- é que isso ocorre em qualquer estado soberano

para garantir a sobrevivência de 500 refugia-

em todo o mundo.

dos de guerra da Colômbia.

Nunca é demais lembrar que distorções foram
veiculadas com a finalidade de desviar a atenção da
sociedade para a magn~ude dos problemas que assolam aquela região fronteiriça, tão distante e tão esquecida, e para a premência de se criar mecanismos para
levar o desenvolvimento e os benefícios sociais básicos para essa área tão carente. Veja, V. Ex'. que isso
está sendo trazido agora, com essa denúncia que os
jornais publicam da invasão da nossa fronteira

E continua a matéria:
"Os refugiados chegaram a São Gabriel da Cachoeira nas duas últimas semanas, depois do ataque militar à cidade colombiana de Mitú, a 30 quilómetros da fronteira com o Brasil. "Boa parte da população
civil da cidade fugiu para o Brasil", diz o Prefeito. Gadelha afimna que São Gabriel da
Cachoeira, localizada no Alto Rio Negro,
tem uma alta taxa de desemprego e não
pode alimentar tanta gente. A maioria dos
refugiados chegou ao Brasil em pequenas
embarcações fluviais, depois da ofensiva
guerrilheira das Forças Amnadas Revolucionárias da Colômbia (FARC)."
Vejam V. Ex's que esse é um assunto da
maior gravidade e, como eu dizia ainda há pouco,
começou a ficar esmaecido. Lamentavelmente,
quando se deveria dar atenção, publicidade, repercussão a um fato importante como é este, sobretudo
para a Amazônia, o que se nota é aquela necessidade de preservar, de integrar aquela imensa Região
ao restante do País, que é reconhecida por todos,
proclamada, mas que fica sempre na história de
quem quer fazer literatura.

cado em relevo - e aqui nós tínhamos

q~::~e

fazer isso

Vou concluir o meu raciocínio, para que o fio

con-

dutor filosófico do meu discurso possa inclusive ser útil
a V. Ex' no seu aparte, Senador Emandes Amorin.
A grande pergunta, Sr. Presidente, é a seguinte: por que se criQu uma imagem distorcida para
algo que é tão importante como a nossa região que alguns interessados lá fora já dizem que, como é patrimõnio mundial, não pode pertencer apenas à nossa
soberania? A queni realmente interessa ou interessou

essa deturpação? Faço questão de colocar à reflexão
desta Casa a importância do assunto, na esperança
de que possa, com ações sérias e objetivas com relação à Amazônia, ser pensado e apoiado, a fim de que,
em momento nenhum, seja questionada nossa soberania naquela região e, assim, não se relegue ao aban-

dono e à desesperança imnãos brasileiros que vivem
nas longínquas regiões fronteiriças.
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O Programa Calha Norte foi criado em 1985,
durante o Governo do Presidente José Sarney. Já
registrei nesta tribuna, e faço questão de registrar
mais uma vez, a finalidade do projeto. O projeto tinha a finalidade clara de promover a ocupação e o
desenvolvimento da Amazônia setentrional, rflspei-

tando as características regionais, as diferenças culturais, o meio ambiente, tudo em harmonia com os

interesses nacionais.
Fruto de competentes estudos realizados na
então Secretaria Geral do Conselho de Segurança
Nacional, foram identificados três espaços regionais
diferenciados como meta para a implantação do pro-

grama a ser criado.
Lembro-me de que a grande preocupação naquela época era a chamada Faixa de Fronteira, com
150 km de largura, entre Tabatinga, no Amazonas, e
Oiapoque, no Pará. O segundo ponto era a Orta Ribeirinha dos rios Solimões-Amazonas e seus principais afluentes. E o terceiro, a Hinterlândia, constituído das terras interiores, limitado pelos dois principais

espaços geográficos.
Após a análise realizada, levando-se em consideração além dos condidonantes geográficos outros de ordem psicossocial, como o esvaziamento demogáfico
das áreas mais remotas, a intensificação e o esprata-

mento de ilícitos transfronteirtços, aliados aos geopolíticos como vigláncia e proteção das populações, foi eleita
a Faixa de Fronteira como área prioritária e preferencial
para fins de planejamento e ação imediata.
Complementando os estudos realizados, foram
caracterizadas necessidades básicas que determi-

naram os objetivos para o Projeto Calha Norte. Pnmeiro, aumento da presença brasileira na área, for-

talecendo as estruturas governamentais e oferta de
serviços, de modo a criar estimulas para o desenvol-

vimento sustentável da região. É que de logo se via
que aquele espaço vazio teria que ser ocupado. E
se não se fizesse um aumento da presença brasileira na área a fim de fortalecer as estruturas governamentais e oferta de serviços. continuariamos do
mesmo jeito desse povoado.

Depois, procedeu-se à ampliação das relações
com os países vizinhos, fortalecendo os mecanis-

mos de cooperação e os fatores de produção, reforçando a rede consular e facilitando as trocas comerciais entre as populações fronteiriças.
Pretendeu-se ainda a expansão da infra-estrutura viãria, objetivando complementar a vocaçao na-

tural da Amazõnia, que tem no transporte fluvial o
mais importante fator de integração regional. Àquela

altura, havia uma publicação que ficou conhecida -
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O Rio Comanda a Vida, de Leandro Tocantins -,
mostrando que essa seria a forma natura/ de complementarmos, por meio da infra-estrutura viária, a
nossa vocação natural do Amazonas.
Em seguida, o fortalecimento da ação dos órgãos governamentais de Justiça - Policia Federal,
Receita Federal, Previdência Social - como fatores
de inibição da prática de ilícitos decorrentes da presença insuficiente do Estado, em !unção das distâncias e do isolamento.
Intensificação das campanhas demarcatórias
de fronteiras pela restauração e adensamento dos
marcos limítrofes.
Promoção de assistência e proteção às populações indígenas, delimitando e demarcando suas terras, estimulando seu desenvolvimento.
Definidos esses objetivos, · ficou evidenciado
que, apesar de sua grande relevãncia e significado,
haveria grande dificuldade em reunir os meios que
permitissem a consecução dessas metas, tendo em
vista suas dimensões e natureza das atividades.
Diante das circunstâncias, o Projeto Calha Norte foi
estruturado segundo atividades que, numa primeira
etapa, atendessem as seguintes prioridades:
- assistência às comunidades indígànas;
- implantação de pequenas centrais hidrelétricas;
- implantação de centros de telecomunicações;
- vigilància naval, terrestre e aérea: e
- implantação de infra-estrutura viãria.
Hoje - V. 8rl irá me dar a honra de me interromper - com mais de dez anos de sua criação, o
Projetv Calha Norte muito realizou, apesar das restrições orçamentárias e da pouca participação efetiva dos Ministérios civis nele envolvidos.
Observando a série histórica de recursos destinados ao programa, comprova-se que a propaganda
adversa conseguiu despriorizar as atividades destinadas ao cumprimento dos objetivos.
Veja V. Ex', Sr. Presidente Geraldo Melo, os
recursos orçamentários alocados ao Projeto Calha
Norte. Tenho um quadro e peço a V. Ex' que determine sua publicação na íntegra. As cifras são as seguintes (em milhões de reais): em 1986, 14.120; em
1987, 14.196; em 1988, 16.298; em 1989, 47.311:
em 1990, 16.358; em 1991, 9.652: em 1992, 9.261.
em 1993, 5.616; em 1994, 6.591; em 1995. 4 74R:
em 1996, 2.950; em 1997, 4.063.
Observa-se que, no ano de 1986, a dotação ar·
çamentária contemplou o projeto Calha Norte com
14.120.000 e cresceu nos dois anos seguintes (1987
a 1988), para chegar ao máximo em 1989, com
47.311.000. Tudo na época do Governo José Sar-
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ney, que tinha, na Casa Militar, um chefe com quem
nós disCutíamos a todo instante esse projeto, o General Bayma Denys, absolutamente identificado com
a matéria.
Acontece, que, aos poucos o aparte financeiro
foi decrescendo e a partir de 1991, com 9.652.000, a
queda se acentuou, chegando a pouco mais de 6
milhões em 1994; atualmente já nem alcança esse
patamar, lendo sido reduzido à quantia modesta de
4 milhões, para um empreendimento desse porte.
Vale destacar, Sr. Presidente, e aqui quero fazer a comparação coni o que acabei de ler no come
ço do meu pronunciamento, que era premissa esta·
belecida. Nos treze anos, foram destinados apenas
155 . milhões de reais, quantia muito aquém para
uma efetiva atuação do projeto. em 1998, foram destinados R$4.815.000,00. Pois bem , dessa quantia,
meu caro Senador Emandes Amorim, foram cortados quase 50%, ou seja, R$49.076.000,00. Em 99,
estaríamos tranqUilamente com a perspectiva à frente a mostrar que a nossa fronteira, por meio do Projeto Calha Norte, teria a sua defesa. Ora, acabei de
ler que a Venezuela destinou US$500 milhões, no
ano passado, em programas de defesa e ocupação.
Estava claro que neste ano o Brasil faria isso. Sabe
·v. ExJ quanto foi destinado? Zero! Não é possível
que se queira levar na brincadeira um assunto dessa
natureza. É preciso que os "tecnoburocratas" sintam
que isso não é assunto para ser tratado nas caladas
de uma repartição pública ou de um gabinete de
quem não conhece, com a sola dos pés, o que é
aquela região. Repito, Sr. Presidente, zero!
O Sr. Ernandes Amorim (PPB- RO)- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Ouço o Senador Emandes Amorim.
O Sr. Ernandes Amorim (PPB - RO) - Nobre
Senador Bernardo Cabral, não seria tão importante
este pronunciamento, se não fosse feito por V. Ex".
V. Ex' que conhece a Amazônia, V. Ex" que já foi
Ministre, Relator da Constituição de 1988, sabe do
descaso com que tratam a região amazônica. Nossa
fronteiras, como bem disse V. Exª , estão abandonadas. Se a Venezuela gastará US$500 milhões, e no
próxino ar.o não temos nada a gastar, evidentemen-:e, não ternos mais fronteiras nem divisas. Aliás,
tem-se conhecimento de que poucos países vizinhos
respe:tam as divisas. As fronteiras são estabelecidas
para !2: ou para cá, e vão adentrando o território brasileiro. Nesses últimos tempos, ninguém defende a
soberania daquela região. Como disse bem V. Ex' ,
alguém que conhece bem a região, como é o caso

do General Bayma Denys, de V. Ex" e de outros da
Amazônia, dão o valor que sempre dispensamos
aos interesses da Amazônia. Apresentei um projeto
nesta Casa, criando as agrovilas em toda a faixa territorial de fronteira, com a presença da Policia Fede·
ral em toda essa fronteira. Esse projeto foi distribuído ao nosso colega Senador Ney Suassuna, que
não conhece nada da Amazônia; desconfio até que
sequer visitou a nossa região. Esses critérios deveriam ser revistos, de modo a permitir que projetas de
interesse de determinada região fossem distribuídos
a seus representantes nesta Casa. Lamentavelmente, o Senador Ney Suassuna proferiu parecer contrário ao projeto. Nesse projeto, 'temos terras e mais
terras em que pQderiam ser assentados milhares de
sem-terras de todo o Brasil, com assistência do Go·
vemo, porque se tratava de um projeto estratégico,
de segurança, de utilidade pública em função dos
assentamentos. Mas a nada disso deram importãn~
cia. Na verdade, poucos entendem a Amazônia ou
por ela se interessam. Lamentavelmente, como V.
Ex• disse- não de forma direta -, é o que se vê neste Governo: a deterioração de todo o sistema, acabando com os pontos-chave aos quais se deveria
dar apoio, o que não ocorre. Na calada d.:1 noite, prepara-se um Orçamento, diminuem-se os prazos para
se apresentarem emendas, e desse modo, ele passa
como um relâmpago, e os Parlamentares deixam de
exercer a função para a qual foram elenos, e nós da
Amazônia seremos os mais prejudicados nesse novo
modelo de administração do País. Muijo obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM) - Senador Emandes Amorim, agradeço o aparte de V. Ex".
Na verdade, o Projeto Galha Norte não se restringe a uma distribuição de postos militares instalados
na linha de nossa fronteira. Esse deve ser o raciocínio
daqueles técnicos burocratas que V. Ex', agora, registrava, que, não conhecendo, com a sola dos pés, a região, pensam que, com as mãos, reduzindo verba, vão
conseguir manter a soberania do nosso Estado. Não
sabem o que é uma área deserta. Nossa população
não chega lá: temos zero virgulp. alguma coisa não
chega a 1% habitante por metro· quadrado. Se eles
assim entendessem, veriam que o que a Venezuela
atribui no seu orçamento deveria ser duplicado, porque nossa fronteira é muito maior.
De qualquer sorte, veja V. Exa que este não é
um assunto que tem importância na midia, mas, no
instante em que começarmos a sentir na pele as invasões que estão começando a ser feitas e produzidas, que já não se pede sequer e quando se pede,
não se espera a resposta para invadir nosso territó-
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rio, aí será tarde demais. Espero que os nossos
companheiros desta área continuem dando o ar:x:Jio

com a Venezuela; a construção da Via da Amizade,
uma avenida de dupla via, com canteiro cemraj de

que tenho recebido.

3,5km de extensão, ligando Tabatinga, no Brasil, a

Sr. Presidente, peço permissão a V. Ex" de me
conceder quatro minutos para concluir. Se possível,
quatro minutos prorrogáveis, com a rapidez que V.

Leticia, na Colômbia.

Ex 9 conhece.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Bernardo Cabral, a Casa ouve com atenção o
assunto e reconhece sua importância. Apenas para

seu conhecimento, V. Ex" já ultrapassou em cinco
minutos o tempo de 20 minutos que lhe cabe. Mas a
Casa lhe ouvirá como V. Ex" merece.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM) - Eu
sabia que a generosidade de V. Ex" não fica apenas

Quem conhece aquilo, como V. Ex', quem fez
campanha política, como V. Ex", sabemos que a construção dessa Via da Amizade é imponantissima.
Temos também o Projeto. Especial para Ampliação da Oferta de Recursos Básicos e o Protelo
Especial para o Incremento das Ações da FUNAI na
Faixa de Fronteira, e essa parte, Sr. Presidente, eu

pediria a publicação, a fim de que eu não ultrapasse
a prorrogação dos 4 minutos.
Vou concluir, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, eu dizia ainda há pouco que o

Esses são alguns dos projetas constantes do
Projeto Calha Norte, tendo deixado de citar os da
Ampliação da Infra-estrutura viária, de Implantação
de Centrais de Energia Elétrica na Faixa Fronteiriça

Calha Norte não tinha apenas essas restrições. Por
quê? Porque ele abrange uma pletora de ações mul-

que engloba a atuação do Exército, da Marinha e da

no trato com seus amigos, mas também se estende

à interpretação do Regimento.

tidisciplinares com vistas a otimizar a presença do
Estado e a melhorar as condições de vida dos brasileiros cuja permanência nessas áreas inóspitas assegura a jurisdição nacional plena sobre a região.

Apesar das dfficuldades orçamentárias, que há
pouco eu registrava, o Projeto Calha Norte, coordenado pela Secretaria de Assuntos Estratêgicos, possui
realizações invejáveis, que, por si só, jusmicam e até
exigem urna atenção especial dos órgãos responsáveis do Governo Federal e da sociedade em geral.
Devo dizer que estes dados não contêm ne-

nhum traço de leviandade, porque foram apurados
pela minha assessoria junto ao ôrgão competente. E
dessas abrangências, colho as seguintes informaçõ-

es, para que fiquem registradas nos Anais da Casa:
No Projeto-Piloto Tabatinga - quem conhece
Tabatinga sabe que não existe nenhuma fronteira,

nenhum posto que impeça de se atravessar para o
território estrangeiro-, temos a recuperação das instalações e a reattvação do Centro de Treinamento Pro-

fissional; a construção ou a reforma de prédios destinados ao funcionamento de postos de serviço da Previdência Social, da Policia Federal, da Policia Militar
e da Receita Federal; a criação da Comarca de Ta-

batinga, com a instalação de duas Varas; e a ampliação e o melhoramento do Hosprtal de Tabatinga.
No Projeto Especial para Incremento das Relações Bilaterais, temos: a dinamização do trabalho
das Comissões Mistas de Demarcação da linha de
fronteira, cuja extensão, na região do Calha Norte,
atinge 5.993 km; a construção de cerca de 600 novos marcos fronteiriços, particularmente na fronteira

e os de Aumento da Presença Brasileira na Área,
Aeronáutica.
Ê certo que se muito foi realizado no Projeto

Calha Norte desde sua criação até hoje, pena é ter
de reconhecer que muito mais poderia ter sido concretizado se o decréscimo na alocação 8e recursos
não tivesse sido tão cruel e implacável. Faço questão de usar estes dois tennos: cruel e implacável.
Os óbices ainda permanecem, eu diria até que
se intensificaram, e somente com uma ação rnais
efetiva e mais engajada das autoridades governamentais, será possível carrear os meios indispens.3veis para que a Secretaria de Assuntos Estratégicos
possa continuar conduzindo com sucesso sua árdua
missão de coordenar o Projeto Calha Norte.
Urge que repensemos as prioridades estratégicas de desenvolvimento do nosso País e que o

imenso geográfico abrangido pelo Calha Norte, da
ordem de 14% do Brasil, seja 'realmente integraao
ao território nacional.
E olhem, Srs. Senadores, que é melhor prevenir do que remediar.
Fica o alerta, Sr. Presidente, aproveitando, inclusive, a TV Senado, que, com sua fiscalização permanente, vai permitir que os nossos telespectadores
ouçam este brado de alerta, para mostrar que a nossa soberania está sendo ameaçada em v1r:uce aa
falta de visão dos •tecnoburocratas" que podam, que
cortam os recursos orçamentãrios para um projeto
dessa natureza.

SEGUE NA ÍNTEGRA DISCURSO
PROFERIDO PELO SENADOR BERNARDO CABRAL:
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r.Discurso proferiáo pe[o Senaáor c:Bemaráo Ca6ra[,
na sessão áo Pfenário em:

Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras.
Senhores Senadores

I PROGRAMA CALHA NORTE
Venho a esta tribuna para trazer ao Senado um tema da ,mais
ai ta relevância para o país e principalmente para a Amazônia.

A necessidade de preservar e integrar aquela imensa região ao
restante do país é reconhecida por todos e proliferam projetas e
c:slUdos com essa finalidade mas.

estranhamente,

relegam a

prioridades sem destaque iniciativas que. por certo. apresentariam
resultados altamente gratificantes como é o caso do PROGRAMA

CALHA NORTE.
É

oportuno

lembrar

que

esse

projeto

destinado

ao

desenvolvimento e proteção da nossa Amazônia foi estigmatizado,
sendo identificado como militarista com fins bélicos e até belicosos,
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como se ass1m fosse a presença das nossas Forças Armadas,
principalmente o Exército, na fronteira do País

com a missão

constitucional de garantia da nossa soberania e integridade
territorial. O que deve ser colocado em relevo ocorre erri qualquer
Estado soberano em todo mundo!

Nunca é demais lembrar que distorções foram veiculadas com a
finalidade de desviar a atenção da sociedade para a magnitude dos
problemas que assolam àquela região fronteiriça. tão distante e tão
esquecida, e para a premência de se criar mecanismos para levar o
desenvolvimento e os beneficies sociais básicos para essa área tão
carente.

Neste pronunciamento procurarei demonstrar o quanto foram
equivocadas as informações propagadas. criando uma imagem
negativa e distorcida para algo tão importante e vital para a nossa
Amazônia.

A quem

realmente

interessou

ou

interessa essa

deturpação?

Faço questão de colocar à reflexão desta Casa a importância
deste assunto na esperança de que ações sérias e objetivas, com
relação a Amazônia. sejam pensadas e apoiadas para que. em
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momento nenhum, seja questionada nossa soberania naquela região
e assim não se relegue ao abandono e à desesperança irmãos
brasileiros que vivem nas longínquas regiões fronteiriças.

O Programa Calha Norte foi criado em 1985, durante o
Governo do Presidente José Sarney, com a finalidade clara de
promover

a

ocupação

e

o

desenvolvimento

da

Amazônia

Setentrional, respeitando as características regionais, as diferenças
culturais, o meio ambiente tudo em harmonia com os interesS<es
nacwnms.

Fruto de competentes estudos realizados, na então Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Nacional, foram identificados três
espaços regionais diferenciados, como meta para a implantação do
PROGRAMA a ser criado.

• a Faixa de Fronteira . com 150 Km de largura. entre
Tabatinga(AM) e Oiapoque (PA);
• a Orla Ribeirinha dos rios Solimões - Amazonas e seus
principais afluentes; e
• a Hinterlândia, constituído das terra interiores, limitado pelos
dois primeiros espaços geográficos.
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Após a análise realizada, levando-se em consideração além dos
condicionantes geográficos outros de ordem psicossocial, como
esvaziamento demográfico das áreas mais remotas, intensificação e
o espraiamento de ilícitos transfronteiriços, aliados aos geopolíticos
como vigilância e proteção das populações, foi eleita a Faixa de
Fronteira como área prioritária e preferencial para fins de
planejamento e ação imediata.

Complementando os estudos realizados foram caracterizadas
necessidades básicas que determinaram os objetivos para o PCN:
• Aumento da presença brasileira na área, fortalecendo as
estruturas governamentais e oferta de serviços, de modo a cnar
estímulos para o desenvolvimento sustentável da região.
'

• Ampliação das relações com os países vizinhos. fortalecendo
os mecanismos de cooperação e os fatores de produção,
reforçando a rede consular e facilitando as trocas comercm1s
entre as populações fronteiriças.
•

Expansão

da

infra-estrutura

viária

no

sentido

de

complementar a vocação natural da Amazônia que tem no
transporte fluvial o mais importante fator de integração
regional.
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• Fortalecimento da ação dos órgãos governamentais de justiça,
polícia federal, receita federal e previdência social corno fatores
de inibição da prática de ilícitos, decorrentes da presença
insuficiente do Estado, em função das distâncias e do
isolamento.
• Intensificação das campanhas dernarcatórias de fronteira, pela
restauração e adensamento dos marcos limítrofes.
• Promoção de assistência e proteção às populações indígenas,
delimitando e demarcando suas terras estimulando o seu
desenvolvimento.
Definidos os objetivos ficou evidenciado que, apesar de sua
grande relevância e significado haveria grande dificuldade em reunir
os meios que permitissem a consecução dessas metas, tendo em
vista suas dimensões e natureza das atividades. Diante das
circunstâncias o PCN foi estruturado segundo atividades que, numa
primeira etapa atendessem as seguintes prioridades:
• Assistência às comunidades indígenas.
• Implantação de pequenas centrais hidrelétricas.
• Implantação de centros de telecomunicações.
• Vigilância naval, terrestre e aérea.
• Implantação de infra-estrutura viária.
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ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Observa-se que no ano de 1986 a dotação orçamentária
contemplou o PCN com R$ 14.120 milhões e cresceu nos dois anos
seguintes ( 1987 a 1988) para chegar ao máximo em 1989 com R$
47.311 milhões.
Acontece que. aos poucos, o aporte financeiro foi decrescendo
e. a partir de 1991, com R$ 9. 622 milhões a queda se acentuou,
chegando a pouco mais de R$ 6 milhões em 1994, e atualmente já
ne·m alcança esse patamar, tendo sida reduzida à quantia modesta de
4 milhões de reais, para um empreendimento desse porte.
Vale destacar: foram destinados nesses treze anos, cerca de R$
155 milhões, quantia muito aquém para uma efetiva atuação do
Projeto.

O Calha Norte não se restringe a uma distribuição de postos
militares instalados na linha de fronteira. Abrange, também, uma
pletora de ações multidisciplinares com vistas a otimizar a presença
do Estado e a melhorar as condições de vida dos brasileiros cuja
pe1manência nessas áreas inóspitas assegura a jurisdição nacional
plena sobre a região.

27

28

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

Apesar das dificuldades orçamentárias o PCN, coordenado pela
Secretaria

de

Assuntos

Estratégicos-SAE,

possm

realizações

invejáveis que, por si só, justificam e até exigem uma atenção
especial dos órgãos responsáveis do Governo Federal e da sociedade
em geral. Listarei resumidamente algumas delas, pois encarreguei à
minha assessoria técnica da elaboração de um trabalho sobre o PCN
que. oportunamente. divulgarei sob a forma de Caderno Legislativo.

- No Projeto-Piloto Tabatinga:
• recuperação das instalações e reativação do Centro de
Treinamento Profissional;
• construção

ou

reforma

de

prédios

destinados

ao

funcionamento de Postos de Serviços da Presidência SociaL
Polícia FederaL Polícia Militar e Receita Federal:
• criação da Comarca de Tabatinga com a instalação de duas
Varas:
• ampliação e melhoramento do Hospital de Tabatinga.

- ·No Projeto Especial para Incremento das Relações
Bilaterais:
• dinamização

do

trabalho

das

Comissões

Mistas

de

Demarcação da linha de fronteira cuja extensão. na região do
Calha Norte, atinge 5.993 Km:
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• construção de cerca de 600 (seiscentos) novos marcos
fronteiriços, particularmente na fronteira com a Venezuela;
• construção da Via da Amizade. uma avenida de dupla via
com canteiro centraL de 3.5 Km de extensão, ligando
Tabatinga no Brasil a Letícia na Colômbia.

- No Projeto Especial para Ampliação da Oferta de
Recursos Sociais Básicos:
~

construção de poços tubulares em Estirão do Equador (AM),
Vila Bitencourt (Aivf) [piranga (Alvi), Palmei.ras do .Javari
(AM) e São Gabriel da Cachoeira (AM);

o

construção c eqUipamento uc

~

_nn.:-s ._,ç ::.>a.u.u.;:

'~"'

Cachoeira (Nv!) e Içana do Rio Ne·--,- \ />l\·Il -indígenas:
• aquisição c emrada em operação de

Unidc;;i~·;c,

'i.~[:;_;-;-.:,:~

·_,é:

Saúde - barcos - em número de 4 (quatro), psm ,,tç;,uiüJ(;:ntG
nos distritos c comunidades isoladas do Alto Rio Negro:
• instalação de creches em São Gabriel da Cachoeira (AM),
Benjamin Constant (AM) e Barcelos (AM):
• realização de campanhas de vacinação c erradicação de
doenças endêmicas. cm todos os municípios da Faixa de
Fronteira:
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• construção da Escola Agropecuária de São Gabriel da
Cachoeira (A.M), para 600 (seiscentos) alunos de 1o e 2°
graus;
• implantação do Colégio Agropecuário de Benjamin Constant
(AM), objetivando. ao nível de 2° grau. a formação de

técnicos nos setores de criação de pecuária e produção
agrícola:

- No Projeto Especial para o Incremento das Ações da
FUNAI na Faixa de Fronteira:

• criação de 19 (dezenove) áreas indígenas na região dos índios
Yanomami, em Roraima, num total de 2.43 5.215 hectares
para uma população de 9.910 indígenas:
• criação de mais 16 (dezesseis) áreas no Amazonas - região
conhecida como "Cabeça do Cachorro" - totalizando uma
superficie de 2.630.000 hectares para uma população de
23.620 índios:
• criação de áreas indígenas na região do Oiapoque. com uma
superficie total de 463.946 hectares.

Esses são alguns dos Projetas constantes do PCN, tendo
deixado de citar os da Ampliação da Infra-estrutura Viária, de
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Implantação de Centrais de Energia Elétrica na Faixa Fronteiriça e
os de Aumento da Presença Brasileira na Área, que engloba a
atuação do Exército, da Aeronáutica e da Marinha.
É certo que se muito foi realizado no PCN desde sua criação

até hoje, pena é ter de reconhecer que muito mais poderia ter sido
concretizado se o decréscimo na alocação de recursos não tivesse
sido tão cruel e implacável.
Os óbices ainda permanecem e diria até que se intensificaram e
somente com uma ação mais efetiva e mais engajada das autoridades
governamentais será possível carrear os meios indispensáveis :para
que a Secretaria de Assuntos Estratégicos possa continuar
conduzindo com sucesso sua árdua missão de coordenar o PCN.
Urge

que

repensemos

as

prioridades

estratégicas

de

desenvolvimento do nosso país e que o imenso espaço geográfico
abrangido pelo Calha Norte, da ordem de 14% do Brasil, seja
realmente integrado ao Território Nacional.
É melhor prevenir do que remediar

Fica o alerta

Muito obrigado.
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Colombianos se refugiam no Brasil
MANAL'S - O ~reieita Anuiwn
Gadelh<1. do mum~ipio de S5.o GJ.·
brieJ da Cachoetr:l... na frur.teir.l do
Brasil com a Colõmbia, vai na pró:tima semana ~o ::-Jnisrerio :u.s RI!·
\ações E"tteriares. Gade!ha p!!dLia ao
ha:marati que se e:npi!nhe em aeien·
der. na Orgam;:.:!ç5.o dJ.S 0ações
Unidas. a .ldoç.io de um prognma
para garanlir a soorevtvênCJalie SOO
refugiados de gu~rn da Co[6mbia.
Os refug:tados cheg::JI;lffi a São
Gabriel da Cachoetra nas duJ.S til rimas semanas. deoois do :uaaue mi ii·
tar à cidade colOmbiana de· Mitú. a
30. quilómetros da fronteira com o

Brasil. "Boa parte da popui:Jção CJ·
vil da ctdade iug.iu para o Brasil·",
diz o preieito. G:1delha a.finnJ. que
São Gabriel dJ. CachoeirJ.. localiza·
da no Alto Rio Negro. tem uma :1\ta
LUa de desemprego e não pode ali·
mentar tanta gente. A matonJ. dos
refugiados chegou ao Brasil em pe·
quenas embarcações fluviats. depois
da ofensiva guerrilheira dJ.s Forças
Armadas Revolucionirias da. Co·
!õmbia (Fm:l.
Segundo GadelhJ.. os colombianos que deixaram Mitú est.ãc tentan·
do fb:.ar residência nos pomadas de
~:;.uretê e Querõlri e na ctdarie de São

Gabriel d.J Cachoetra. As autonda·
des colombianas lambem estão
preocupadas com a siruação. O prefeito de Mitú. Odeney Gómez. mar·
cou encontro com GadelhJ.. na quinla-feira. para discunr como ajudar
os colombianos.
Desemprego -A região do Rio
Negro ê po\·oad.a basicameme por
indígena.s e recebe cestas b.:i.sicas da
programa Comunidade Salidâria.
~os únicos empregos que temos em
São Gabriel da Cachoeira são as de
soldadoÇ, declara Gadelha. referin·
do-se aos vários pelotões militares

do E."tercito que guardam as fronteiras brasileira.s na Amazónia.
•QuaU"O técnicos de aviação que
trabalhavam para a Força Aêrea
colombiana. aMm do major Gon·
zalo Noguera -chefe do serviço de
informação do aeroporto de Bagolá - foram presos por causa da
avião milimr da Colõmbia. deüdo
na terça-ieira nos Estados Unidos
com quase quase 800 quilos de coc:rina. Outros dois militares -o coronel Artura Dueiias e o tenente
Jorge leal-. que trabalham no ::te·
ropono de onde o avião decolou,
pass3r.ll11 3 reserva.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES INFORMAÇÃO N° 398
Assessoria de Comunicação Social
Data:03/1 O /1998
Telefone: (061 )223-8344 Fax: (061 )321-2429
Distribuiçiio: 22 e 23
E-mail: acs@mre.gov.br

URGENTE

Na tarde de domingo, dia I o do corrente, o Governo colombiano informou a Embaixada
do Brasil em Bogota que forças guerrilheiras estanam atacando a base de poficia colombiana na cidade
de Mitu, Departamento de Uaupés, próxima à fronteira com o Brasil. O Governo colombiano solicito>>
ao Governo brasileiro autorização para que sua Força Aérea pudesse utilizar a base brasileira de
Iauaretê para reabastecer helicópteros e um avião de transporte. A partir do recebimento deste pedido,
o Governo brasileiro, por meio de suas autoridades competentes, começou a examinar a questão e
concluiu não ser passivei considerar tal solicitação com rapidez, ja que a mesma envolveria, nos termos
da legislação vigente, pennissão do Presidente da Republica e, dependendo de como se caracterizasse a
operação. até mesmo autorização do Congresso Nacional.

Cerca de quatro horas após o pedido micial, formulado pelo Chanceler colombiano ao
Embaixador do Brasil em Bogota, e antes de uma resposta brasileira ao mesmo, começaram a pousar na
pista brasileira de Querari aeronaves militares colombianas, que passaram a utilizar aquela pista como
base de apoio a suas operações militares em território colombiano.

Em razão da gravidade do ocorrido, o Presidente da Republica examinou o assunto na
manhã de hoje com os Ministros da Marinha, do Exército, das Relações Exteriores, da Aeronautica, e
os Ministros-Chefes do Estado-Maior das Forças Armadas, do Gabinete Militar da Presidência da
Republica e da Secretaria de Assuntos Estratégicos.

Por instrução do Presidente da ·Republica, o Ministro Lutz Felipe Lampreta convocou o
Embaixador da Colômbia em Brasília para transmiur o veemente protesto do Governo brasileiro.
Comunicou-lhe a decisão do Governo brasileiro de, por razões humanitarias, pennitir que operações em
Querari para retirada de mortos e feridos prossigam somente até às 18:00 horas de hoje (hora local),
momento a partir do qual deve cessar toda presença militar colombiana em território brasileiro
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Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Geraldo Melo, t• Vice-Pres1c
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocímo, 2• Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nobre Senador Bernardo Cabral, V. Exª sera atendido
na forma do Regimento Interno.

Concedo a palavra, para uma comunicação
inadiável, por cinco minutos, ao eminente Senador
Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para
urna comunicação inadiável.} - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ponderei, há poucos dias, a impropriedade de ser, de qualquer modo, solicitada urgência
ou mesmo pressa na aprovação das medidas relativas ao ajuste fiscal, entre outras circunstâncias. por
ter o Governo adiado repetidamente a apresentação
delas. Adiou-as antes das eleiçóes, adiou-as depois
do primeiro turno, adiou~as para depois do segundo
turno. Essas circunstâncias mostraram que não há
urgência, senão o Governo teria providenciado o
exame das matérias em tempo mais apropriado. Só
não pensei, porém, que fosse ocorrer o que ocorreu.
A Constituição estabelece em seu art. 52, inciso V, que compete privativamente ao Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Não sei
de operação externa de natureza financeira mais importante, mais qualificada, do que a que acaba de
ser realizada entre o Brasil, o FMI e outras organizações internacionais e da qual resultou o empréstimo
ao País de R$41 bilhões.
O ilustre Ministro da Fazenda, entretanto, declarou em entrevista ao Jornal do Brasil que "o Senado será comunicado informalmente das negociações do Brasil com os organismos internacionais·, e
explicou que •não precisa da autorização dos Parlamentares para fechar os acordos, por ser o Brasil
país-membro do FMI.·

Acrescentou que o Senado tomará conhecimento - logo, não autorizará - da obtenção do empréstimo depois, ou seja, a posteriori, ou, segundo
as próprias informações do Ministro, Npor informação
à Comissão de Assuntos EconômicosN. Logo, entende o ilustre Ministro que nem ao menos se trata de
uma comunicação 1orma! ao Presidente do Senado.

Realizada a operação, tudo concluído, S. Ex' comunicará à Comissão de Assuntos Econômicos. E,
para evitar dúvida em torno disso, acrescentou:

·caso seja necessário mais de um empréstimo através do Banco para Compensações Internacionais BIS, o Senado terá que
se manifestar".
Conclusivamente, pois, o Ministro declara que

o Senado só terá que se manifestar formalmente se
houver um segundo empréstimo por intermédio do
Banco para Compensações Internacionais.
Indago, porém, onde está essa diferenciação
na Constituição?
A Constituição, como salientei de princípio, claramente dispõe no inciso V do art. 52:
"Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:
V - autorizar operaçóes externas de
natureza financeira, de interesse da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. •
Não cuida de discriminação entre primeiro e
segundo empréstimo, não faz menção a empréstimo
que venha a ser obtido por meio do Banco para
Compensações Internacionais.
Tudo parece, entretanto, que, seglJ!ldO a jurisprudência do Poder Executivo, as nomias procedimentais do FMI superpõem-se à Consttluição da República. Não quero entrar em maiores indagaçóes.
Deixo à ponderação dos eminentes Senadores.
O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB - CE) - A resolução do FMI é urbl et orbl, e a Constituição é apenas no País.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) Como pondera o nobre Senador Lúcio Alcântara, segundo a interpretação governamental, as normas do
FMI valem urbl et orbl, e a Constituição brasileira
apenas nos limites do território brasileiro.
Como este assunto pode ter graves repercussões no futuro, de natureza constituciona1 e quanto à
responsabilidade dos que subscrevem o empréstimo, sem entrar, por enquanto, em pormenores, deixo à ponderação, para que não se diga amanhã que
tudo correu com o silêncio, que poderia ser considerado aquiescência do Senado Federal.
É o que desejava observar.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio}
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, por cinco minutos, ao eminente Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUtÃO (PMDB - PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, hoje, no jornal Folha de
S.Paulo, o jornalista Janio de Freitas escreve um ar-
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ligo extremamente interessante e levanta preocupações na linha das demonstradas pelo orador que me
antecedeu, Senador Josaphat Martnho. Já apresentei questões semelhantes na Comissão de Assuntos
Econômicos, sem que no entanto a Comissão se
sensibilizasse. Trata-se, Sr. Presidente, da aplicação
das rese!Vas cambiais brasileiras.
Já tivemos R$75 bilhões em reservas cambiais. Até um determinado tempo, essas reservas
eram aplicadas no BIS, uma espécie de banco central dos bancos centrais do mundo. Mais recentemente, o Banco Central passou a se arrogar a prerrogativa de aplicá-las em outros bancos.
Então, podemcs ter um fenômeno com a seguinte configuração: tomamos, Senador Bernardo
Cabral, recursos para as reservas carmiais, pagando o teto atual de 42,5%; mas o Banco Central aplica essas reservas, no BIS ou fora dele, por valores
em tomo de 5% a 6%. É evidente que esses recursos aplicados com essas taxas podem estar retornando ao Brasil para suplementar a necessidade de
reservas cambiais com aplicações de 42,5%, com o
lucro Uquido de 36,5% ao ano, se considerarmos
que o Brasil ap.!icou os recursos a 6%.
Nesse sentido é o artigo do jornalista Janio de
Freitas, publicado na Folha de S.Paulo do dia 15,
caderno um, página 14c/5, segundo a Midia Impressa da Radiobrás. O titulo do artigo é Quem Faz as
Contas. Diz o jornalista:
•E por falar em dinheirama no exterior
(ou você, por acaso, não estava pensando
nisso?), a aplicação no mercado financeiro,
também externo, das dezenas de bilhões de
dólares da reserva brasileira constitui o mais
rendoso e mais desconhecido negócio do
Brasil. E, com certeza, um dos mais rendosos e mais desconhecidos do mundo.
As comissões pela aplicação dos dólares possuídos pelo Brasil (hoje US$42 bilhões, que eram US$75 bilhões até setembro)
representam uma enormidade da dinheiro, sobre a qual não se dispõe das informações que
é justo esperar de qualquer governo.·
Fazendo um parêntese no anigo de Janio de
Freitas, Sr. Presidente, o fundamental é que o Senado não dispõe dessas informações. que já taram por
mim solicitadas aos membros do Banco Centrai.
mas a resposta é sempre tortuosa e, quando expiicitamente requenda, é frustrada por essa conversa
mole de sigilo bancárto.
!"amanha massa de dinheiro excite. a
cobiça dos grandes bancos aplicadores e
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corretoras do mundo todo, para participar
dos lucros com as operações no mercado financeiro. Não há, porém, nem a mais tênue
clareza sobre a escolha dos bancos e corretoras internacionais agraciados com o privilégio de operar, mundo afora. as dezenas de
bilhões.
Não consta que haja concorrência para
a escolha desses operadores privilegiados.
Como é feita, então, a escolha?
Mais importante ainda, quem participa
dessa escolha tao valiosa?· Ou, mais claramente, quem. a negocia? Não faltariam por
parte dos corretores internacionais, para
conseguir os milhões de lucro com operação
dos bilhões, propostas cOm vantagens especiais que são feitas até a investidores prtvados, desde que mais abonados do que a
media. Que propostas são feitas, digamos,
ao Brasil?

O destino das reservas é definido, claro, nas culminâncias do Governo. Consta
que esse destino, em tennos geográficos, é
a Europa, para evitar riscos provenientes de
dividas nos Estados Unidos. Mas a aplicação na Europa não exclui, necessariamente,
bancos e corretoras americanas, também lá
instaladas. Por fim, consta que o grosso dos
dólares estâ em apenas cinco operadores o que sugere, entre outras coisas, uma concentração arriscada.
Mesmo essas aparentes respostas
são, na verdade, apenas perguntas. Nada é
claro nas aplicações externas dos bilhões
cujo sobe e desce está condenando o Brasil
a mais anos perdidos ou vidas perdidas.
::: por falar em dinheirama no exterior,
hã t.:!T? ·nodo '?!motes de "eliminar, com razoavc:-1 rz:.otaa:, o clima de escândalo e suspeiçC8s ~ue Fernando Herlrique Cardoso
jiz. sem c CQ!lhectdo otimismo, haver chegado já acs limites. Basta-lhe fazer, agora, a
Dropo::ta que fv~ário. Covas tez Jogo em sua
)nmmro?. i(~ação. embora. por motivos com;;ree:~sivP.is :oo seu caso, ninguém se inte··::.:.52..:::~e em aceitá-la. •
Connnuarei a leitura, mas, neste momento, em
vutro parÊ)ntssE. ""'~Ssocio-me à opinião do jornalista
Janio ca r.::raitas: :linguém, no Brasil. consideraria a
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simples hipótese de um homerr. correto como Mário
Covas ter uma conta no exterior.
"É só oferecer uma procuração plena
para verificação, em Cayman e seus condutos, do que sugerem o papelório e o palavró-

rio dominantes. Um advogado de reconhecida idoneidade, escolhido em comum por
Fernando Henrique e. por exemplo, pela
OAB, por certo prestana tal seiViço ao Pais.
Nem tem que mexer com propriedade da fazenda ou com o real valor das quotas da
agropecuária Córrego da Ponte Lida. Nada
disso. Só Cayman e adjacências.
O Brasil conta com esse

gesto.~

Ao invés de declarações pré-programadas e de
uma irritação artificial, caberia ao Presidente da República aceitar a sugeslão do jornalista Janio de
Freitas da Folha de S.Paulo e imediatamente pro·
curar o Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, pedindo a nomeação de um advogado que,
junto com outro, de sua indicação p-essoal, receberia

a procuração e reste.beleceria a tranqüilidade por intermédio da obtenção rápida da verdade a respeito
das contas supostamente existentes nas ilhas Cayman.
Encerro com um questionamento que não é do
jornalista Janio de Freitas. Vivemos sem o financiamento público das eleições. Considero apenas duas
hipóteses após uma campanha eleitoral: ou faltou dinheiro ou sobraram recursos. A maioria dos doadores não exige ou condiciona sua doação à inexistência de um recibo. Se houve sobra de recursos, em
qualquer campanha, incluindo a campanha passada
do Presidente, seguramente os recursos que sobraram, que sobejaram não foram costurados num travesseiro ou num colchão. Eles, de alguma forma, se
sobraram, foram aplicados provavelmente com a decisão ética - e não legal - de serem utilizados numa
próxima campanha eleitoraL Se nâo faltou. sobrou; e
se sobrou. onde está?
O SR. ELCIO ALVARES (DFL- ES) - Sr. Presidente, peço a palavra como Li der.
O SR. PRESIDENTE (Cacos Patrocinio) Concedo a palavra a V. Ex'.
O SR. ELCIO ALVARES (PLF- ES. Como Li·
der. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eminentes colegas, tenho acompanhando com atenção
os pronunciamentos que estão sendo feitos nesta
Casa. Quero, Sr. Presidente. deixar claro um ponto
que é insuscetivel de qualquer de' ·ate. A apresenta·
ção de modo simplisla feila peh Senador Roberto
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Requião passa a idéia de que, levantada uma dúvida a respeito do Presidente da República, Sua Exce·
lência daria uma procuração a um advogado, que
verificaria se a conta pertencia ou não a ele e se
existia conta ou não.
Temos de procurar examinar os fatos com a
maior serenidade possível. Não interessa a ninguém, principalmente no exterior, passar uma imagem de fato inteiramente surrealista.
Começou-se essa campanha com uma gravação de fitas, um método espúrio, lamentável, criminoso. O Govemo tomou a atitude compatível com o
caso e, evidentemente, houve o exercício de vontade do Presidente da República. Neste momento, o
caso das fitas sendo examinado pelo Ministério Público. Querer subverter todo esse processo é negar
a realidade daqueles que querem a verdade. e o
Presidente da República está nesse rol.
Os que começaram a toada inicial perceberam
há pouco que tentar atingir o Presidente Fernando
Henrique, o Governador Mário Covas e o Ministro da
Saúde José Serra é atentar contra o patrimõnio moral de homens que têm uma vida inteira dedicada ao
Pais. E aí, vozes de outros jornalistas de maior evidência também no País - tive a oportunidade de ler
Márcio Moreira Alves e Miriam Leitão - denunciaram
a maneira de dizer ·supostas irregularidades·. Dessa maneira, abroquela-se a figura de todos, Presidente da República, Ministro de Estado, dentro de
fatos argüidos por fitas que merecem reparos desde
a sua origem criminosa - a escuta telefõnica condenada por todos nós.
O Presidente Fernando Henrique não tem nada
a temer, e a indignação de Sua Excelência, retratada há dois ou três dias na televisão, é a reação de
um homem de bem, de um homem que trabalha
pelo Pais. Isso atingiria qualquer um de nós, Sena·
dores da República, Depurados Federais, enfim, ho·
mens públicos que trabalham em favor do Pais.
Sr. Presidente, gostaríamos que essa discussão acontecesse dentro do clima da racionalidade e
não dentro da questão política, da questão das paixões.
O Presidente Fernando Henrique tomou uma
atitude compatível com a função de Presidente da
República. Sua Excelência reagiu com energia e indignação, porque é incrivel imaginar que um homem
que tem história pudesse ser envolvido por doeu·
mentos que, como já se constatou de maneira clara.
eminentes colegas, foram falsificados e montados,
tendo os primeiros peritos já se pronunciado nessa
linha de raciocínio.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) V. Ex' me permite um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Estou
fazendo uma comunicação oficial, na qual não há a
possibilidade de apartes. V. Exii!, posteriormente, se
quiser voltar ao assunto, deve fazê-lo num outro pronunciamento.

Gostaria de deixar claro que o Senhor Presidente tem-se portado à altura do seu mandato e
honrado sobremodo a confiança dos brasileiros,
que, hã pouco tempo. reiteraram-lhe toda a confiança no exercicio da PresJdência da República.

Deixo registrado, Sr. Presidente, como Líder do
Governo, que o Presidente Fernando Henrique tem
tomado atitudes com o controle que lhe é peculiar,
como Presidente da República. Se Sua Excelência,
no dia em que concedeu a entrevista no Rio de Janeiro, reagiu indignado, essa é uma reação que
qualquer um de nós teria, ao ver que, após uma vida
inteira dedicada à coisa pública, lutando para que o
Brasil tenha respeito no exterior, começam alguns
elementos a fabricar notas divulgadas pela imprensa, em nível internacional, denegrindo a imagem do
Pais.
Gostaria, em homenagem ao Senador Roberto
Requião, que sei tratar-se de um homem que timbra,
em todos os momentos, pela pesquisa da verdade,
que confiasse no Ministério Público. A ação estã nas
mãos do Ministério Público. Na minha formação juri·
dica, bem como na de todos os advogados ou não, o
Ministério Público é a entidade que tem a responsa·
bilidade absoluta de averiguar os fatos.

O SR. PRESIDENTE (Ci:lnos Patrocinio) Concedo a palavra a V. Exu.

Há um processo normal em curso na Polícia
Federal. O escoadouro de todos os processos desse
tipo é o Ministério Público. Para se ter a idéia da im~
portãncia dessa instituição, apôs o relatõrio tina! de
uma CP\, todas as conclusões são remetidas ao Ministério Público, para que ele possa configurar qualquer iiicito ·penal.
Portanto, Sr. Presidente, eminentes colegas, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem reagido
com a indignação que assiste aos homens de bem e
com o que é determinado pelo bom-senso e pela racionalidade.
A matéria, agora, encontra-se nas mãos do Ministério Público. Há um inquérito regular na Policia
Federal. Não seria um fato normal querer que alguém dê procuração para investigar em Cayman;
ter-se-ia de dar uma procuração ampla e percorrer
todos os paraísos fiscais.

O Senhor Presidente da Republica, pela sua
biografia, pela sua idoneidade, pela sua personalidade, pela sua história de vida, é um homem que merece o respeito do País, principalmente do Congresso brasileiro, que está vivendo uma hora importan~
tissima para a vida da Nação.

O SR. ROBERTO REOUIÃO (PMDB - PR) Sr. Presidente, tendo Sido referido, peço a palavra.

O SR. ROBERTO REOUIÃO (PMDB - PR.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -Louvo a cautela do Senador Elcio Alvares sobre esta questão, que é muito séria. Conheço, por
experiência própria. a profundidade e talvez até as
lesões que uma situação como esta possa fazer à
imagem de um homem público.
Quando Relator da Comissão Parlamentar de
Inquérito que levantou o escândalo das letras irregularmente lançadas para o pagamento de precatórios
inexistentes, fui objeto de uma denUncia dessa natureza. A revista lstoÉ Senhor publicou uma suposta
conta minha com depósitos feitos por assessores do
meu gabinete nos Estados Unidos. Fiz o que estou
recomendando ao PresJdente da Repúbfica: imedia~
tamente coloquei uma procuração à disposição de
qualquer pessoa que desejasse investigar a origem
dessa fantástica riqueza, surgida da noite para o dia
em documentos falsos. Creio que ninguém no Brasil
acreditou no depósito. porque até hoje não me foi
solicitada a procuração que ofereci.
De outro lado, a respeito das fitas gravadas,
quero reproduzir o racJocinio de um jornalista de
cujo nome não me recorda no momento. Trata-se de
um raciocínio publicaao hoje ou ontem, em um dos
jamais nacionais. O Jornalista situava o exemplo
maJs ou menos da seguJnte maneira: suponhamos
que o Senador Josaphat Marinho recebesse uma fita
gravada ilegalmente, sem a permissão das duas
pessoas que conversavam ao telefone, e nela uma
delas deixasse claro que pretendia matar S. Ex'!, envenenando o seu café. A fita é ilegal; a escuta não é
permitida. Pergunto-me se o Senador Josaphat Mannho tomaria a posição legalista de ignorar a denún~
cia e dJria ao garçom: "Traga-me um café." Evidentemente, não. As fitas do Ministro e do Presidente do
BNDES mostram, à exaustão. que estavam manipulando a privatização de empresas públicas, de estatais colocadas à venda, e, em qualquer país sério do
mundo, eles já teriam ·sido afastados, para que, sem
as prerrogativas do cargo, a investigação pudesse
ser teita em prolundidade.
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o lugar próprio para que essas investigações
progridam é no Congresso Nacional. Nas Comissões Parlamentares de Inquérito a situação se esclarece com rapidez extraordinária. Ainda não vi nenhuma dessas denúncias que não fbssem encaradas
pelo Poder Legislativo do Brasil serem objeto exclusivo da investigação do Ministério Público, da Policia
Federal e das Policias e avançarem com a mesma
celeridade das investigadas pelo Congresso Nacional. Não se trata de suspe~a. mas a suspe~a se
constrói quando atitudes, corno a de colocar à disposição 'de qualquer pessoa urna procuração, não são
tornadas.
A indignação. foi tardia. A minh~ foi no primeiro
momento, quando li a Revista lstoE Senhor. Já o
Presidente tem urna indignação netardada: vem, segundo os jamais, depois de pnessão das lide~s
politicas, urna semana ou 10 dias após a pubhcaçao
por revistas nacionais de trechos das mas gravadas.
Não coloco em suspe~a o Presidente da República, mas Sua Excelência se coloca sob suspeita
quando impede que a investigação se faça de forma
clara.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) .
Concedo a palavra ao eminente Senador Lúcio Aicântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pronuncia o seguinte discwso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje o Jor·
nal do Brasil traz trechos de um relatório divulgado
pelo Banco lnterarnericano de Desenvolvime.nto sobre o progresso econõmico e soc1al, que analisa, Bf'!l
detalhes, a péssima distribuição de renda na Arnén·
ca Latina.
Há, na noticia, uma tabela que mostra a situação dos palses da América do Sul e da Améri:a
Cenlral, em que o Brasil aparece com~ o campeao
de concentração de renda. Os 10% ma1s pobres da
população do Brasil detêm apenas 0,8% da renda, e
os 1O% mais ricos, 47% da renda, ma1s do que qual·
quer outro pafs dos que estão relacionados, os
quais, como disse, são da América do Sul e da América Central.
O mais grave é que a América Latina é aponta·
da como a região de maior concentração de renda
do mundo, e, dentro da América Latina, o pais de
maior concentração de renda é o Brasil.
Diz o relatório:
Os 1 O% mais pobres da população da
América Latina registraram uma perda de
15% em sua participação na renda entre
1990 e 1995. Os 1O% mais ricos também
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sofneram uma deterioração nelativa e os que
ganharam foram os grupos intermediários.
A péssima distribuição de nenda não se
deve apenas aos proprietários do capital. Ou
seja, a atual concentração de nenda não per·
petua a situação. O centro do problema são
as dijerenças salariais entne trabalhadones,
explicadas pela péssima distribuição no nfvel e qualidade de edui:ação entre os que
ganham mais e os que ganham menos.

...

( )

Enquanto os 5% de latino-americanos
mais ricos ganham cerca de 25% da renda, na
Ásia essa fatia da população ganha 16% da
renda e nos t!afses industrializados, 13%.

o BID informa que a região pnecisa en·
frentar "de cara" essa situação através de
neformas educativas que organizem melhor
os recuisos disponlveis e neformas de traba·
lho que ·permitam que mais mulhenes entrem
na forÇa da trabalho.
Em seguida, o relatório chama a a)enção para
o rápido dacllnio do crescimento popülaclonal na
América Latina e no Brasil, particularmente. Isso slg·
nifica dizer que as famnias cada vez têm menos fi·
lhos. Conseqaentemente, a pressão demográfica
está diminuindo, e a mulher, liberada das suas abri·
gações como mãe, também ingressa no mercado de
trabalho. Na medida em que houver oportunidades
para abrir postos de trabalho também para a mulher,
a tendência será a de que a renda dessas populações também aumente.
O que não fica claro é o fato de que, no mundo
todo e ainda com maior gravidade no Brasil e em
palses com condição de desenvolvimento semelhan·
te a nossa, o desemprego está crescendo rápida e
assustadoramente. Ora, se não há postos de trabalho embora exista uma oferta grande de pessoas
qu~ buscam trabalhar, é claro que não há como a famma aumentar sua renda, mesmo que a pressão de·
mográfica tenha dil'l!inuldo, como, de fato, tem acontecido. E ainda: se essa renda familiar não cresce,
como as possibilidades educacionais são limitadas
por !01ça das restrições que os Governos !;)Sião ten·
do para criar investimentos públicos, essas crianças
também não têm uma grande chance de se preparar
convenientemente. mediante uma educação de qua-

lidade, para ingressar num mercado de trabalho que
é cada vez mais compemivo.
Então, diz o relatório:
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A América Latina está diante de uma
'janela de oportunidade' para implementar
soluções. A taxa de natalidade está caindo e
a proporção de pessoas em idade de trabalhar está crescendo mais rapidamente que o
número de crianças. A queda de natalidade
também signHica que um número maior de
mulheres vai se incorporar ao mercado de
trabalho. Em conseql.tência, haverá rnooos
estudantes por trabalhador, o que vai facilitar o financiamento de um sistema melhor
de educação.
E conclui dizendo o seguinte:
O impacto do desenvolvimento económico no desequilfbrio da renda é lento. Nas
etapas iniciais do crescimento, aqueles com
nlvel de educação maior levam vantagem
sobre aqueles com educação menor, avançando mais rapidamente que o resto da população e introduzindo outra fonte de desigualdade na distribuição da renda.
Perianto, fica claro que, mesmo com todas essas manobras econOmico-financeiras que visam dar
estabilidade a nossa economia, se elas não forem
acompanhadas por algumas medidas e algumas
ações do Governo em carias áreas, em certos setores, como no caso da educação, nunca irão levar a
uma redistribuição da renda, ou, pelo menos, a uma
redistribuição sustentável, que se prolongue ao longo de muitos anos. •Ao contrária•, está dizendo aqui

o Senador Bernardo Cabral. Estamos assistincl0 a
um processo de concentração da renda que se tem
agravado, mesmo com todos os efeitos redistributivos que o Plano Real, por exemplo, teve aqui no
Brasil.
Isso requer, da parte do Governo, uma análise
em profundidade, até para saber se esse objetivo a
que todos nós temos nos lançado, com determinação - que é justamente o equilfbrio económico do
Pafs -, não está causando outras distorções que, a
médio e longo prazo, vão comprometer a nossa
coesão social e vão evitar ou impedir que grupos
de pessoas com condição económica e social que
deixa muito a desejar sejam impedidos de galgar
um patamar melhor de condição de vida e de renda, mediante, sobretudo, educação, educação de
qualidade.
Temos que kluvar muitas iniciativas do Gover-

no na área da educação, a preocupação em estaeelecer instrumentos de financiamento da educação,
principalmente a educação fundamental, mas ainda
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há muito o que fazer nessa área. Estou concluindo
alguns estudos que, inclusive, mostram, comparando com outros países do mundo, que, por maior que

seja a atenção que se dê a educação, se ela não
vier acompanhada de um reconhecimento do mérito,

do valor do professor, inclusive do ponto de vista de
sua retribuição salarial, isso não significará mutto,
porque não estamos valorizando o agente da transmissão do conhecimento: o professor.
Perianto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero concluir, esperando que esse relatório do
Banco lnteramericano de Desenvolvimento, BID,
seja devidamente considerado, examinado pelas U-

deranças políticas do nosso País, pelos Governos
Estaduais, pelo Governo Federal, no sentido de tirar
daqui experiências e resultados que possam levar
ao fortalecimento do processo educativo no nosso
País, no aumento de ofertas educacionais a todos
indistintamente, para que as populações mais pobres, marginalizadas, encontrem instrumentos de
promoção e elevação social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao errunente Senador Joel
de Hollanda, por cessão do Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta Casa, na tarde de hoje, para falar sobre um assunto que nos
preocupa a todos: o elevado número de acidentes
de trabalho registrado em nosso Pais.
Consciente da gravidade do problema e resolvido a enfrentá-lo com detenninação, o Governo
Fernando Henrique Cardoso, com base em indicadores utilizados na análise dos casos de acidentes
incapacitantes e fatais, vem desenv'Jivendo um conjunto de ações de prevenção, e promoveu, a partir
de outubro de 1996, sob a coordenação da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, a Campanha
Nacional de Combate aos Acidentes de Trabalho CANCAT.
Os números são verdadeiramente preocupantes, Sr. Presidente. A excessiva ocorrência de acidentes de trabalho, em nosso País, lamentavelmente colocam o Brasil em décimo lugar no ranking
mundial, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho- OIT.
Recentemente, a revista mensal CIPA - Caderno lnformaüvo de Prevenção de Acidentes, publi-
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cada em São Paulo pela CIPA Publicações, Produtos e Serviços Ltda, divulgou um importante relatório
sobre os acidentes de trabalho ocorridos no País,
nos últimos 25 anos.
Os dados apresentados foram extraídos de Boletins do Instituto Nacional de Seguridade Social INSS e das Comunicações de Acidentes de Trabalho·- CATS e são, portanto, praticamente idênticas
às apresentadas oficialmente pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalhador - SSST, do Ministério do Trabalho.
Segundo essas estatísticas, o número de mortes por acidente de trabalho, em 1996, foi de 5.538,
considerado o pior resultado dos úttimos 5 anos. Na-

quele mesmo ano, 25.095 trabalhadores ficaram.
pennanentemente incapacitados para o trabalho e
outros 353.170 estiveram temporariamente afastados de suas atividades laborais por causa de acidentes.
A situação é ainda mais grave do que pensamos, S,.s e Srs. Senadores. Há fortes evidências de
que os números que acabo de citar, embora provenham de fontes oficiais, não refletem fielmente a
realidade. nacional.
Suspeita-se de que os dados oficiais sejam
construídos a partir de um alannante sub-registro,
havendo fortes indícios da ocorrência de uma subnotificação dos acidentes de trabalho ocorridos nos
últimos anos em nosso Pars.
Há denúncias de que somente os acidentes
graves ou fatais têm sido comunicados e de que mi-

lhares de pequenos acidentes passam despercebidos, ficando fora das estatfsticas apresentadas pelas autoridades competentes.
Essa subnotificação é extremamente preocupante e prejudicial, pois faz com que as campanhas
desenvolvidas pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho, sejam
montadas a partir de dados que não refletem o número real de acidentes ocorridos no Pafs.
O próprio Secretário de Segurança e Saúde no
Trabalho, Zuher Handar, afinna ter consciência do
alto índice de sub-registro, mas considera que, mesmo assim, as campanhas são válidas e inserem-se
em um conjunto de medidas da política do alua\ Governo para o selar, delineadas no Programa de Melhoria das Condições e dos Ambientes de Trabalho,
no País.
Embora seja louvável o empenho do Governo

em enfrentar a questão, não poderia deixar de registrar aqui alguns graves problemas, mencionados na
supracitada revista CIPA, em seu artigo "Acidentes
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de Trabalho - As estatísticas oficiais não refletem a
realidade".
Um dos maiores problemas reside no fato de
que a fiscalização do trabalho, com contingente de
médicos do trabalho e engenheiros de segurança é
altamente insuficiente e defasado, está absolutamente impossibilitada de atender toda a demanda.
Por outro lado, o desrespeito às nonnas não
vem sendo eficazmente punido. Os empregadores
que não fazem a devida Comunicação de Acidente
de Trabalho- CAT- aos órgãos competentes, não
sofrem autuações nem são punidos, e essa impunibilidade acaba incentivando os maus empresários a
não cumprir as normas referentes aos acidentes de
trabalho.
Segundo o mencionado artigo, o Departamento
lntersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e
dos Ambientes de Trabalho" - Diesat - vem denunciando, há tempos, o mau gerenciamento das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs - e a pouca eficácia da Campanha Nacional de
Combate aos Acidentes de Trabalho- Cancat -,justamente em função da subestimação do número de
acidentes de trabalho que ocorrem no Pafs.
O Diesat ressa~a que, sem uma análise mais
qualitativa do problema e sem dados que refiHam a
real ocorrência dos casos de acidentes de trabalho,
todo o empenho do Governo em erradicar as causas
da ocorrência desses acidentes no País fica forte-mente prejudicado.
Por essa razão, ao conduir meu pronunciamento, gostaria de fazer um apelo às autoridades do
Ministério do Trabalho, para que intensijiquem as
ações de fiscalização das condições de trabalho em
todo o território nacional e sejam mais rigorosos
prioritariamente com as classes, grupos e alividades
econômicas que vêm apresentando maior número
de acidentes incapacHantes e fatais em nosso.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. (Pausa.)

O Sr. Carlos Pali'vcinio, 2" Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Joel de Hoflanda, suplente de
secretário.
O SR. PRESIDENTE (Joe\ de Hol\anda) Prosseguindo na lista de oradores inscritos, concedo
a palavra ao Senador Carlos Patrocínio.
S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria apenas de fazer algumas considerações a respei-
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to dos cortes havidos no Orçamento Geral da União.
':!.Zê-ias piinclpalmente ;;m nome do meu Esta,io, cue é pobre, !"ecém-cri2:dc. -a: que deveria ter
"ec~b·de o benep!áci!0 do Gr:.v~rn·J. como ocorreu
>JC:- OC8.sião da divisã,J dos E.siadcs de Mato Grosso
-= Mate. Grasso do Su!, uma vez 'Ji !8 a Lei Cornple·-:2~tero

ll''.:mt3.r estab91e-::e para e Tocanttns o mesmo trata'":lento dado aos a esses dois Estados.

Sr. Pr9sidente, a Comissão Mista de Planos,
Grç3mentos Püblicos e Fi:;co.lização, tendo em vista
a disp'Jsiçãc do Executivo de cor.ar v;sceralmente o
orçamento em çmca de poucc mais de aito bilhões
d~ rca~s.

houve por bem devo!...,er a P.::!\.3 inJ.::ia! para

,.:. rr.e::rnn !:':Jder. me2mc porque nós, como mem•-·· ~~::: cs. Comissão Mist2. ae Ort:amento, considefávc:t:o!!. ,r· ...:;:-'!n·;sm~nts- o C..angressc Nacional fazer
.::::-c~~ c;~·,~-.Jtudo em {!re.=s 9S3enciz!s, como a sor:i:-:! . ..;:::.'>~.:::!.-,:e v.;,r.fi,.~a.ao.
Gosiaria rla dizer. Si. Presider:tG, t.pJe o Tocanuna, aci5iiii cvmu luüo::o o::. outm3, considerou o corte

profundo demais. Nosso Estado, que não foi bem
contemplado pela execução do orçamento deste ano
- ainda não recebemos cerca de 1 00 milhões do orçamento de 1998- perderá em 1999 R$37.600 mil,
cifra que corresponde a 26% do que estava determinado na primeira peça orçamentária, conforme a
proposta que está sob a análise da Comissão Mista
de Orçamento.
Em áreas essenciais, corno, por exemplo, a rubrica de atendimento à criança carente em creches,
a verba passou de R$1.600,00 mil para R$1.100,00
mil. No primeiro orçamento toram destinados
R$1.350 mil para a área de assistência integral à
criança e ao adolescente; na atual proposta, apenas R$280.641 ,00. No seta r rodoviário o corte foi
muito maior, apesar de o Tocantins possuir poucas rodovias federais, 3endo que algumas delas
nunca toram pavimentadas. Estão nos mapas rodoviários, mas não têm asfalto; apenas com cascalho. A BA - 153 sofreu cortes no momento em
que não podia recebê-los. Desta tribuna, ja tive
oportunidade de chamar a atenção da Casa para a
Ponte do Estreito, é comum a duas grandes rodovias do norte do Pais, a Belém/Brasília e a Transamazônica. Em condições precarissimas, a Ponte do
Estreito estã em fase de restauração. Agora as
obras toram paralisadas por falta de liberação de recursos. Est1ve naquele local e soube que o engenheiro chefe da região deu ordens para que só liberassem o tráfego em um sentido. Se houver interdição da Ponte do Estreito, será bloqueada a única ligação, por terra, entre o norte e o sul do Pais.
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Sr. Presidente, o Tocantins é o único Estado
da Federação que não conta com uma universidade federal, e tenho chamado a atenção dos clirigentes do Pais para esse fato. Temos solicitado,
insistentemente, recursos para que possamos ter
a nossa universidade. Inicialmente em nosso Estado havia uma universidade pública. Posteriormente, ela foi transformada numa fundação pública de
direito privado. Existe uma grita constante da comunidade estudantil, a qual alega que a Universidade do Tocantins foi privatizada. Na realidade,
até certo ponto o foi, porque os alunos passaram a
pagar para ali estudar.
Na prime1ra versão do orçamento foram destinados cerca de R$3.2 milhões para' assistência financeira à Universidade do Tocantins - Unitins; na
nova proposta, desapareceram os R$ 3.2 milhões e,
em seu lugar, esta registrado o número zero, ou
seja, a Universidade do Tocantins não vai receber
absolutamente nada de aparte do Governo Federal,
e - repito - o nosso Estado figura como o único do
Pais que não tem uma universidade federal. Considero isso uma discriminação terrível contra nossos
jovens.
Sr. Presidente, queria apenas chafnar a atenção dos eminentes Parlamentares para os cortes
substanciais no Orçamento. O Tocantins se sente
muito prejudicado. Os cortes maiores deveriam recair sobre aqueles Estados mais bem-estruturados,
como os das Regiões Sul e Sudeste, que sempre receberam as maiores verbas do Orçamento, e não
cortes para os Estados do Norte e Nordeste, conforme, inclusive, pronunciamento do Senador Antonio
Carlos Magalhães com relação aos cortes do Orçamento pã.ra aqueles Estados. Pude ler nos jornais a
tristeza do Senador Antonio Carlos Magalhães com
relação aos cortes orçamentários para o Norte e
Nordeste.
Portanto, quero fazer coro com aqueles que
vão tentar, de uma forma, ou de outra, por meio de
emendas parlamentares, suplementar esses recursos. O nosso Estado se sente desprestigiado, nós
que vemos, a cada momento, os recursos escassearem mais e mais. A nossa Universidade até hã pouco recebeu um aparte de ajuda do Governo Federal.
Agora, orçamentariamente, não teremos absolutamente nada.
Estamos fazendo gestões junto ã. Bancada do
Estado de Tocantins, para tentarmos fazer uma suplementação no intuito de ajudar o Governador do
Estado nessa tarefa diticil que vem enfrentando, de
melhorar os indicadores econômicos e sociais do
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Estado mais pobre, de menor renda per capita da
Federação. Todavia, nos tem faltado esse apoio do
Governo Federal.
Mais uma vez, em nome da Bancada do meu

Estado, do Norte e do Nordeste também Região a
qual pertence V. Ex•, Sr. Presidente , pedimos ao
Executivo Federal que nos ajude na alocação de recursos para as áreas sociais que não podem pres-

cindir do Governo Federal, principalmente os Estados que estão começando sua vida agora, onde
campeia a seca, como está acontecendo no Nordeste e aconteceu em nosso Estado.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB- RO)- Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Concedo o aparte a V. Ex", com muito prazer.
O Sr. Ernandes Amorim (PPB- RO)- O que
acontece no Senado é a falta de união dos próprios
Senadores dos Estados pequenos. Na verdade, os
maiores Estados têm seus líderes, que fazem a defesa e zelam por interesses que não são os dos Es-

tados pequenos. Diferentemente da Câmara, se
nesta Casa se juntassem os Senadores dos pequenos Estados e que ora estão sendo prejudicados,
evidentemente, eles seriam respeitados. Como há
desunião total para zelar por esses interesses, a população dos pequenos Estados é prejudicada em
deliberações neste plenário. No dia em que acabar o
voto de liderança, no dia em que os Senadores tiverem autonomia de voto, no dia em que cada um votar no interesse da populaçao do seu Estado, esses
pequenos Estados unidos estarão fazendo sua defesa. V. Ex" está correto quando afirma que é absurdo
o fato de o Estado do Tocantins não contar com uma
universidade federal, apesar de estar crescendo, desenvolvendo-se. Embora a educação deva ser prioridade, o Governo Federal não destina recursos para
a instalação de universidade em um dos 27 Estados
brasileiros. Lamentavelmente, ninguém tem interesse na área da educação. No meu Estado, Senador
Carlos Patrocínio, há uma universidade federal, que
se mantém quase à custa de esmolas, pois os recursos não chegam até lá. A desperto da carência de
recursos, a instrtuição ainda está de portas abertas.
Este Governo não tem a educação como prioridade,
já que visa fazer cortes na educação, saúde e agricultura. Conseqüentemente, a população está cada
dia mais pobre e desassistida. Os nossos Estados
deveriam apresentar um comportamento diferente.
São Paulo, por exemplo, conta com 70 Deputados
Federais, o Estado de V. Ex", 8, e o meu, também 8.
São Paulo, o Estado de V. Ex" e o meu, porém, pos-
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suem 3 Senadores cada um. Se tivéssemos de fazer
alguma coisa nesse sentido, deveríamos fazê-lo

aqui nesta Casa, mas há falta de interesse, de união
ou de discussão em grupo. O lema aqui é"salve-se
quem puder" e "quem pode mais chora menos".
Uma minoria é contemplada com os recursos em de-

trimento dos outros Estados, que ficam à mercê da
sorte, ?handonados. Não tivemos a paciência de
nos valori=r. A.lguns aqui são valorizados, são estreiFt~. conseguem tudo. A falta desse exercício da

união é que está deixando nossos Estados à míngua. Até porque muda-se a data da orçamento, diminuem-se prazos, tanto se faz às barbas desta Casa

e ninguém faz nada. C'>rigado pelo aparte.
O SR. CAF:'-OS PATROCiNIO (PFL - TO) Agradeço o aparte de V. i:::". com o q~o:' concordo
inteiramente. Penso que nos sub~stirnnmos efetiva-

mente. As Bancadas deveriam se oryAnizar melhor
para representar com mais intransigênr.ia suas respectivas regiões.
Neste ano, não pode:-~mos apresentar emendas por meio das Ban..;:--cl~s regionais, mas tão-somente as emendas de bancada, as emendas individuais e a3 '?'""!.:.ndas chamad;::~.s .:!e 213. As emendas
regionais, onde sempre procuramos agrUpar os interesses regionais, não teremos mais.

Quero fazer um apelo aos Presidentes das Comissões para que dêem prioridade às obras em andamento em nosso País. Ainda temos essa válvula,

que é a emenda de Comissão. Portanto, gostaria de
fazer esse apelo aos diversos Presidentes, membros

das Comissões Permanentes da Casa, a fim de que
possamos alocar recursos para que tenham conti-

nuidade algumas obras em franco andamento em
nosso País.
Era isso o que tinha a dizer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1' Secretá-

rio em exercício, Senador Lúcio Alcântara.
É lido o seguinte:
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Oficio n' 23/98 - CAS
Brasília, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2', do art. 91 do Regimento
Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Co-

missão aprovou o Substrtutivo ao Projeto de Lei do
Senado n' 131, de 1996, que "dispõe sobre a Língua
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Brasileira de Sinais, e dá outras providências~, em
reunião de 28 de outubro de 1998; que incluído em
turno suplementar na reunião de 4 de novembro de
1998, foi definitivamente adotado sem Emendas.
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dinheiro para pagar os 28% pleiteados e compromissados aos servidores do Distrito Federal, o que falar,
então, dos recursos para o Projeto de Equiparação
Salarial para os servidores da área de saúde, educa-

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Joel Hollanda) - Com
referência ao ofício que acaba de ser lido, a Presi-

ção e segurança de Geias, na região do Entorno, já
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-

do art.

de inaceitável iniquidade, como o corte nas dotações

dência comunica ao Plenário que, nos termos

dadania?

Há ainda medidas adotadas que consideramos

91, §§ 3° a 5', do Regimento Interno, abrir-se-a o

de alguns Estados, particularmente o Estado de

prazo de cinco dias úteis para a interposição de re-

Goiás, que vai sofrer um corte de mais de 60% nos

curso por um décimo da composição da Casa para
que o Projeto de Lei do Senado n• 131, de 1996,
cujo parecer foi lido anteriormente, seja apreciado
pelo Plenário.

investimentos a que teria direito naturalmente.

O Sr. Joel de Hollanda, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da residência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador José Saad.
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB- GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, de volta a esta Casa e a este plenário, a
maioria das Senhoras e dos Senhores Senadores
retoma ainda sob o rescaldo da campanha eleitoral,

que deixou profundas indagações e questionamentos senão uma lição exemplar sobre os vícios e as
virtudes que marcaram a condução do processo

eleitoral.
A pulverização dos partidos políticos, os conchavas, os estranhos acordos, objetivanda apenas o
interesse de grupos sem a mínima preservação de
princípios· ou ideologias partidãrias e o debate sobre

os acertos e desacertos do instituto da reeleição de-

Questiona-se esse critério quando há Estados
que serão sacrificados com cortes que representam

menos de 1 O% das potações. Além do que, segundo
conceito emitido pe!o próprio Presidente da República, Goiás tem-se mostrado um dos Estados menos

problemáticos. Então, por que esse tratamento injusto e desigual?
Diante da perplexidade do momento político
que vivemos, agrava-se, ou ·não tem mais como

agravar-se, a ·credibilidade da classe polftica brasileira.
Na escala da pirâmide de conceito da opinião

pública, colocamo-nos em último lugar, despontando
como instituições mais dignas de confiança e crédito: a Igreja, as Forças Anmadas, os sindicatos e as
ONGs - Organizações Não-Governamentais.
Entretanto, o dramático contraponto desta rea-

lidade se verifica nesta Casa. Aqui, diutumamente,
as mais expressivas e brilhantes personalidades la-

butam, colocando sua inteligência, seu trabalho, sua
competência, seu conhecimento a serviço do povo,
a serviço da Nação brasileira.

linearam o novo mapa político nacional. Acrescentem-se a isso as promessas e os compromtssos de
campanha, baseados nos recursos orçament.3rios
rotineiros, que agora, em face de um novo pacote,
vão mergulhar ainda mais a classe política no des-

Mas os desafios estão presentes, as reivindicações são muitas, e a sociedade, a cada dia, é mais
consciente, mais mobilizada, fazendo-se presente

crédito popular.
Como explicar, por exemplo, que o Projeto
Cooperflores de Geias, o maior projeto de lavoura irrigada do mundo em fase de implantação, tenha, de

tal Federal da República assistirá a um evento da
maior importância. Será um protesto em favor da
preservação do emprego dos brasileiros e da produ-

repente, 95% dos seus recursOs cortados?

Como justilicar que a RIDE, Conselho da Região Integrada do Desenvolvirpento do Entorno, que
recebeu os aplausos quando da sua sanção pelo
Palácio do Planalto, pelo cunho redentor que significou para toda uma região esquecida e maltratada,

que é a região do Entorno, seja inviabilizada peta
ausência de seus prováveis recursos? Se não existe

na conquista do que considera seus direitos.
Nesta segunda: quinzena de novembro, a Capi-

ção nacional e terá não um conteúdo genérico apesar de que, no fundo, o geral é sempre o resultado da soma de situações específicas-, mas, sim, um
teor particularizado e concreto. Será o protesto dos

produtores brasileiros de leile contra a politica de importação de produtos lácteos, que está destruindo a
produção nacional. Os organizadores do protesto
pretendem levar, para a Esplanada dos Ministérios,
até quase a esta Casa, dez mil produtores. O núme-

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ro de vacas leiteiras c;ue os acompanhc:rãc 2inda
não foi 8stimado, 3r. Pres!dema.
lnfeiizmen1e, a conjuntura dltrdl por que past:a
o leite produzido aqui dentr-o r.áo e d~!e exc!i...!si•Js,
mas atinge:: !gualmente Ol!trcs prúdiJtos s - }JCr que
não dizer- o seta r agrcpe•::t.:ãrio coor.o um wdo. Pois
o que está na ;a.iz do t::--cces:::;o de :~mta ugo!lia em
que vai mergulhando .:1 B.:;;ropecuária brasileirc.: é o
equívoco de uma política ae cc:-nércio exterior, é e
avalanche de importações a preços suosldiaaos em
seus países de origem, sem ilaver quaiquer mecanismo de compensa~;5.o a quem :::reduz aqui demrc
e gera empmgo e.qui G.an~m. :3so tcCo a.BCl.do as T>é5.:>
condições financeiras c'/o r:os::;a Daí!:: - jure~ 8-f;·:::crchantes, prazes curtos, financiame.1to de câmbio va··
!orizadc -, condições que =]-9!'S~ insupcrtfr:ei3 ·~u~;
tos para o agropecuarista br'3.si!3i!"o.
Cabe, :?ntret.ai'to, :Js xgar.iz::tç5es de produtores rurrus -:je nosso Pafs l;·.:!m par2 ~ n.:a e prmesr.::rem, seguindo o exempiv do::; produtores ae leite.
Não se deve assistir de braços cruzados ao aniquilamento do r:osso campo. Louvo, portanto, a iniciativa
dos produtores de leite de marcharem até Brasília,
pretendendo, :~este m-:=u :tscurso, juntar minha voz
ao esforço de luta dassa gente.
O Brasil ê praticamente auto-suficiente na produção de leite. Em 1997, ~reduzimos 20 bilhões e
353 milhões Ce litros de ieite. Isso para um consumo de 22 bilhões e ~52 ~i1Hi'"!Ges de litros. A diferença entra a p;:;dt.:ção G o consumo é, portanto,
d& i bilhão t: 799 >ilili1ões. ~.::. litros de leite, o que
corresnvnc.ie a ::;~~er!as g-:;·~ do nosso atual nível de
proa .... yão. Vale lembrar que a auto-suficiência na
produção de leite, por conta do abastecimento de
~ada a cadsia. produtiva que utiliza o leite como insumo básico, ;edu:!iri:J. a r- ..:c.Jasitade de importar leite
em pó, :c:~urtes, que~j~:::. ma~!eiga e outras mercadorias.
Com um pouco í•1e:s je boa vontade por parte
das autoridades do GoVHi-:O Federal, traduzida em
aumento do nfvel -:16 prots-ção externa ao setor, esses 9% seriam, em breve t-::,11po, alcançados e ultrapassados. Não ~enhc 2. r:!er.•Jr dúvida quanto a isso.
Passaríamos. e:ll:f...;.;. dE l:f1pcr)icvr&::: <-.J. exportadores de produros Jãct.2o.c.. 1.:~':3iX2:1s;-;;os de gastar 456
milhões de dó~ares....:..1D, G~e toi qua:-1to o Brasil despendeu com a imp:Jí!:;;;ç..io ,:.;.:_:: ;i,ct:::os no ano passado. NestG .s.no, .sur.1an~-e c::: ~:..n8iro a agosto, essas
importaqões jâ atingira.T- ~0$367 milhões, um aumento de cerca d-e 20% .:m mlação ao mesmo período do ano passa.ua.
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Deve-se dizer. a bem da verdade, que o Governo Fed9ral tomou algumas medidas pontuais, no
começo deste ano, em defesa de setor de produto:::
lácteos. A alíquota de importa.ç~·:) p2ra leite em pó e
pa;-?. que!.ios f0i e~evada r~ara 33~1... ,t;,_ importação r~e
p:odutcs lã.etecs J-aixou ja cor~:a~· ccr1 l;:.:er.ciaman·
~::. .s.utornãtic:;. E c financiamento de im~crtações Ce
!eite err. pó !ai limitado a 30 dias ..
O Sr. Ernandes Amorim (PPB- RO) - Permite V. Er. um aparta, nobre Senador José .Saad?
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO) - Pois não,
nobre Senador Emandes Amonm.

C Si.
3enad~r

:m;::~ A.m~rim

(í'P8- RC) - Nobre

Jo:=-8 2a:i~. :~ d!S"Gur:::o =.}e V. Ex~ assemeilla-se ~.u que tarei e enfoc2. o abandono em que o
?3.fs s~ e~iCO:ltra pcí parte das autcrid.:1.':i-9s, sob c
corr:an~c rje uma ~quipe econ5micG ~;;e f<J.Z co:n
que o Brasil chegue às condiç:Ce~ a que V. EXJ se
reter(' no momento. Há pouco, eu falava corn o Senador Cartas Patrocfnlo da necessid;:;.ae, mais do
que nunca, da união dos Senadores a fim de buscar
soluções para esses problemas. As soluções da
área econômica não vêm ao encontro do interesse
da população brasileira. Veja V. Ex" que o leite produzido na Argentina é subsidiado e exportado para o
Brasil, e as autoridades permitem que esse leite seja
aqui vendido por preços baixíssimos. A produção
por unidade/vaca é três ou quatro vezes maior do
que a brasileira, e a entrada desse leite está aniquilando o potencial dos produtores de leite. A agricultura e a pecuária são a saída para este País. E preciso que o Senado trabalhe muito para defender os
interesses do País, porque a equipe econômica vai
afundar, vai acabar com a nossa produção, que é o
que lhe interessa, porque, quando sai do govemo.
vai ser administrador de banco e até banqueiro. Vamos, Senador, defender o nosso desenvolvimento e
a nossa produção. Parabenizo V. Ex'1 por ter chamado a atenção para o assunto com o discurso que faz.
Muito obrigada.
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO) - Agradeço
pela participação de V. EX'J, com quem estou inteiramente de acordo.
Abordo, neste instante, o problema da Argentina, inclusive a operação triangular, em que ela importa o leite em pó de outros países e vende para o
Brasil por intermédio do Mercosul, colocando os preços do nosso leite em baixa.
Qual a realidade que se vê? Aumento da importação de lácteos em 20% de janeiro a agosto
deste ano em relação ao mesmo período do ano
passado! Ora, isso demonstra que algo mais deve
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ser feito pa~a impedi~ o naufrágio da produção nacional.
É interessante notar que, de acordo com estimativas feitas a partir do Censo Agropecuário, os níveis de modernização e de produtividade do setor
têm aumentado cootinuamente.

subsidiada de leite. Em todo o mundo desenvolvido,
a legislação antidumping passou a ser usada como
barreira contra importações indesejadas. E por uma
razão muito simples: tal legislação encontra-se fora
do alcance das regras da Organização Mundial de
Comércio (OMC).

·Come explicar, então, a também contfnua e
progressiva perda de competitividade dos produtores nacionais de leite?

A segunda adversidade a atrapalhar a produção nacional de leite são as importações da Argentina, que, de acordo com indícios ·concretos, tem comprado o leite em pó mais barato de terceiros países
para reexportá-lo ao Brasil com aliquota zero. É a
chamada operação comercial triangular. Isso ocorre
porque o leite em pó faz parte da lista de exceção do
Brasil junto ao Mercàsul. Aqui a alfquota de importação para o leite em pó é 33%. Na Argentina é dijerente, ela é mais baixa, segue o regime geral da Tarifa Externa Comum (TEC) e estã em 19%. O que os
argentinos fazem? Importam leHe em pó pagando
apenas 19% de alfquota de importação e, depois,
dentro do Mercosul, exportam o mesmo leite em pó
para o Brasil com alfquota zero.

Ora, os produtores de leite, a exemplo de lodos
ou de quase todos os produtores nacionais, são vitimas das más condições macroeconõmicas do Pais.
Nossos juros são os maiores do mundo, inviabilizando o financiamento da produção. Os prazos que
acompanham as raras linhas de créditos existe~tes
são muito mais curtos do que os disponlveis para
nossos competidores externos em seus palses de
origem. Para completar, nossa moeda, o real, encontra-se sobrevalorizada - alguns estimam e~tre
15% a 20% -, o que, como sabemos, tem o efeito
de baratear as importações e encarecer nossas
exportações. Esses são fatores conjunturais f?Jerversos que prejudicam a produção do Pais corno
um todo. • · ·

O que demonstra que isso está acontecendo?
O fato de que a exportação de leite em pó argentino
para o Brasil, no primeiro semestre deste ano em re-

Pois bem, como se não bastasse esse elenco

lação ao mesmo período do ano passado, aumentou

de infelicidades, o produtor nacional de leite ainda
enfrenta duas terríveis adversidades. A primeira, ele
compartilha com outros produtores de bens primários; a segunda, parece-me, é somente dele.

49%. Isso comparado com um aumento de menos
de 1% na produção de leite em pó argentino, num
contexto de demanda interna aquecida.

A primeira diz respeito ao lato, sabido por lodo
mundo, que a produção de leite importada da Europa, da Nova Zelândia e da Austrália, nossos principais competidores fora do Mercosul, é altamenle
subsidiada. É impossível competir com o tesooro
dos palses europeus num contexto em que os subsidies à agropecuária brasileira foram eliminad<Js.
Simplesmente não dá! É interessante isto: eles lá,
apesar de gostarem de nos ensinar lições sobre livre
comércio, prolegem seus produtores da compe~o
externa. Nós, aqui, otNimo-ltles a ~ção, calados e
cabisbaixos, enquanto atiramos nossos produteres
às feras. Pergunto: será que não há alguma ceisa
errada nessa antipolítica naciooal?
Sem jus!Hicar, de forma alguma, o pouco nível
de proteção que o nosso Governo confere aos f?l<Odutores de leite em lace da competição de produtos
subsidiados, gostaria de lembrar a esses produteres
que o Brasil adotou, não faz muito tempo, uma legislação antldumplng e que essa legislação deve ser
melhor explorada. Quem dizer, os produtores devem
entrar com ações nntldumplng cootra a importação

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não
gostaria de me despedir sem deixar uma palavra sobre os produtores de leite do Estado de Goiás. A pecuária leHeira em nosso Estado, em razão de sua
história de sucesso e de sua constante evolução,
enche de orgulho todo o povo goiano.
Em apenas quatro anos, Goiás passou de
quinto para segundo ma·lor produtor de leite do Brasil. Nesse período, a produção-,do Estado cresceu
63%, superando em muito a média nacional, que foi
de29%.
Modernização dos métodos de proélução, mecanização e maior especialização por-parte dos produtores de leite goianos explicam como foi possível
esse verdadeiro salto que o Estado deu no setor.
Besta dizer que a produtividade por vaca leiteira, em
Goiás, praticamente dobrou em 11 anos. Era de 669
litros por vaca ao ano, em 1985, e passou a 1.316 li. tms, em 1996. Hoje, a produção de lerte em Goiás é
responSável pela geração de 220 mil empregos diretos e indiretos no Estado, e 90% da produção é vendida para outros Estados.

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Portanto, Elr. Presidente, temos aqui um exemplo de competê,lcla Inegável. A única nota que não
acompanha esn história de êxito, lamentavelmente,
é a que se rehre aos preços pagos ao produtor,
cada vez mais <leprimidos. Em oito anos, o produtor
golano acumulou, em termos reais, 47,5% de perda
em sua receita. Em abril de 1990, pagava-se R$0,40
por um litro de !aliEI, em julho deste ano pagava-se
apenas R$0,21. Somente do Plano Real para cá, as
perdas somam :14,38'/o.
Dessa forrna, ao encerrar minha participação
nesta tribuna, Inço um apelo para que os reclamos
dos produtores JraE<IIelros de leite sejam ouvidos pelas autoridades gcvemamental.s. Também dou as
boas-vindas aon procutorss que chegam a Brasnla,
os quais, em marche, vêm aqui protestar contra a
destrulç!lo de s 1u aetor pelas Importações subsidiadas, exercendo ~m legrtlmo direito.
Algumas nedldas que poderiam, sem demora,
ser tomadas pa ~a preservar a produção de lelle naclonai silo as sE gulntes:
- aument< da alfquota de Importação do leite
ln natura e de !odos os produtos derivados do leite
para 35%, que é a allquota máxima penmltlda no
Amblto da OMC
- rlgorosE. lnspeção fltossanltárla sobre tais
produtos; (aqui o Brasil em nada estaria Inovando,
pele silo easas Jarrelras não tarifárias às Importações as mala usadas pelos pafses desenvolvidos para
Impedir a entra<fa de nossos produtos primários em
seus mercados);
-estabelecimento de cotas para Importação do
leite ln natura E do leite em pó;
- negocia ;ão com a Argentina no sentido de
Impedir a trlan1:ulação comercial do leite em pó. A
maneira mais fncll de fazê-lo seria pelo aumento da
allquota de lm~ortaçí!o argentina de 19% para algo
mala próximo dos 33% existentes no Brasil.
Sr"s e Sn. Senadores, St·. Presidente, muito
obrigado.
Era o que linha a olzer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocrnio) Concedo a pa avra ao eminente Senador Gilvam
Borges. (Pausa )
Concedo
des Amorim.

1

p.3Javr3 no nobre Senador Emen-

O SR. ER ~ANDES JIMORIM (PPB - RO. Pronuncia o seguir te discurso. Sem revis!lo do orador.)
- Sr. Presldanle. Sr"s e Srs. Senadores, estava
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atentamente ouvindo o discurso do nobre amigo, Senador José Saad. S. Ex• disse uma frase que expri·
me quase tudo: 'É um elenco de infelicidade que recai sobre o povo brasileiro•.
Ouvi, também, o que disse há pouco o Senador Roberto Requião, em seu discurso, sobre .o dinheiro que o Brasil toma emprestado lá fora, a juros
de 42% ao ano, emprestando-o depois a 6% ao ano,
para alguém em outros parses; Não entendo como
isso acontece. Não sei da origem desse absurdo,
dessa diferença na área econOmlca.
Vejo o nobre Senador Bernardo Cabral usar o
microfone para falar sobre a questão _Ço Projeto Calha Norte, que, em Governos passados, tinha mais
de R$40 milhões de recursos; neste ano, terá R$2
milhões e, no próximo ano, neQhum. É um projeto
lmportantrssimo para o Brasil, que possui grande extensí!o de fronteiras, e, por Isso mesmo, deveria merecer do Governo Federal atençí!o especial, principalmente quando se fala na segurança do nosso
Pars, na vlgilêncla das nossas divisas, na contenção
do narcotráflco e na ocupação da Região Norte.
Essa projeto receberá apenas R$2 milhões.
O Senador Josaphat Marinho deixou-me espantado quando disse que o Brasil está buscando
US$40 bilhões lá fora, e esta Casa sequer é consuHada sobre onde vai ser Investido o dinheiro, a quem
será pago ou qual a modalidade de pagamento da
dfvida. E, lamentavelmente, um Ministro diz que esta
Casa possivelmente será infonmada e que, no segundo empréstimo, será consultada.
Na verdade, diante de tudo isso, eu me pergunto: seré que o Senado já não está ficando ocioso
nesse sistain·a? Seré que não deveria haver só o
Senado ou só a área econOmica, já que não existe
atuação da maioria dos Senadores no setor da economia?
Reclamei muito, no ano passado, sobre os empréstimos a Estados com problemas ou falidos. Esses Estados, por meio de algumas Lideranças, conseguiam da área econOmica financiamentos astronOmicos, mesmo Estados que deram prejurzo, que não
cuidaram da sua administração, e que, no fundo,
além de prejudicar a própria população, prejudicaram também toda a Nação, porque muito dinheiro do
Govamo Federal foi mandado a eles com aquiescência deste Senado. Na maioria dos casos, os Senadores tinham conhecimento de que não deveriam
ser aprovados, mas, não olhando com o rigor da lei,
não cumprindo dispositivos constitucionais, aprovavam empréstimos. Ninguém valoriza os recursos fe-
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derais, os recursos do povo. Isso vem acontecendo
no Pais.
Esta Casa tem 81 Senadores é diferente da
Câmara, com seus 513 Deputados Federais. São
Paulo tem mais de setenta Depulados Federais, e
um Estado pequeno tem quatro. Por outro lado, São
Paulo tem três Senadoras, e um Estado pequeno
também.
Nesta Casa, há alguns Senadores privilegiados
por serem Lideres ou por já serem mais velhos na
politica. E, por serem muito amigos de autoridades
no Poder, juntam-se a uma minoria e conduzem esta
Casa da forma como esta minoria pensa. A maioria
elos Senadores, porém, quase sempre representantes dos pequenos Estados, deveria contar
com um Conselho ou deveria fazer uma reunião de
vez em quando. Esses parlamentares vivem a8andonaclos, não participam das grandes decisões, mas
seus votos são tão Importantes quanto os de São
Paulo, Bahla ou Rio Grande do Sul.
Não estamos menosprezando a nós mesmos,
nem sendo desorganizados. Aneraram o Orçamento
como quiserem. Mudaram-se o prazo. Votam-se matérias de última hora e o Senador não tem conhecimento do que esta votando, nem que parcela do Orçamento será destinada a seu Estado. As regras )á
vêm da área econOmica de goa/a abaixo. Parece
que este Casa é subordinada ao Ministério da Fa·
zenda, pois ninguém fala nada, já que alguns e.stão
satisfetlos. No entanto, a maioria, lnsatlsle"a, p~i·
sava acordar, a fim de buscar uma salda para a dlvi·
são do bolo do Orçamento, visando à destinação
correta dos recursos, muitos dos quais aplicados ir·
regularmente, em detrlrT18flto de outros. Vários cor·
tas estão sendo faltos na Educação, na Saúde e na
Agricutlure, áreas que deveriam ser prestigiadas em
nosso Pais, nação em vias de desenvolvimento, po·
rám, são justamente os selares que sofrem mais
cortes.
Não sairemos nunca dessa crise sa o Governo
Federal, o Senado, o Parlamento ou a área econO·
mica não pensarem em fazer Investimentos. Não
sou economista; sou agricultor e pecuarlsta, e sei
que para este Pais se desenvolver o Governo Fede·
ral tem que fazer investimento na área da agricultu·
ra. Não se pode querer exportar sem produzir - a
exemplo do discurso que o Senador José Saad fez
há pouco. Eu também passo a fazer um relato a res·
peito dessa área da agricultura.
Sr. PreSidente, Sr"s e Srs. Senadores, há qua·
tro anos, quando a equipe econOmlca do Governo
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Federal decidiu pela polêmlca estratégia de volunta·
riamente fonnar um déficit nas contas externas, a
justificativa era a necessidade da importar poupança
externa para o Pafs. e, por consaqQência, assumiu o
risco de financiar um déficit externo por meio do in·
grasso de capitais financeiros especulativos, e não
pelo esforço do trabalho, do produtor e do exporta·
dor.
Com os últimos acontecimentos, como a que·
bra da Rússia e dos Tigres Asiáticos, fica provada a
necessidade de direcionarmos a nossa polnlca eco·
nOmlca para o fortalecimento do setor produtivo, em
especial pare a agricuhure e a pecuária.
Em visita ao Mlnlstro da Agricuttura Francisco
Turra, tive oportunidade de constatar que, apesar
elos esforços e da vontade de realizar. o nosso competente Ministro Turra está amarrado a um orçamen·
to Irreal para as necessidades mfnlrnas da nossa
agrlcuttura e pecuária. E como se não bastasse o
estado de Indigência por que passa o setor, o seu
Ministério foi contemplado, no Orçamento de 1999,
com o maior corte de recursos de sua história.
E af fica a Indagação: como plantar? Como
melhorar o nosso rebanho? Como pesquisar em
busca da produtividade e do melhoramento genétl·
co?
Pelos números do Ministério da Agnculture, baseados no cruzamento de aados tevamaaos na C;·
ganização para o Fcmento da Agncultura - FAO, ,,o
Departamento ae Agncultura dos Estacas \Jnlaos 8
na Secretaria de Comércio Extenor, as exportações
mundiais de lácteos <>tingirem. em t 997. ~m voiuma
total de 28,41 bilhões. e a pa"lclpação brasileira fc:
Inexistente.
Por outro lado - o que é incompreenslvel ·, <:
Brasil participou com apenas 2,5% das exportaçCes
de cama bovina. A cama sufna, a mais consumida
no mundo, representou, no ano passado, um total de
vendas externas de acenas R$140 milhões, menos
de 1% do mercado munmal.
Como entender o desempenho da exportação
da nossa agropecuárla, quando temos hoje o se·
gundo maior rebanho do mundo? Nada exporta·
mos, pelo contrário, importamos milhares de dóla·
res de leite. Faltam-nos a pesquisa, a produtlvlda·
de, a competitividade, aliadas a uma agressiva
campanha de vacinação para combater a aitosa e
a brucelose.
A nosso ver, a grande revoluç!l.o acontecerá
com o estimulo à produtividade e à capacltaç!l.o pro·
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fissional, pela designação de tecnologia, pela pesquisa e ainda pelo crédito com juros subsidiados ao
agricultor. Temos potencial e solos da melhor qualidade, aliados à qualidade do nosso agricultor. que
necessita de maior apoio técnico e de financiamento, com juros reais e adequados para o setor.
Como exemplo, permito-me citar novamente o
setor leiteiro. Como competir com a Argentina ou

com a Holanda, se a média de produção de leite no
Brasil é de seis litros por vaca, enquanto na Argentina é de 16 e na Holanda, de 21?
Na agricultura, não é nada diferente. Produzimos 2.600 quilos de milho por hectare. A Argentina
produz mais que o dobro, 4.500 quilos, e os Estados
Unidos da América do Norte produzem 6.500 quilos
por hectare. Todos sabemos que, com apoio tecnológico e competitividade, podemos ir muito mais longe que isso.

E necessário que não descuidemos do aspecto
sanitário e da qualidade dos nossos produtos, uma
exigência imperativa de ordem mundial. Temos que
nos preocupar seriamente em erradicar a aftosa, a
brucelose, as pragas e as endemias consideradas
de alto risco e demonstrar que o Brasil livrou-se desses problemas, já que essa é a principal arma para

derrubar restrições impostas pela Comunidade Européia e pelos Estados Unidos aos produtos agropecuários brasileiros.

Está claro e evidente que, para isso ocorrer, é
preciso produzir um novo e vigoroso surto exportador, incrementando o financiamento, a produção e a
conseqüente exportação e assim permitindo, para os
próximos anos, um maior crescimento económico,
com melhoria de nível de emprego e de renda nacional. É vergonhoso para nós, brasileiros, e em particular para mim, que sou agricultor, ver meu País importar arroz, feijão e milho.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, nós, da
Amazônia, da Região Norte, sabemos que o Brasil
produz e tem solos bons. No caso da Rondônia, não
há seca ou enchente que abale a produção. Se plantarmos. já sabemos o quanto vamos colher. O solo é
bom e as terras, baratas. Faltam a assistência do
Governo Federal e o apoio bancário com recursos e
juros baixos no tempo certo.
Já no Paraná e no Rio Grande do Sul os agricultores plantam, mas não sabem se vão colher. A
Região Norte, onde plantamos e temos certeza de
que vamos colher, está abandonada.

Há várias modalidades de crédito no Banco do
Brasil, mas, se for àquele banco, o agricultor encontrará as portas fechadas ou nem sequer será bem
atendido. Sabemos que a única saída para este Pais
passa pela agricu~ura.
Estive nesta semana com o Ministro, que disse
ter recebido um orçamento de R$200 milhões para
trabalhar neste ano. Cortaram-no para R$130 milhões, depois para R$70 milhões. Agora, após uma briga violenta, vottou para os R$ 130 milhões, mas ele
ainda não havia recebido os recursos - e o ano já
está acabando.

Então, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
pelo que expus acima pode-se verificar a atenção do
Governo Federal e da área econõmica com a agricultura neste Pafs.
Brasília é um exemplo de cidade que está sendo tomada por agricuttores, que, sem apoio na área
rural, correm para a periferia das cidades, fonnando
esses amontoados humanos, trazendo problemas
sociais para as cidades, para aqueles que nelas moram tranqüilos;. enquanto isso, o campo fica abandonado, e as fazendas passam a desvalorizar-se. Algumas pessoas sem terra ou desempregadas, procurando o salário mísero que o Governo paga na
sombra dessa coisa que chama de refonna agrária,
e partem para invadir as fazendas que não têm o
apoio do Governo, que não recebem financiamento
para que o seu proprietário possa gerenciar a sua
empresa, a sua fazenda.
Solicitei ao meu gabinete que providenciasse,
junto à assessoria desta Casa, um projeto que eu
possa apresentá-lo neste Plenário que busque uma
maneira de nós fazendeiros discutirmos os nossos
financiamentos diretamente com as áreas internacionais, sem o vinculo com o Banco Central, com
a área econõmica, um projeto que permita que tenhamos autonomia para buscar recursos externos
e fazer investimento no Brasil. Se esses recursos
vierem pela área económica, vêm com juro subsidiado, com uma carga enorme de impostos, de
custos financeiros, chegando às mãos do agricultor quando já não compensa mais trabalhar. Queremos essa autonomia, por meio desse projeto,
para podermos negociar esses financiamentos diretamente com um país que necessite de alimentos, com uma empresa que queira produzir no Brasil. Muitas vezes, temos terra e mão-de-obra ociosas. Não se está produzindo, porque o principal é
o capital, o dinheiro a custo compatível para se
trabalhar na agricultura.
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Espero que o projeto chegue a esta Casa em
breve, receba especial atenção e seja aprovado, a
fim de que possamos buscar uma saída para os pmdutores brasileiros e o leite não continue sendo importado da Argentina ou da Holanda. Que venhamos
a valorizar nossos pecuaristas, nossas bac1as leiteiras, que estão falindo, acabando com as últimas vàcas produtoras de leite, por causa da má administração por parte da área econõmica e por falta de interesse do próprio Governo Federal.
Quem sabe, se houvesse a união de um grupo
de Senadores, poderíamos colocar ordem na desordem que ai está. Se os Senadores dos pequenos
Estados, os Senadores que não estão participando
diretamente do enterro do País procurassem se reunir no Congresso Nacional e discutir os problemas,
evidentemente, muitas matérias deixariam de ser
aprovadas, e o Orçamento seria discutido com maior
paciência, a fim de que se analisassem e distribuíssem corretamente os recursos.
Chegamos a uma situação em que há, inclusive, falta de respeito com os Parlamentares. A nossa
prerrogativa de apresentar emendas individuais e
uma emenda por Bancada foi atetada, ou seja, o Estado não tem direito a uma emenda, por meio de
seus representantes. O que nós, Senadores, temos
para apresentar aos nossos Estados, como ocorreu
agora, na campanha em que saí candidato a Governador? O que fizemos aqui foi aprovar o que o Governo queria, que é prejudicar o trabalhador, aumentar os juros, enfiar-nos as medidas provisórias •goela
abaixa•. Não fizemos nada que pudesse beneficiar
os nossos Estados; para isso chamamos a atenção.
Espero que estas palavras não fiquem em vão.
Em um dia de Casa cheia, quando todos os Senadores desses pequenos Estados estiverem presentes,
vamos fazer um pronunciamento, convocando-os
para, de vez em quando, realizannos uma reunião
informal e discutirmos, já que as atuais Lideranças
do Govemo não nos interessam, porque pouco estão preocupadas com as necessidades dos pequenos, dos produtores, do desenvolvimento e da produção. Se o estivessem. o caminho seria outro, e o
Brasil não estaria do jeito que está.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando as Sras e aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, às 14 horas e 30 mnutos, a seguinte:
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ORDEM DO DIA
-lPROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 15, DE 1998
Segundo dia de discussão. em segundo turno.
da Proposta de Emenda a Constituição n' 15, de
1998, tendo como primeiro signatário o Senador Esperidião Amin, que altera o inc1so VIl do art. 29 Ca
Constituição Federal (total da despesa cnm o l~ncro
namento do Poder Legislalivo municipal).

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 100, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n' 553. de 1998 - art. 336. b)
Discussão, em turno única,· do ProJeto de Resolução n' 100, de 1998 (apresentado pela Comrssão de Assuntos Econõmicos como conclusão de
seu Parecer n' 558, de 1998, Relator: Senador Gerson Cama ta), que autoriza o Estado do Maranhão a
contratar operação de abertura de crédito, consubstanciada no Contrato de Abertura de Crédito e de
Compra e Venda de Ações celebrado entre o Est2do
do Maranhão e a União, com a intervenié:~c1a ·~'J
Banco do Estado do Maranhão S.A e do Banco:
Central do Brasil, celebrado em 30 de 1unho ele
1998, no valor de duzentos e setenta ~ c1nc:~ mdh6es de reais.
(Poderão ser oterecida.s emendas a!é (' enc-erramento da discussão)

-3REQUERIMENTO N' 349, DE :998
(Inclui do em Ordem do Dia nos lc- -,.,os do
§ 2' do art. 222 do Regimento ,, .. 'CTlO)
Votação, em turno único. do Requerimento n"
349, de 1998, do Senador Pedro Simon, solicitando.
nos tennos regimentais, a inclusão em Ata de '....!fl'
Voto de Louvor ao Cardeal Arcebispo de São P::1u1o.
O. Paulo Evaristo Arns. por ocasião de sua aposentadoria e substituição ã frente da Arquidioce~e ~-=
São Paulo. tendo

Parecer favorável, sob n' 563. de 1998. da Cc·
missão de Constituição. Justija "' ~~;~.2.dT"·~ ~
tor: Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocin•ol
Está encerrada a sessão.

-

(Levanta-se a sessão as 17 horas e 1"
minutos.)
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PARECER No 20, DE 1998- CN
Da COMISSÃO MISTA, incumbida de examinar e
emitir parecer quanto à constitucionalidade e mérito da
Medida Provisória no 1. 715-:,;, de ~9 de outubro de
1998, que "dispõe sobre o Programa de Revitalização

de Cooperath·as de Produção Agropecuária RECOOP, autoriza a criação do Serviço Nacwnal de
Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, e dá
outras providencias. "

RELATOR: Deputado OSMANIO PEREIRA

I- RELATÓRIO
O Presidente da República, nos termos do art. 62 da Constituição
Federal, submete à apreciação do Congresso Nacional o texto da Medida
Provisória no 1.715-;;_, de 29 de outubro de 1998, que "dispõe sobre o Programa
de Revita/i::ação de Cooperativas de Produção Agropecuária - RECOOP,
autori::a a criação do Serviço Nacional de Aprendi::agem do Cooperativismo SESCOOP. e dá outras providências. "
A referida medida, em seu artigo 1°, autoriza o Executivo a
implementar o Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção
Agropecuària - RECOOP, enquanto o art. 2° determina as condições das
operações de crédito realizadas ao amparo do Programa. Em seu § 1o fica
estabelecido que as operações de crédito, sob o amparo do RECOOP, após a
negociação de descontos com os respectivos credores, terão como limite o s<jldo
devedor, atualizado até 30 de junho de 1998, das operações ainda existentes em
30 de junho de 1997, e os recursos necessàrios para o pagamento de dividas
com cooperados ou trabalhistas, provenientes de aquisição de insumos
agropecuàrios e de obrigações fiscais e sociais, também existentes em 30 de
junho de 1997 e ainda não pagas.
O paràgrafo 2°, do mesmo artigo, determina que "ao montante
apurado na forma do parágrafo anterior, serão acrescidos os valores
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destinados para capztal de giro e investimentos essenczazs e os recebíveis de
cooperados, originários de crédilos conslituídos mé 30 de junho de 1997, de
acordo com o plano de revitalização da cooperativa."
O parágrafo 3° estipula que o pagamento da primeira parcela de
capital das operações de crédito terá a carência de vinte e quatro. meses e a
primeira parcela de encargos financeiros será exigida no prazo de ·seis meses
quando se tratar de recursos para a quitação, de dividas com o sistema financeiro,
com cooperados, oriundas da aquisição de insumos agropecuários, de tributos,
encargos sociais e trabalhistas, financiamento de valores recebiveis de
cooperados.
O parágrafo 4°, do mesmo art. 2°, considera que, para os créditos
para investimento, o pagamento da primeira parcela da operação " lerá carêncza
de prazo equzvaleme ao de maluração do empreendimento previs/o no projeiO,
aplicável a capilal e encargos financezros."
A exigência de parecer de auditoria independente sobre a
procedência dos valores relacionados a dividas existentes, bem com!l a
apresentação do plano de desenvolvimento da cooperativa, aprovado em
assembléia geral extraordinária, para habilitação da cooperativa as operações de
crédito classificadas como de RECOOP, está contida no art. 3° da medida em
questão. O mesmo artigo determina que no plano de desenvolvimento devem
constar informações como a viabilidade técnica e económico-financeira da
cooperativa, projetas de capitalização, de profissionalização da gestão
cooperativa, de orgamzação e profissionalização dos cooperados, de
monitoramento do próprio plano de desenvolvimento cooperativo.
Para obter financiamento do RECOOP, conforme o art. 4° da
medida em análise, a cooperativa deverá comprovar a aprovação, pela
assembléia geral, de reforma estatutária, contemplando. demre outros. os
seguintes aspectos: fusão, desmembramento, incorporação ou parceria; auditoria
independente: acesso as informações por técnicos indicados pelo governo
federal: mandatos e inelegibilidades dos conselhos de administração e fiscal:
vedações aos administradores; responsabilidade pessoal do administrador pelos
prejuízos que causar a cooperativa; responsabilidade dos membros do conselho
fiscal por danos causados: e proibição de participação conjunta nos órgãos de
administração e no conselho fiscal de parentes consangüíneos ou por afinidade.
O art. 5o autoriza o Poder Executivo a "abrir linha de crédilo. até o
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linwe de RS .2. 100.000.000,00 (dois bilhões e cem mtlhões de reais) destinada a
financwr iii·,,' do RECOOP de mteresse das cooperativas cuja consulta prévia
tenha sido''· Jihida. até 3/ de julho de 1998, pelo Comitê Executivo instituído
mediante ato do Poder Executtvo. de 23 de Janeiro de /998." No mesmo artigo,
em seu § lo consta que as operações de crédito do RECOOP serão realizadas: "I
- com recursos da linha de crédito de que trata o caput deste artigo, exceto
para as situações enquadradas no inciso li subsequente e no §3° deste artigo; II
- com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
Nordeste e do Centro-Oeste (FNO. FNE, FCO), no caso dcJS cooperativas
dessas· regiões e conforme a sua localização, excluídas as parcelas destinadas a
novos mve.sllmemos e respeitado o disposto nos §§ 3° e -/ 0 deste artigo; JJI- em
<fuulquer hipú1e.se. sob risco da mstiluição financeira, incumbindo-se esta de
comprm·ar a capactdade de pagamento e de exigir as garantias nece.ssárias. em
consonância com as dtsposições do crédito ntral."
O ;;' 2o determina que o ônus fiscal dos empréstimos, ressalvados os
realizados pelos Fundos, será coberto mediante anulação de despesas destinadas
a outros programas incluídos no Orçamento Geral da União. No mesmo artigo, o
3° informa que os contratos de repasse do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (FUNCAFE) c dos Fundos Constitucionais, quando lastreímdo
·Jpcr3ções de crédito ao abrigo do RECOOP, terão seus prazos de retomo e
~ncargos financeiros ajustados a estas operações. correndo o ônus à conta do
rc~pectivo fundo. O § 4° determina que às cooperativas localizadas nas regiões
beneficiadas pelos fundos constitucionais, "aplicam-se às operações de crédito
no ato da contratação. exceto sobre as parcelas destinadas a novos
mve.mmentos e sobre os valores da securitização. os encargos financeiros
usualmente por eles praticados. se inferiores aos fa:ados no Anexo desta
.\led1da Prov1sóna ".

*

O art. 6° destina o retomo das operações de crédito, ao abatimento
ela Ji,·tda ptibltca. quando lastreadas em recursos repassados pelo Tesouro
~ac;onal.

O an. 7o autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperatt·, tsmo - SESCOOP, com o objetivo de "organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional,
desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos
cooperados No an. 8° consta que o SESCOOP será dirigido por um Conselho
Nacional composto por representantes dos Ministérios do Trabalho, da
Pre,~dência e Assistência Social, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da
Agricultura e do Abastecimento, dos trabalhadores em sociedades cooperativas,
bem como cinco representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras -
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OCB. ·O SESCOOP será presidido pelo presidente da OCB, sendo· também
previsto, no seu § 2°, a criação de conselhos regionais.
Constituem receitas do SESCOOP, conforme o art. 9°: I contribuição mensal comptilsória. a ser recolhida a partir de I • de ;aneiro de
1999, pela Previdência Social. de dois vírgula cinco por cento sobre. o montante
da remuneração paga a todos os empregados pelas cooperativas: 11 - doações e
legados: 111 - subvenções voluntárias da União. dos Estados. do Distrito
Federal e dos Municípios; IV- rendas oriundas de prestação de servzços. da
alienação ou da locação de seus bens; V- receilas operacionazs: VI - penas
pecuniárias."
A contribuição a ser recolhida pela Previdência Social, mencionada
·.o inciso I do art. 9°, substituirá, a partir de I o de janeiro de 1999, as
contribuições da mesma espécie, recolhidas pelas cooperativas e destinadas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAl, ao Serviço Social da
Indústria- SES!; do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC;
do Serviço Social do Comércio - SESC, do Serviço Social do Transporte SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR.
Conforme o art. I O, o Poder Executivo estabelecerá condições para,
em até cento e oitenta dias, "desenvolver SIStemas de monuoramento,
supervisão, auditorza e controle de aplicação de recursos públicos no s1stema
cooperativo" , bem como "avaliar o modelo de sistema cooperativo brasileiro.
formulando medidas tendentes ao seu apeifezçoamento".
O art. 11 determina que a organização e o funcionamento do
SESCOOP constará de regimento, que será aprovado em ato do Poder
Executivo.
No anexo a medida provisória em estudo. foram incluídos quadros
contemplando as seguintes condições: para refinanciamento das dividas com o
sistema financeiro; para refinanciamento de dividas com cooperados e oriundas
da aquisição de insumos agropecuários e de tributos e encargos sociais; para
financiamento de recebiveis de cooperados e para financiamento de
investimentos e capital de giro, cada um detalhando prazos e encargos
financeiros específicos.
Foram apresentadas·. tme

~

duns emendas, a saber:

Emenda no I - de autoria do Deputado José Santana de
Vasconcellos, que propõe a supressão dos artigos 7°, 8°, 9°, I 0° e !I 0 , por
entender que o setor cooperativo e seus empregados já integram o Conselho
Deliberativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, não
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ex1stmao necessidade de criar uma nova estrutura administrativa, "cuja
oJperacionaii::açào envolve novos gastos e uma superposiçào organizacional
·merosa e supérflua em tempos de dificuldadesfmanceiras."
As emendas ~- 3.
.!o Dem1tado Gerson Peres.

l

:. •'

; :~. ~ '-' ~0. ~I ~

-::!.a seguir são de autoria

Emenda n° 2 - dâ nova redação ao art. 7°, por entender que a
redaçào original apresenta os seguintes erros: a pretensa autorização conferida
para a criação de uma personalidade juridica de direito privado, sem que o
dip!oma autorizador aponte a quem o Estado estã conferindo tal autorização,
pots as pessoas jundicas de direito privado são criadas pela vontade autônoma
de seus instituidores. O segundo erro diz respeito a equiparar cooperados a
categorias profissionais, quando jà foi definido, no àmbito do Mmistério do
Trabalho ~ na Justiça do Trabalho, que cooperado não é categoria profissional,
razão pela quai a emenda propõe que apenas os empregados efetivos das
cooperativas teriam direito aos beneficias do serviço de treinamento; e o terceiro
~ ültimo equivoco constante no artigo em questão diz respeito a não delimitação
do àmbito das coojx:rativas abrangidas pela medida provisÓria, que é dirigida âs
cooperativas agropecuàrias.
f=':nt!nria n-' ~ - d:i no\"a retiar:::1o ~lo an. so ~ :::eus inr:::.50S . ..::uorimindo
:::1

~.·:~:· ..:-:.Hi~!lc:::l \)~ :Ja~!...."!7!.t0s I'',~ ........ _ Dor çntenàer um: t:ste -'r~ào 1Conselho

'-·.:·..::>'~~::.i

•l(\

·.::·,,:~-~··..:::~:r.,,

·····.:,.,

·:~

S!!f\'TCP
'Jactotw.i 11..!
\orendizauem Jo t:-.JooerauvJsmo
- --;17:-::CC'<)P' .. ;·.._., .... _..,; ·:.•aJnPlartamente .;.er . ~nwuuilio nor
,~(f~~-·:·.-1::·-.·;.it"
;~1 _..~;-.-··~.--~-.-:(iJ·Jcl •. acio ... ,u. '":."·'·J·~·_,·cJ110171!'5 tic

Emenda n' ;!c - dá nova redação ao art. 8", que trata da composição
do SESCOOP, propondo a inclusão de representantes dos cooperativados ao
imoes de representantes dos ministerios.
Emenda n" 5- suprime o§ lo do art. 9" devido a alteração constante
em ~menda apresenrada, que substitui a contribuição mencionada no referido
par.:igrafu por repasse de recursos do F AT.
Emenda n" 6 - suprime o § 2° do art. 9", considerando que a retirada
de recursos do .O:ENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAT, SEST E SENAR
:<)mpmmeteria ,, '!uaiidade dos serviços prestados por estas instituições e que
.;;;.o poà~ v ifO'oi<::.'no destinar à entidade privada recursos de contribuição
compulsória criada por lei. As atuais contribuições aos sistemas mencionados
~o permitidas unicamente porque os mesmos estão vinculados ao sistema
sindical.
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Emenda w' 18 dó :lo\·a rcdacdo no i11c:~o I do an. '1° -:on~lltuincio
SESCOOP parcela da arrccadacdo do Fundo de \mparo do
Trnbnlhndor - FA T a ser detinida nelo Conselho Delibemti\'O do Fu 1do de
.-\monro no Trabalhador- CODEFA T
re~cna Jo

Emend:1 n• Io - ,lá · !10vn rcdac:\o :w i!!ciso I elo :111. qo
~soc:ciric~ndo •llll! 1 <:onrributcdo :nens~l compulsonn 'obre " tnpm::nrc da
remun~r:1c~io
...:~'Otio.:r~ri •.·as

rJaun :1 rodos
al!ror.t!cunríns .

\ls

~~!ncn:!.!ados

rct'crc .. ..:l.!

~~ch~!it\'nment~

:ts

. Emenda n• :o- dá novn rcdac:\o no tnctso I ~ ~m confe'l.lli neta ~o
S : • do :.1rt. oo determinando q.u~ ~ conrríbuicf1o mcnsnl cort!..lll!J!ill in i.i~rn
c:r'etunda ~omcntc nelas coooerntivns a!!Top~cuàrias c que a rcti.!ri>'í! cçm!! tbtncilo
".i msmuida em suhsll/uJc<io r1s comnhwcOes. da mesma l!scécJ~. ·ri'< olludas
nelas cooceralli'GS <~l!mcecuJrws 11 desmwda.1· ao Sen'J\'11 .'la,·u. •wl de
.i cre11<il:m:em Rural .\'I:':V...J /1."
Emenda n• 21 - dó novn redncdo ao inciso I c cm wnscgí'l~n :ia no §
_:o do nn. <l" detenmnando que n conmbutc:lo mensal cmnoulsorin •·cró 't'ctupdi!
-:om.:me •1das coor.cr:uivns a!!ropecu::irins c oue a mcidência da me:;ma 11ilo será
:utn\!i:<tt•:n •:mn ·1s •:onmbtuc<l~s nu:tlmt!me destmad:Js ao SENA! :!ESL
.:E>; ··.L·. ~E~C .. ~E!'; .. \T. ·.:EST ': ~E>i.~.:~
Emenda n° 22 - prooõe incluk onde couber na ivledida em málise.
nova redacão ao inciso IV do nn. 2° da Lei n• 8.315/01, gne dispôe ;obre a
criac~o do Servico Nacioní!l de Aprendiza!!em Rural
SEN AR, substipjndo a
pnnicioacilo do representante da Or!!anizacflo das Coopermi\'as 8msí:e1ras OC3. 110 Colé!!io Diretivo do SENAR, pelo presidente da Confeieracilo
Nacional da AL'Iícnltura CNA.
Emenda n• 7, de autoria do Deputado Oscar r\.ncirnd~ Emenda,; n• S
·c !1' '1. de autoria do Deputado Ademir Lucas: Emenda n' to, de muonn do
De::•.tmdo Arnaldo Faria de Sá: Emenda n~ li. de autoria do Depuwdg Senediw
Dctr.!ll"os: ~menda n" 12, de autoria do Deoumdo Sarni,·n Felipe: Emmda n'
i]. :~ amoria do Deputado Hercalano An!!hinetll: Emenda n• 14, de í!U :orm do
r::.:c"t:::do Roberto P:llllino: Emenda n' I;, de autoria dn D<!omada Udin Juinan:
.=:~"~<!:J :1·' :6. Je autoria do Depntado Efrmm Mom1s e Emenda n'l7. J, -mwrm
Jo ~.:mundo Osório Adriano, propciem a >upre~~ilo do~ mc1ws III
i V do
para!!raro 2°. do nn. 9", mantendo ns comribuicõcs "nm o SESC.: o SE!>:.\.(. por
entenderem que. exercendo ns coopermivas ntividade~ <·omerct~ts. os
conmhuicões devem ser mantidas. Muitos pareceres, além de mcnçio•mr~m n
in,;e·!~!rnnca iuridica. pela posstbiJic!ade de questionamento ~obre :1 que e·mdadc~
-'"r::•.' .i,widas ns comríbuicõ!!s, também cnfí!(izam o oreiuizo 'III•! ~eria ~nu~ndo
a<h ··~:->·1cos já d.:scm·olvidos, ..:om ~ucesso. por I!Stas duns .:nu~lade~, ·\ó rodo,
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li emendas orooondo a manute:1c:'io do nnl!amemo t.bs
oam o SESC e o SENAC

~orcsentndns

'~"mr:i1uicões

E o relatório.
II~

VOTO

A importância das cooperativas no desenvolvimento económico e
social do país, especialmente na agricultura, justifica a necessidade de
implementar medidas capazes de auxiliar na solução da crise financeira que
tanto prejudica o setor.
Conforme E.M.I. N° 58, . de 04 de seteml.lro de 1998, em
conformidade com o Decreto de 23 de janeiro de 1998, que instituiu o Comitê
Executivo para examinar projetes de revitalização das cooperativas
agropecuárias, foram analisadas 651 consultas prévias, das quais 439 foram
acolhidas, sob expressas condicionantes a serem cumpridas mediante projetos. A
conclusão desta primeira etapa toma necessária a adoção de providências, por
parte do governo, quanto a cobertura financeira das propostas de crédito e
condições de financiamento.
"Os pleitos constantes das consultas das cooperativas enquadradas
compreendem renegociação de dívidas com o sistema financeiro,
refinanciamento de dívidas com cooperados e terceiros e de tributos e encargos
sociais e trabalhistas, financiamento de recebíveis de cooperados e
financiamento de investimentos e capital de giro."

Considera a Exposição de Motivos, acima mencionada, que a
concretização das operações de crédito classificadas como RECOOP deverá
propiciar maior estabilidade ás cooperativas e cooperados; permitir a
reestruturação e reconversão das atividades; incentivar a verticalização e
modernização tecnológica; dinamizar o processo organizacional e a
profissionalização das cooperativas; aumentar a capacidade de investimento no
setor rural; manter e ampliar os atuais níveis de emprego; apoiar as
agroindústrias e a economia periférica que atua em tomo das cooperativas ...•
As emendas apresentadas que dizem respeito unicamente ao
SESCOOP- Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, não foram
acatadas com base nas seguintes considerações:

Emenda n° 01 -Deputado José Santana de Vasconcelos
A participação do setor cooperativista na composição do Conselho
do SENAR tem como justificativa a grande participação dos cooperados - na
qualidade de produtores agricolas - como contribuintes do SENAR e, portanto,
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como seu clientes. Entende-se que a proposta da lv1P em estudo preserva as
funções do SENAR quanto à aprendizagem e promoção social desse público
enquanto produtores, transferindo para o novo SESCOOP exclusivamente o
atendimemo relativo às funções relativas cooperativistas desses produtores, ou
seja, aprimorando seus conhecimentos no que se refere a participação em
assembléias, em órgãos de adntinistração e fiscalização da cooperativa, etc.
Portanto, não se pode falar em sobreposição de funções, mas sim em
desenvolver e aprimorar o papel cooperativista do produtor agricola;
Emendas n°s. 02, 03, 04, 05, 06 18. 19, 20, 21 e 22 - Deputado
Gerson Perez
As redações propostas nas emendas 02 e 03, colidem com o
proposto na emenda no 04, as primeiras propondo a restrição da ação do
SESCOOP ao cooperativismo agropecuário e a última recomendando a inclusão
de representantes dos diversos segmentos das cooperativas (habitação, crédito,
trabalho, etc.), razão pelo qual não devem ser acatadas;
As emendas de n°s. 05 e 18, propõem a substituição da fonte de
parã '"' ~ESCOOP pele FAT~ sob c ar:;umento de :1ão se
reduzirem 3.S dotações confericlis ao~ demai::: integ:rn...1te5 Uu Sistema .. S~'_. Na
verdade, ~orém, o percentual daquelas dotaçõ.:s a ser destacadas para o
SESCOOP ~ pouco superior a 1.% (um por cento) do total das suas arrecadações,
confomte se pode compro-..':rr peios dados da tabela anexa. Por essa razão não
cabem ser ~K-atadas.
"''emenda na 06, proposta em hannonia com a emenda n° 18, perde
cazão de ser em ftmção do acima comentado.
tecurso~ lJfc..,·i:.ta

A emenda n° 19, propõem a criação de urna nova contribuição a ser
coo[:'~rativns aiem daquelas previs:::s para os demais "S''. o que
~ac~ctcnL;;nã dupia incidência e iniludível ato Je injusnça, não podendo,
portanto, ser acatada.
imposta .es

A emenda n° 20, está relacionada às emendas n°S. 02 e 03, no
sentido de restringir a açào do SESCOOP ao público das cooperativas
agropecuárias. o que, evidentemente, não condiz com espírito da lv!P. Por essa
razão não pode ser acatada.
A emenda no 21, predente conferir as cooperativas o li'Te arbítrio
quanto à escolha da instituição para a qual pretendam recolher a contribuição de
2,5% (dois e meio por cento), devidas sobre a folha de pagamento de seus
empregados. Tal dispositivo. contudo. e contrário à Sistemática adotada para os
demais componentes do Sistema "S", razão pela qual a emenda não pode ser
acatada.
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A emenda n° 22, propondo a exclusão do representante do
cooperativismo do Conselho do SENAR, não se justifica pelas razões já
expostas na emenda n° O1. Por essa razão não pode ser acatada.
As emendas de n°s. 07, do Deputado Oscar Andrade; 08 e 09, do
Deputado Adem ir Lucas; lO, do Deputado Arnaldo Faria de Sá; ll, do
Deputado Benedito Domingos; 12, do Deputado Saraiva Felipe; 13, do
Deputado Herculano Anghinetti; 14, do Deputado Roberto Paulino; 15, da
Deputada Lídia Quinan; 16, do Deputado Efraim Morais e 17, do Deputado
Osório Adriano, propõem a manutenção das contribuições das cooperativas para
o SESC e SENAC, sob a alegação de que a constituição do SESCOOP
prejudicaria as ações atualmente desenvolvidas por essas entidades. Contudo, os
dados disponíveis, constantes da tabela anexa, mostram claramente que a
transferência de recursos do SESC e SENAC para o SESCOOP é extremamente
pequena, apesar de suficiente para colocar em operação, via SESCOOP, um
programa especifico de aprendizagem cooperativista, tão indispensável para ·o
fortalecimento do setor, sendo que algumas necessidades básicas não
encontram-se amparadas pelas entidades existentes do Sistema "S".
">..

...l.....

~·'-\"'"Diante do exposto, manifestamo-nos pela constitucionalidade
mérito\da Medida Provisória n° 1.715-;;_, de 29 de outubro de 1998.
Sala da Comissão, 12 de novembro de 1998

, Relator
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Ata da 1112. Sessão Deliberativa Ordinária
em 17 de novembro de 1998
4il Sessão Legislativa Ordinária da 5Q.ê. Leqislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo Jefferson Peres e Júlio Campos
Miranda - Nabor Junior- Ney !3uassuna - Odacir
Soares - Osmar Dias - Paulo Guerra - Pedro Piva Pedro Simon- Ramez Tebet- Roberto Freire- Roberto Requião - Romero Juca - Romeu Tu ma - Aonaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 70 Srs.
Senadores. Havendo numero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.
Ê lido 0 seguinte:

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
P,RESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antônio Cartas Valadares.Arlindo Porto - Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio- Carlos WilsonCasildo Maldaner- Djalma Falcão - Eduardo Suplicy- Elcio Alvares- Elói Portela - Emília Fernandes
- Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amim - Fernando Bezerra - Francelina Pereira
- Geraldo Althoff - Geralclc Melo - Gerson Camata
- Gilvam Borges- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão- Iris Rezende- Jader Barbalho- Jefferson
Peres - João França - João Rocha- Joel de HoUanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Eduardo - José Eduardo
Outra - José Fogaça - José Roberto Arruda - José
Saad - Júlio Campos - Juvéncio Dias - Leomar
Ouintanilha - Leonel Paiva - Lucídio Portella - Lúcio
Alcântara - Ludio Coelho - Martuce Pinto - Mauro

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

\IE'<SAGE:\1 :\'' 250, DE 1998
(!\'" 1.385/98. na origem)
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412/DP/ARC/G-MRE/APES
Brasilia,

04 de

novembrc

de 1998

Excelentissimo Senhor Presidente da RepUblica,

De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constituição, e
com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 ·e 58, do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto
ng 93.325, de 1~ de outubro de 1986, no art. 54, inciso II, alinea
11
a 11 , e no art. 55, do Anexo I ao Decreto ng 2.246, de 6 de junho de
1997, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de
Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Geraldo
Affonso Muzzi, Ministro de Segunda Classe, do Quadro Permanente, da
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Br~sil
junto à Federação da Malásia.

caso mereça a aprovação do Senado Federal, o Senhor
2.
Affonso
Muzzi.
desde
que
obtidos
os
beneplácitos
Geraldo
solici tactos, poder a ser nomeado, tarnbE!m, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil, cumulativamente, junto ao Sultanato de Brunei
Darussalam.

Encaminho,
3.
curriculum
paises e
Affonso Muzzi, que,
apreciação de Vossa
Federal para exame por

igualmente em anexo,
informação sobre os
vitae
do Ministro de Segunda Classe Geraldo
juntamente com a Mensagem ora submetida à
Excelência,
serão apresentados ao Senado
parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente,

------

lé·-~G~
LUIZ FELIPt LAMPREIA
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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I N F O R M A Ç Ã O

curriculum Vitae
Ministro de Segunda Classe GERALDO AFFONSO MUZZI
Belo Horizonte/MG, 08 de maio de 1939.
Filho de José Affcnso Huzzi e Leontina Alves Muzzi.
Curso do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, CPOR,
Belo Horizonte, 1958/60.
Bacharel em Direito, UF/MG, :961.
Seminário sobre Legislação Americana e Direito Comparado,
Washington University, Saint Louis, USA, 1961.
Seminãrio sobre Direito Comparado patrocinado pela "Inter
American Bar Foundation 11 e Universidade do Paraná,
1961.
Professor
Professor

de
Inglês
no
ICBEU,
Belo
Horizonte,
1961/64.
de Inglês na ACM e no Lincoln-Kennedy Instituto de

Idiomas, Belo Horizonte, 1965/68.
Professor de Inglês no ICBEU, Rio de Janeiro, 1968/71.
CPCD do IRBr, cu:rso de Prática Diplomática e Consular, IRBr,
curso de Treinamento para Chefes de Setores de Promoção
Comercial, 1975.
XIV CAE, IRBr.
Terceiro Secretário, 12 de ~arço de 1971 .
.Segundo Secretario, an'tiguidade, 19 de março de 1976.
Primeiro Secretario, mêrecimento, 26 de junho de 1980.
Conselheiro, merecimento, 17 de dezembro de 1984.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 24 de dezembro
1990.

de

Assistente do Chefe da Divisão Juridica, 1971/72.
Assistente do Chefe da Divisão de Turismo, 1972.
Ass~stente do Chefe da Divisão de Informação comercial, 1973.
Assistente do Chefe de Gabinete do Secretario-Geral-Adjunto
para Promoção Comercial, 1973.
coordenador, da Coordenadoria Técnlca do Departamento Geral de
Administração, 1983/85.
Chefe da Divisão de Atividades Aux~liares do Departamento Geral
de Administração, 1985.
Chefe da Divisão de Fronteiras, 1989/91.
Moscou, Terceiro Secretário, 1974/76.
l·foscou, Segundo Secretario, 1976.
Estocolmo, Segundo Secretario, l976j79.
Estocolmo, Chefe do SECOM, 1976/79.
~ima, Segundo Secretário, 1979/80.
~ima, Chefe do SECOM, 1979/82.
Lima, Primeiro secretário, 1980/83.
São Francisco, Cônsul, 1985/89.
Mun1que, Cônsul-Geral, 1992/94.
:....ages, Embaixador·, 1994/98.
vr
Reunião
de
consulta
.~eronautica
Bras.il-Peru,
Lima,
1979(delegado).
Delegação Brasileira às Reuniões do Grupo Histo de Transportes
Peruano-Brasileiro, Lima e Inapari, 1980 (membro).
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Reunião
comitê
"ad
hoc"
de
Pessoal
da
Organização
do
Internacional do Cacau, Lagos, 1980 (delegado assessor).
comi tê
de
Agua
Doce
do
SELA,
Lima,
Reunião
do
1980

(observador) .
Reunião do Grupo do Consenso de Cartagena sobre Divida Externa,
São Dominqos, 1985 (assessor~.
Publicações:
11 0
Pacifico,
ponto de
convergência
da
economia . mundial,
cooperação e rivalidades. Perspectivas para o comêrcio e a
diplomacia brasileira 11

•

Tese para o

XIV CAE,

IRBr,

2 volumes,

326 pâginas,

fevereiro 1987.
Chefe da Seçào de Promoção de Vendas da USIMINAS,
Belo
Horizonte, 1963/66'·. -chefe-da Seção de Vendas em Belo Horizonte,
USIMINAS, 1966/67. Assessor do Serviço de Controle da USIMINAS,
Belo Horizonte, 1967/68. Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro do
Ministério da Fazenda, por concurso, 1963. Fiscal de Rendas do
Estado de Minas Gerais, Secretaria da Fazenda, por concurso
público, 1968.
Ordem da Estrela Polar, cavaleiro, (Suécia).
Ordem do Mérito de Serviços Distinguidos, Oficial,
ordem do Sol, oficial, (Peru).
Medalha de Honra da Inconfidência, Hinas Gerais.
Cidadão Honorario do Estado de Washington, EUA.

____
-,_!....-~-._...-··

...__~

Peru.

/

EDUARDO PRISCO PARAISO RAMOS

do Departamento
do Serviço Exterior

O~etor-Geral

\IA L. \si.\- J,SPECTOS GERAIS

Localizada no Sudeste da .->.;ia. a :vtatasia possut pane de seu term<ino
no conunente 1 'vlalasta Penmsular 1. .:nquamo e~ outra parte. constituída pelos
Estados de Sabah e Sarawak. sttua-;e na costa Norte da Ilha de Borneo.
A língua otlcie~l do pms " o bahasa maiato. mas o chinês. o inglês e o
tarnil também são largamente ~nlizados. A religião predommante e o
islarmsmo. prancado por cerca Je 50% Ja populaçiio. ;ermida pelo budismo
(20~·,). taoismo e confuctonismo 1!: 0 ~).: cristtanismo <7°'o). A composição
étmca da população é de aproximadamente ele 58% ele malaios [bumlpUiras),
31% de chineses e 1 I% de indianos e outros grupos étnicos.
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A Constituição estabelece que o dirigente máximo do pais e um
monarca eleito entre os nove sultões governadores de Estado, para um
mandato de cinco anos. Além do Chefe de Estado, atualmente o Rei Tuanku
Jaafar. existe um Parlamento e um Gabinete de Ministros. chefiado pelo
Primeiro-Ministro. O regime e pluripartidario. O Primeiro-Ministro Mahathir
bin Mohamad, do partido UMNO ("'United Malays Nauonal Organization··),
esta no poder desde 1981.
Em outubro de 97, foi concedido agrement a destgnação do Sr.
Thanarajasingam como novo Embaixador malásio no Brasil.

Economia
A despeito de bons indicadores economicos. a Malilsia foi duramente
atingida pela crise asiática. que interrompeu um longo periodo de
prosperidade. O crescimento em 97, ano de explosão da cnse. foi de 7,8%. As
estimativas para 98 vém sendo repetidamente revistas para baixo. uma vez que
foi verificada contração da economia no primeiro semestre. O governo espera
crescimento de I 0 'o para 1999.
Desde pnmetro de setembro. a taxa de càmbio esta fixada pelo governo
em 3.8 rrnggrrs por dólar 1 antes da cnse. a ta"l:a era de 2.5 e. em momentos
mais cnticos. o dólar chegou a custar mais de 4 rrnggrrs l. Previsões a respeito
do balanço de pagamentos em 98 ticam na dependência das reações do
mercado as medidas de controle de càmbio e estimulo fiscal recentemente
anunciadas pelo ~overno mala>Io. mas espera-se que a retração nas
exponações causada pelo declinto no nivel de attvidade económica compense
a sa1da de divisas por outras comas. e que ·não se repita o déficn de 1997.
Ao longo deste ano. o GO\·erno mabi.sio debateu-se no dilema entre
segmr as politicas resmttvas e liberalizames propostas pelo FMJ.
especialmente a manutenção de aitas taxas de JUros. e mltlgar a recessão que
se mscala no pais. Uma opção ir:ticial por politicas restritivas foi sendo
gradativamente revenida com a adoçào de medidas anil-recessivas. O anúncw.
em pnme1ro de setembro. de um pacote de medidas de caráter heterodoxo.
unpondo comrole de càmbio e resaições aos fluxos de capitaL com o objetivo
de baixar os juros sem afetar o valor do rmggn, marcou o definitivo abandono
do receitrui.no precomzado pelo Fundo. Medidas expansionístas adicionais
foram tomadas: os bancos estão obrigados este ano a expandir seus
emprestimos em. pelo menos 8%. num contexto de retração econômica e
madimplência generalizada.
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Logo após o anúncio do pacote, o Primeiro-Ministro, Mahatir Mohamad
demitiu o Ministro das Finanças ç Vice-Prirneiro-tvlinistro, Anwar Ibrahim,
partidário da ortodoxia económica. A opção heterodoxa abalara a confiança
dos mercados na politica económica malasia_ tanto mais porque vinha sendo
precedida por inflamadas declarações do Primeiro-Ministro que atribuíam a
crise à ganancia de financistas estrangeiros e à falta de regulamentação nos
mercados financeiros.

Politica interna
A crise que se abateu sobre a Malasia levantou a questão da necessidade
'de-se substituir o Primerro-Ministro Mahathir. no poder desde 1981, e desde a_
queda de Suharto. da Indonésia. o Chefe de Governo asiático há mais tempo
no poder. As esperanças de renovação recaiam sobre o ex-Ministro das
Finanças. Anwar lbrahim, que no passado chegou a ser escolhido pelo próprio
Mahathir como seu sucessor.
Segundo alguns. Mahathir estaria excessivamente comprometido com
interesses de grupos empresariais para promover as reformas de austeridade e
transparência tidas como necessárias para a recuperação do pals.
Efetivamente. o Primetro-Minisrro mostrou-se mais inclmado a manter o nivel
de atividade económica e evitar falências ç desemprego do que reformar o
modelo de Estado e desenvol,·imemo que ele mesmo ajudara a cnar desde sua
posse.
Anwar. ao contrario. esposa,·a a ortodoxia económica. e era visto como
uma força de renovação. Porem. apesar de evitar um confronto direto e aberto
com Mahathir. o Ministro das Finanças viu suas funções esvaziadas por
sucessivas medidas administram·as. No dia segumte ao anuncio do pacote
heterodoxo. Anwar. assim como seus aliados. foram demitidos do Governo e.
poucos dias depois, expulsos da L~O. Em 20 de setembro corrente, Anwar
foi finalmente preso pelas autondades malasias e aguarda julgamento ainda
sem data definida.

Re/ac10namenw bi/aceral
Comercio e investimentos
O comercio bilateral vinha crescendo desde 94 ( US$ 488 milhões), e
chegou a um maximo de USS 846 milhões em 1997. Dados preliminares
indicam Significanva contraçào da exportações para a Malàsia este ano, não
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acompanhadas por redução equivalente nas compras brasileiras, o que
acarretara a continuação, agora agravada, do quadro de déficir comercial. Os
investimentos de madeireiras malasias na região amazônica têm sido um item
de grande visibilidade na imprensa brasileira, pelo impacto ambiental que
poderão acarretar. Cabe assinalar, porem, que há investidores malásios
interessados também na produção de óleo de dendê.
Do lado brasileiro, a Companjlia Brasileira de ProJetos e Obras (CBPO ),
do Grupo Odebrecht, liderava o consórc10 vencedor para a construção da
hidrelétrica de Bakun. Essa seria a primeira grande obra de engenharia do
Brasil na Ásia. cujo projeto. avaliado em US$ 5,5 bilhões, deveria estar
concluido por volta de 2003. No entanto. a consecução do megaprojeto teve de
ser adiada em função da cnse econômica que atmgiu a Malas ia.
Relações Politicas
O Prestdente da R~publica realizou vtslta oficial a Malásia. em
dezembro de 1995 - a primeira de um Chefe de Estado brasileiro a um pais do
Sudeste asultico - assmalando a tmportãncia atribmda pela politica externa
brasiletra a expansão dos laços de amizade e cooperação com aquele pats. A
visita abriu novos ~ammhos para o adensarnento das relações bilaterais: e
intenstficou os comatos de alto nt' el. Em abnl do ano segui me. o Ministro de
Estado das Relaçàes Exrenores '1si!Ou a Malásia. retomando ao pais para a
Cúpula do G-15. em I 997
Da mesma forma. a sucessão de aros assinados ou em estudo assinala o
elevado patamar das relações oilaterms e seu continuo adensarnento.
incentivado amda por um intercambio comerc1al que. embora tenha s1do
parc1almeme abalado pela crise asiática. vinha registrando crescimento
acentuado na prime1ra metade da decada de 1990. Mesmo assim. a Malásia e
peça-chave na estrategia de mserçào do Brasil no Sudeste Asiático, dentro do
processo de diversificação de parcerias.
Atas bilaterais
Quatro Importantes acordos bilaterais Ja foram assmados desde a visita
presidenciaL e ha varias outros em processo de analise. Os acordos assinados
são: Acordo sobre Servtços Aéreos. assinado em dezembro de 95: Acordo de
Isenção de Vistos ~ Acordo de Comercio. assmados em abril de 1996 e
Acordo sobre Cooperação Cientifica e Tecnológica. assinado em janeiro de
1996
São os seguintes os atas arualmente em consideração entre o Brasil e a
Malásia: Acordo sobre Transpones Maritimos 1o Brasil apresentou minuta de
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texto à pane malásia. que está analisando a proposta brasileira); Acordo para
Evitar a Bitributação (aguarda-se o resultado das reformas tributária e fiscal
para dar inicio ás negociações com a Malásia); e Acordo de Promoção e
Proteçào de Investimentos (aguarda-se a aprovação no Congresso Nacional de
instrumentos semelhantes já celebrados pelo Governo brasileiro a fim de dar
inicio ás negociações 1.
O Acordo sobre Cooperação Cientifica e Tecnológica. assinado durante
a visita do Ministro Israel Vargas em 96 !retribuida no mês seguinte por seu
homólogo malásio. Ministro Law Hieng Ding) deu ensejo a várias iniciativas
de colaboração num campo onde a experiência previa era quase nula.
Destacam-se as iniciativas nas áreas de tecnologia da borracha e agronomia.
Há lambem perspectivas no setor aeroespacial.

DAOC-11. 22 109198.

BRL'JEI- ASPECTOS GER-\lS
Ocupando uma pequena area na ilha malasia de Bornéu. o anugo
protetorado inglês de Brunei Darussalam e chefiado pelo Sultão Haji Bolkiah
Waddaulah. Chefe de Estado e de Governo (Primeiro-Minisrrol, acumulando
ainda as pastas da Defesa e das Finanças ..-\ representação brasileira junto ao
pais e cumulativa com a Embaixada em Kuala Lumpur. capital da Malásia.
Nos illtimos anos. o Sultão tem posto crescente ênfase na manmenção
de valores islâmicos. tendo desenvolvido uma ideologia nacional de natureza
religiosa que sustenta o regime teocrático. O estado de sitio vigente desde a
década de 80 garante o silêncio da oposição política.
O pequeno e próspero Estado vive tradicionalmente da exponaçào de
petróleo e gas naturaL com pouca industria e agricultura. No entanto. o setor
perrolifero não tem mais conseguido garantir a Brunei superavits comerciais,
e o Governo, por meio de sucessivos planos qüinqüenais, vem tentando. com
pouco sucesso, diversificar as atividades económicas no pais. De fato, a
tendência declinante dos preços do petróleo chegou a comprometer. em
periodo recente, o próprio crescimento do P!B. Os ingressos de investimentos
externos, porem. garantem o equilíbrio do balanço de pagamentos. Os efeitos
da crise asiática se têm feito sentir sobre Brunei de forma indireta: como o
dólar de Brunei e plenamente conversivel com a moeda cingapuriana, a
desvalorização desta tem afetado o Sultanato.
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A recente falênc1a do grupo tinanceiro Amedeo. controlado pelo
Principe Jefri Bolkiah. irmão do Sultão. trouxe certa movimentação a
habitualmente pacata vida politica do Sultanato. O Arnedeo não so era o
maior conglomerado do pais. como o segundo maior empregador. e as
suspeitas de ma gestão da empresa geraram grande mal estar no se10 da
família real.
Relações com o Brasil
As relações do Brasil com Brune! encontram-se amda em estagio
mcipieme. O intercàmbio comercial tem regisrrado valores inexpressivos e as
transaçàes tendem a ocorrer de forma assistematica c esporad1ca. Os
principais produtos da pauta são vacmas. material de c:onsrruçào e
eqmpamemos. Há. no entanto. possib!IICi:Jdes de tntensiiicar as r'elações
econômicas. pois o Sultanato e bastante dependente de Importações. A alta
renda per capua também se constitui em mcennvo para mvesrimenros da
industria. enquanto o dirigismo econômicc " o esforço desenvolvimenrista
do Governo de Brune1 oferecem grandes oporrumdades no setor de infraestrutura.
Na dimensão poiitica. inexistem. por enquanto. cantatas de alto ruvel.
Não há, tampouco. registro de acordos ~ssinados. Relações bilaterais de
maior substància poderiam resultar. no médio ~ longo prazos. como
conseqüência da mtensificação da presença brasileira no Sudeste Asuinco

(A

Conussào de Relações Exterwres e Defesa Nacwnai.)
PROJETOS RECEBIDOS DA
C..\MARA DOS DEPL'T ADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 46, DE 1998
(N" 4.070/98, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre o processamento de
cursos no âmb~to dos trLbuna~s.

re-

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

Código

de

alterações:

1°

Processo

A Lei

n~

Civil,

5.869,
passa

de
a

~1

de

vigorar

janeiro de 1973 com

as

seguintes
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120.

Art.

Parágrafo
dominante
relator

do

contados

da

decidir

intimação

Art.

da

tribunais

questão.

às

partes,

para o

Os

órgãos
ao

fraci.onári.oa

plenário,

ou

ao

inconstitucional~dada,

pronunciamento

Tribunal

destes

Federal.

ou

do

sobre

a

11

11

No

Sll.

Art.

o

recurso,

pela

decisão

a arqüição de

Supremo

do

plenário

de

conf~ito

no prazo de cinco dias,

submeterão

houver

já

o

11

único.

não

órgão especial,
quando

o

susci. tada,

481.

Parágrafo
dos

plano

de

cabendo agravo,

jurisprudência

a. questão

sobre

órgão recursal competente.
11

Havendo

único.

tribunal

poderá

competência,

69

o

pertinente,

inclusive porte de

interposição

de

quando

comprovará,

recorrente

legislação

ato

remessa

e

do

exigido

respectivo

preparo,

de retorno 1

sob pena

de deserção.

lo

§

dispensados

interpostos

recursos
União,

São

pelos

pel.o

Estados

e

de

Ministério

preparo
Público,

e

Municípios

os
pela

respectivas

autarquias, e pe1os que gozam de isenção l.eqal.
2°

§

i.mpl.i..carã.
vier a

A

insuficiência

deserção

se

o

no

valor

recorrente,

do

preparo

intimado,

supri-lo no prazo de cinco dias.

não

11

"Art.542.

§

recurso

30

especial.,

interlocutória
cautelar,

·ou

o

recurso
quando

em

embargos

extraordinário,

interpostos

processo

à

execução

de

contra

ou

o

decisão

conhecimento,

ficará

retido

nos
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autos

e

parte,

somente

no

será

prazo
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processado

para

a

se

o

re.iterar

interposição

do

a

recurso

contra a decisão final, ou para as contra-razões.

11

"Art.544.
3°

§

recorr.ido

Poderá

estiver

jur~sprudênc~a

o

em

relator,

confronto

do

dom~nante

Justiça,

conhecer

do

próprio

recurso

especial;

instrumento
julgamento

do

os

observando-se,

dai

com

poderá

súmu.la

ou

de

Tr~unal

ainda,

sua

diante,

se

o

necessários

determinar

em

acórdão

dar provimento ao

elementos

mérito,

o

Super~or

agravo para

contiver

se

o

ao

conversão,
procedimento

relativo ao recurso especial.

"·
"Art.
o

admit~r

provimento

agravo

agravo
ou

do

dec~são

de

reformar

no prazo de

para o

Da

545.

o

relator que não
negar-lhe

~nst~~ento,

acórdão

cinco dias,

julgamento do recurso,

recorrido,

caberá

ao órgão competente

observado

o

disposto

nos§§ 2° e 3° do art. 557."
"Art.
recurso

557.

O relator

manifestamente

prejudicado

ou

jurisprudênc~a

em

inadmissível,

confronto

dom~nante

negará

do

com

segu~ento

~procedente,

súmula

respectivo

Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
§

1°

Se

a

decisão

a

recorrida

ou

tr~unal

com
do

Super~or.

estiver

em

manifesto confronto com súmula ou com jur1sprudência

dominante
Tribuna.l

do

Supremo

Superior,

ao recurso.

o

Tr~bunal

rela to r

Federal,

poderá

dar

ou

de

provi.men to
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2° Da decisão caberá agravo,

§

cinco dias,

ao órgão competente para o

recurso.

Não

apresentará

havendo

o

processo

provido o agravo,

mesa,

qualquer

outro

recurso

do respectivo val.or.

de

1

o

de

maio

de

voto;

o tribunal condenará o agravante

do valor corrigido da causa,

2°

re~ator

proferindo

pagar ao agravado multa entre um e

Art.

o

o recurso seguirá o seu curso.

infundado o agravo,

de

julgamento da

retratação,
em

no prazo de

3° Quando manifestamente inadmissivel ou

§

a

71

Os arts.
1943

dez

ficando a

condicionada

por

cento

interposição
ao ·depósito

11

896 e

897 do Decreto-Lei n°

Consolidação

das

Leis

do

5.452,

Trabalha,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.

Turma do

896.

Cabe

recurso

de

Tribunal Superior do Trabalho

proferidas

~

individual,

grau de recurso ordinário,

pelos

Tribunais

Regionais

revista

das

para

decisões

em dissídio

do

Trabalho,

quando:

a)

derem

ao

mesmo

dispositivo

de

lei

federal interpretação diversa da que lhe houver dado
outro Tribunal Regional, no seu Pleno ou Turma,
Seção de Dissidios
do Trabalho,

ou a

ou a

Individuais do Tribunal Superior
Súmula de

jurisprudência uniforme

dessa Corte;
b)
estadual,
coletivo,

derem

convenção

ao

mesmo

coletiva

sentença

dispositivo
de

norrnativa

empresarial

de

observância

territor~al

que

exceda

a

de

trabalho,
ou

acordo

regulamento

obrigatória
jurisdição

lei

do

em

área

Tribunal
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prol.ator

da
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decisão

recorrida,

interpretação divergente, na forma da al.:i.nea a;
c)

proferidas

disposição

de

l.ei

com

viol.ação

federal.

ou

l.iteral.

afronta

direta

de
e

l.iteral. à Constituição da Repúbl.ica.
1°

§

efeito

Tr:ibunal.

do

recebê-l.o

ou

de

devolutivo,

apenas

Presidente

~ecurso

O

denegá-lo,

dotado

revista,

apresentado

será

que

recorrj_do,

fundament!"ndo,

em

de
ao

poderá
qual. quer

caso, a decisão.

Das

§

proferidas

decisões

pel.os

Tr:ibunais Regionais do Trabal.ho ou por suas Tul:mas ,
em

execução

incidente

recurso

d:i.reta

de

de

de

sentença,

embargos

l.iteral.

de

de

em

hipótese

na

norma

da

processo

não

terceiro,

salvo

revista,

e

inclusive

de

caberá

ofensa

Constituição

da

«=públ.ica.
3°

§

procederão,

Os

Regionais

obrigatoriamente,

jurisprudência,

Capitul.o I

Tribunai.s

nos

do CPC,

termos

do

Trabalho

à uniformização de sua

do

Livro

não servindo a

I ,

Ti tu lo

IX,

Súmul.a respectiva

para ensejar a admissibilidade do recurso de revista

quando contrariar

Súmul.a da

jurisprudência uniforme

do Tribunal. Superior do Trabal.ho.
§

recurso

de

considerando

superada

por

4°

A

divergência

revista
como

tal a

iterativa

deve

apta

ser

a

atual,

ultrapassada por

e

notória

ensejar
não

o
se

Súmul.a,

ou

jurisprudênc.ia

do

Tribunal. Superior do Trabal.ho.

"
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Art.

897.

§

5°

Sob

partes

promoverão

agravo

de

medo

a

ju~gamento

imediato

pena
a

de

73

não

for.mação

conhe.ci.m.ento,

as

1nstrumento

do

do

Po'ssi.bi.J.i. tar,

caso

provido,

do recurso denegado,

o

instruindo

a petição de interposição:

I

obrigatoriamente,

agravada,

decisão
intimação,

da

contestação,

da

decisão

aos 'advogados
inicia~,

da

recolh~ento

da

comprovação

das custas;

com

facu~tativamente,

da

respectiva

da petição

originária,

do depósito recursal e do

II

outorgadas

do agravado,

cópias

da

certidão

das procurações

do agravante e

com

outras

~eças

que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria
de mérito controvertida.

o

§

agravado

oferecer resposta ao agravo e

será

intimado

para

ao recurso principal,

instruindo-a com as peças que considerar necessárias
ao julgamento de ambos os recursos.
§

sobre

7°

Provido o agravo,

do

ju~gamento

o

observando-se,

se

for

o

a

Turma deliberará

recurso

caso,

dai

principal,

em

diante,

o

procedimento relativo a esse recurso."

Art. 3° A Lei n° 8.038, de 28 de maio de 1990, passa
a vigora:: acrescida dos seguintes artigos:
"Art.

Tribunal

de

42A. A decisão de Turma,

Justiça,

será

tomada

no Superior

pelo

voto

da

maioria absoluta de seus membros.
Parágrafo

único.

Em

habeas

corpus
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havendo

recursa~,

empate,

prevalecerá

a decisão mais favorável ao paciente .
.Art.

e

retorno

42B.

de

instruções

e

despesas

autos

dos

documento

As

serão

arrecadação,
tabela

do porte da

recolhidas
de

expedidas pelo

remessa

mediante

conformidade

com

Supremo Tribunal

Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Parágrafo

único.

A

secretaria

do

tribunal

local zelará pelo recolhimento das despesas postais.

"
Art.

4°

Esta

Lei

entra

em

vigor

na

data

de

sua

publicação.

PROJETO D:E LEI ORIGINAL No 4 070. DE 1998
Dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito dos Tribunais Supenores;
O CONGRESSO NACIONAL decreta

Art. l!! O art 481 da Let r..:' 5.869, de ! I de _1ane1ro de: 1973 - Cód1go de Processo C i vi! -,
passa a vigor.ar acrescido ao segUJme paragrafo Umco

"Paragrafo umco. Os org-ãos fr.:~cionanos dos zribuna1s nilo submeterão ao pJemirio da
Cone ou ao órgào espec1al a. argi.uçào de inconsmuc1onalidade. quando jã houver pronunciamento
do Supremo Tribunal Federal sobre u ques1ào."
Art. ~ 2 O an. 5ll da Lei n2 5.869, de 1973, passa a v1gorar com a seguinte redaçào:
"Art. 511. No ato de imerposiçào do recurso, o recorrente comprova.rã, quando exigido
pela legislação pertmente, o respectivo preparo. mclusive pane de remessa e de retomo, sob pena
de deserção."

n

Art. 3~ O art. 557 da Lei 9 5.869, de 1973, passa a vigorar acrescido dos segu.inres
paníg::mfos, rcnumernndo-se o arual parágrafo tinico para § 12:
"§ 2 9 No ~l-lpcemo Tribunal Federal e no Superior Tr:ibunaJ de Justiça, estando a decisão
recorrida em confronto com SUmUla ou jurisprudência dominante do respecuvo Tribunal, podcra o
relator do recurso dar-lhe provimento mediante despacho, do qual caberã agravo, no prazo de
cinco dias, ao órgão competente para julgamento do recwso.
§ 3~ Nas mesmas condições do parágrafo anterior, poderã o relator do agravo de
instrumento dar-lhe provimento por despacho, para adequar a decisão recorrida à jurisprudCncia
swnuJada ou pacificada da Corte, cabendo, dessa decisão, o agravo previsto no parágrafo anterior.
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§ 4'2 Quando m<1f!ifestameme 'infundado ou proteJatório o agravo, o tribunal condenará o
agravante a pagar ao agravado multa não excedente a dez por cento ~o valor corrigido da causa,
ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito do respectivo valor."
An. 42 Dá-se ao § 52 do an. 896 do Decreto-Lei n!! 5.452, de p! de maio de 1943 •
Consolidação das Leis do Trabalho. a seguinte redação, acrescentando-se ao mesmo os
69- e 72 como
seguem:

i§

' .._. 5º Estando a decisão recorrida em consonãncia ou conflito com Súmula ou
jurisprudência dominante da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior
do Trabalho, poderá o Ministro Relator, por despacho, segundo a hipótese, negar ou dar
provimento ao recun;o de revista, oos embargos ou ao agravo de instrumento.
§ 6!! Serã denegado seguimento no recurso de revista. nos embargos ou ao agravo de
insuumcnto. nas il.ipotcses de inlernpestiviciad~. deserção. falta de alçada. ilegitimidade de
representação. desfundamentaçiio ou manifesta madmissibilidade.
§ 72 Nas hipoteses dos ~§ S!.! e 6 2 • :::ilber<i agravo. no prazo de oito dias. Sendo
infundado ou protelatório o agra\·o. sujeitará o agravante ii aplicação· de multa não
excedente a de::. por cemo do valor corrigido d:l :::ausa. a favor do agravado. ficando a interposição
dt! qualquer recurso condicionado ilO depósito aa respectivo valor."
manifes~.amente

Art. 5 2 :\crescentil-se o segumte § 5!!. ao m. 897 do Decreto-Lei n2 5.452, de 1943:

"§ S!! No Tribunal Superior do Trabalh~, contendo o agravo de instrumento os elementos
nec:ssários ao juJgamemo do mérito do recurso denegado, podeni este ser apreciado de imediato."
Art. (j!! O art. 22 da. Lei n!! 8.038. de 28 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte

redaçAo:
'"Art. 22. Julgado procedente o pedido, o Presidente do Tribunal comunicará..,
imediatamente. a decisão aos órgãos do poder público interessados e requisitarâ a intervenção ao
Presidente da República."

Art.

'"?- Acrescentam-se à Lei n2 8.038, de 1990, os seguintes artigos, renumerando-se os

subseqUentes:
·'.\r'- .3. ~!J.o cabem embargos infringentes contra i:lecisãO ·do plenário do SuPremo
Tribunal Federal.

Art. 44. O recurso extraordinário, bem como o recurso especial. quando interposto de
decisão interlocutória, ficará retido e só será processado se o reiterar a pane, após a decisAo finaL
Art. 45. A decisão de Turma, no Superior Tribunal de Justiça, será tomada pelo voto .da
maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo único. Em babeSI5 corpus originário ou recursal,
a decisAo mais favorável ao paciente.

hav~ndo

empate. preva.leceni

':...."'1.. a..s. .· ~ d~~ do porte de remessa e retorno dos autos serão recolhidas mediante
Uv :.::nemo de Ai"T":.c.aa.aç.ão de Receita Federal (DARF), de acordo com tabela expedida pelo
Suptemo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Parágrafo tinico. A Secretaria do Tribunal local zelará pelo recolhimento das despesas
oost.ais. cuja falta. porem. somente implicani deserção se o recorrente, intimado, não supri-la em
..:m~ ~~ias."

Ar!.

s•

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília.
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MENSAGEM N" 43, DE 1998

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do anigo 64, paragratb 1", da Constituição Federal, submeto a elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros
de Estado da Justiça e Chefe da Casa Civil da Presidência da Republica. o texto do projeto de lei
que "Dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito dos Tribunais

Superior~s".

Brasília. l J

de janeiro de 1998.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 003-MJ/CC-PR, DE 12 DE JANEIRO DE 1998,
DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E CHEFE DA CASA CIVIL DA
PRESIDÉONCIA DA REPÚBLICA

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica.

l. A realidade vivenciada aruaimente petas Cortes Superiores e de
verdadeira incapacidade ma[erial de enfremar a enxurrada de recursos que lhes são, diariamente.
submetidos a apreciação. O ponto fulcral do problema não se encontra na ausência de
aparelhamento material ou humano. mas na intrincada sistemãtica recursal existente, que
permite, na prática. que qualquer demanda judicial alcance o Supremo Tribunal Federal o os
tribunais superiores, abarrotando de processos essas Cortes, muito acima da capacidade humana
de dar va:zão a tal volume de processos.

O Suptemo Tribunal Federal, no aao de 1997, julgou 40.815 processos, o
que rcp.:esenta uma media de 4.000 processos apreciados por cada um de seus "''"istros. No
entaÍJ.to, tal esforço, que superou todas as marcas anteriores Qã que em 1996 haviam sido
julgados 31.662 processos), não conseguiu reduzir signiftcauvamente o estoque acumulado de
recursos pendentes de julgamento. uma vez que a Suprema Corte findou o ano com um acervo
de 96.875 processos (em 1996 entraram 24.947 e em 1997. 35.077).
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A situação do Superior Tribunal de Justiça não é diferente.. Dos 3.711
processos julgados no. ano de 198~, quando de sua instalação. chegou, no ano de 1997 (até o mês
de novembro) à cifra recorde de 94.140 processos julgados (quase alcançando os 100.000 ate o
final de dezembro). No entanto. ja começa o ano de 1998 com um estoque superior a 40.000
processos. O crescimento assustador·· dos recursos. no entanto, diz respeito a matérias
praticamente idênticas. mormente nas ãreas tributária, previdenciã.ria e administrativa, que
representam mais de. 60% dos processos apreciados pelo STJ. Como, nessas matéri~, a Corte jã
firmou jurisprudência. sumulada ou não, a sobrecarga de processos em relação aos quais não
seria necessário que o Colegiada volt3sse a se manifestar é desumana em termos de dispêndio de
trabalho. com :.l ;:.~r?!.vante de que. em co.da processo. pode haver a argüição de preliminares
(intcmpcstiviJ:.H.i:. Jc:.::~n,:ào. irregularidade de representação. prequestionamento, especificidade
da divergência. etc) que o tornam. nesse aspecto. distinto dos demais. obrigando o magistrado a
apreciar um a wn.
PJra t!c:i:uOg.ar ao menos as sessões de julgamento. a solução admada.
tanto pelo STJ quam0 pelo STF tem sido a de organizar pautas dirigidas. em que se elencam os
processos que. por sua identidade de matéria. tcr:lo o mesmo desfecho decisôrio, jâ estando
·
pacificada a questão nessas Cones.
A melhor solução para a questão da sobrecarga de trabalho repetitivo nas
Cones Superiores seria a adoç:io da sUmula vinculante. objeto do PEC n2 96/92, que ora tramita
na Câmara dos Deputados. rebtado pelo Deputado JAIRO CARNEIRO. No entanto. enquiuuo
tal medida n.io e Jprovad.:J.. bu:sca-se solução que resolva em pane o problema.
No ca.sJ do Tribunal Superior do Trabalho, onde se tentou solucionar o
problema na base' de awnentar o nUmero de juízes amando na Cone, através da convocação
:r.traordinãria, por um :mo. de I O juizes dos TRTs, o que elevou para. 37 o número de
magistrados operando naquela Corte Superior. chegou-se à cifra recorde de 87.323 processos
julgados no ano de 1997. Recorde notàvel. tendo em vista que no ano anterior, que já havia
superado todas as marcas. haviam sido julgados apenas 57.863 processos. Ora, o ano de 1997
fmdou pjli1l o TST com o estoque remanescente de 126.225 processos para serem apreciados,
dos quais 94.969 sequer foram distribuídos. ou seja, se o TST ndo recebesse neithum processo
novo no ano de 1998. ainda assim, mesmo com novas convocações de juizes, não seria capaz de
dar vazão a tal volume de recursos.
A própria experiência de fracionarnento interno da Se_ção de Dissídios
Individuais do TST (que promove, entre outros misteres, a uniformização de jurisprudência entre
as 5 Turmas do Tribunal) em duas subseções, para diminuir o colegiado, duplicando a
capacidade de julgamento dos processos (uma se dedicando às ações rescisórias e mandados de
segurança, enquanto a outra apreciava os embargos de divergência), demonstrou que hã questões
que podem requerer a uniformização entre as duas subseções, mormente no que diz respeito à
interpretação de normas processuais. criando~se, dessane, mais uma instância interna dentro do
TST, o que vem a complicar ainda mais a sistemática recursaJ.
Finalmente. devidO à tão esgrimida independência do magistrado na
interpretação da lei, está sendo vivenciando pelo Judiciaria Trabalhista o fenômeno da avalanche
inusitada de recursos e ações rescisôrias em matéria de planos econôm.icós (Bresscr, Verão,
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Collor e URPs de abril e maio/88), onde as JCJs e TRTs insistem em garantir aos allhalhador~s
os resíduos inflacionários suprimidos pelos referidos planos, quando o Supremo Tribunal
Federal decidiu no sentido da inexistência de direito adquirido aos referidos resíduos, tendo o
Tribunal Superior do Trabalho revisto seus verbetes sumulados que os deferiam. O que se tem
verificado na prática, diante dessa realidade. é a realização de sessões diárias de julgamento no
TST, com as pautas abarrotadas de processos versando sobre planos econômicos, representando
mais de 80% dos processos julgados.
Hã. portanto. uma crise estrutural do modelo existente. que exige reformas
estrUturais, visando ·a. diminuição do nUmero de causas submetidas a julgamento nas CorteS
Superiores. de modo a que posssam ser melhor debatidas aquelas que e:fetivamente dependem de
um pronunciamento inovador dessas Cortes. A continuarem funcionando com o volume de
processos ora existentes. t!stão ameaçadas de entrnrem num colapso operacional sem
precedentes. pois já se. toma fisicamente impossivel para um nUmero limuado de magistrados
apreciar tantas causas.

Diante de till quadro apresentado atualmente petas iliu:m:::us Superiores. ê
de suma importância que se dê. com a mãxima urgência passivei. uma ;:, •..uul,:;.iJ ~:I.LI o problema
do abarrmarnento de recursos que

c~giliTI

a essas Cones. E a solução.

~amo

visto, não passa

pelo awnento do nUmero de juízes ou lribunais. mas por uma reformulação de pontos bisicos da
s1stemâtica decisâria e recursal em relação ao modelo ora vi geme.

2. Nesse sentido, as alterações e acrescimos propos[Cs no pres•::nte projeto
de lei cm relação ao CPC. CLT e Lei n' 8.038/90 se fazem necessarias para desafogar as pautas
de julgamento dos tribunais superiores- Supremo Tribunal Federal. Supenor Tribunal de Justiça
e Tribunal Superior do Trabalho -,em que a avalanche de recursos sobre matérias ja sumuladas
ou pacificadas tem desafiado a capacidade de julgamento colegiado nas sessões que são precisas
para apreciar o elevado nUmero de recursos sobre mmerias idênticas.
A praxe que as Cortes Superiores têm adotado e il do julgamento em
conjunto de tais matérias. tleclinando·se apenas o nUmero dos processos, para os quais o reJator
dâ. a mesma decisão. com o rejerendum do colegiado. sem que este tenha ouvido relatório
circunstanciado ou discutido o processo. Assim. na pró.ticn. as decisões nesses processos jâ têm
sido adotadas de forma monocrãtica., baseadas na contiança que o colegiado atribui ao relator no
enquadramento da matéria como pacificada.
A vantagem da alternção legal seria a de racionalizar o funcionamento dos
Tribunais Superiores. desafogando as sessões de julgamento, wna vez que, muitas vezes, o
processo ja teria condições de ser decidido, mas fica aguardando pauta para julgamento. Haveria,
-portanto, sensiv~is vantagens para o jurisdicionado, pela maior
jurisdicional.

p~za

na prcstaç.âo

Com relação ao TST. o acrescimo do § 5' ao art. 897 da CLT visa a dar ao
agravo de instrumento contra despacho denegatório de recurso de revista tratamento similar ao
ofertado pelos §§ 3' e 4' do art. 544 do CPC aos agravos de instrumento em recurso
extraordinário ou especial. No mesmo diapasão, estando swnuiada a matéria, poderia a causa ser
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decidida, de imediato. nos próprios autos do agravo de instrwnento, no âmbito do TST,
prestigiando-se, dessane. os principies da economia e celeridade processuais, com o que se
evitaria a necessidade de aguardar a subida do recurso principal para. só então, julgar o mérito da
causa.
No que concerne à previsão de agravo da decisão monocrática do relator
que der provimento a recurso. a medida ccindiz com a necessidade de não se subtrair ao
colegiado a apreciação da matéria. com vista a possível recurso extraordinário, quando
inexistente orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal ou sendo esta conflitante
com a dos tribunais superiores.
3. No mesmo diapasão. a inclusão do parágrafo único ao art. 481 do CPC
daria igual celeridade aos julgamentos, na medida em que evitaria remessas desnecessârias de
matéria constitucional aos plcnâ.rios dos Tribunais. quando o Supremo Tribunal ·Federal já se
houvesse pronunciado sobre a questão. Tais medidas contribuiriam enormemente para agilizar o
andamento dos processos no àmbito dos tribunais. dando urna resposta mais rãpida aos anseios
da sociedade por um Justiça mais rápida e econõrnica.
4. A alteração de redação do an. 511 do CPC refere-se unicamente a
inclusão do recolhimento do porte de remessa do processo entre os requisitos que deve~o ser
1 comprovados para a apreciação do recurso. no que concerne aos pressupostos de admissibilidade
genéricos, uma vez que o dispositivo em tela. na sua redação original. refere-se apenas à
comprovação do pagamento do pane de retomo. quando a lei exige o pagamento de ambos.
A omissão do pane de remessa no referiào dispositivo tem ocasionado o
não conhecimento de muitos recursos. reputados como desenos, pela não comprovação do

pagamento do porte de remessa. A celeuma. no âmbito do STJ, em face da omissão, ocasionada
inclusive pelo tratamento diverso dado pelos vãrios Tribunais Regionais Federais e Tribunais de
Justiça à questão, onde u11s exigem e outros não. o recolhimento do pane de remessa e de
retomo dos autos, levou aquela Corte J delegar a seu Presidente competência para orientar. de
fonna provisória. os tribunais inferiores. quanto a tal questão. para que haja uniformidade de
tratamento.
Assim. com a aheraç:'io. ficarâ pacificada a quesrão. O acréscimo do art. 46
à Lei 8.03 8/90 especificaria. no caso do recurso especial e do extraordinârio, a forma de
recolhimento dos portes de remessa e retorno do processo.

.
.
5. A nova redação proposta para o art. 22 da Lei n' 8.038/90 tem por
final!dade deiXar claro que a distribuição do pedido de intervenção para um relator, tal como
~sto no art. 21 da mesma Lei,

e procedimento a ser adotado

tanto no STJ quanto no STF. A

rcdAção atual do art. 22, mencionando exclusivamente o Presidente do STJ como autoridade que
deverá comunicar o resultado do julgamento ao Presidente da Republica para a decretaÇão da
intcrvenç!o, tem levado à interpretação no sentido de que o pedido de intervenção, no âmbito do
STF. deveria ter sempre como relator o próprio Presidente do STF. o que tem sobrec<llTCgado
,aquela autoridade.
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Assim, a alteroçdo legal, passando a designar genericamente o presidente
do tribunal ao qunl for dirigido o pedido de intervenção. como autoridade implementadoro das
medidas posteriores ao julgamento da matéria pelo tribunal. quer seja o STJ, quer seja o STF.
acabaria com a controversia sobre a abrangência do an. 21 da mesma Lei. evitando•se a
necessidade de se declinar nesse dispositivo legal. especificamente. quais os TribWlaiS que
almnge.
6. Seguindo na mesma esreim de desafogamenro dos órgãos de cúpula do
Poder Judiciário, o acréscimo de novo m. 43 à Lei n::! 8.03 8/90 v1sa à redução dos embargos

infringentcs.no ãmbito do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as matérias que são levadas
ao Plenãrio já são de. tal reiCYâpcia. que-<ls debates verificados para a fixação de posicionamento
da Cone raramente ensejariam a revisão de posturas por pane daqueles que já se pronunciaram a
favor ou contra as teses veiculadas cm recursos ou aç:ões apreciadas em Plenário.

7. O acrescimo do an. 44 il Lei n' 8.038/90 tem por finalidade e\'itar a
subida e descida do processo. dos TribWJais Federois ou Estaduais para o STJ e STF. para
apreciação exclusiva de questões prejudiciais. ntê que se chegue ao mérito da causa. A alternção

da sistemática simplificaria o processo. concentrando todas as questões - prefaciais e de mtrito ·
, para a apreciação em conjunto. quando da conclusão do exercicio de jurisdição pelos
inferiores.

Tri~1s

8. Finalmente. no que concerne à inclusão de dispositivo referente ao
funcionamento das Turmas do STJ, trata-se unicamente de adotar previsão legal sobre ques!ão
que o Supremo Tribunal Federal. examinando o llrt. 181 do Regimento !ntemo do STJ.
considerou ~ria de indole processual, somenre disciplinável pela via legal, a par de reputar
restrito aos recursos de natureza ordinâria o privilégio do empate, no julgamento de recurso em

habecu corpus. ser favoravel ao paciente (cfr. nessas duas matérias, a decisão tomada no HC
74761-DF, Rei. Min. MAURÍCIO CORRÊA. in DJU de 12109/97, pg. 43.713).

São estas. Senhor Presidente. as razões que nos levam a propor a Vossa
Excelência o encaminhamento ao Congresso Nacional do anexo projeto çie lei.

Respeitosamente,

CLOVIS DE Bl';RROS CARVALHO
Ministro de Esuido Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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MENSAGEM N2 300, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar seja considerada sem efeito, e, portanto, cance-

lada, a urgência pedida com apoio no parágrafo 1º
do artigo 64 da Constiluição Federal para o Projeto
de Lei nº 4.070, de 1998, que "Dispóe sobre o processamento de recursos no âmbito dos Tribunais
Superiores'', enviado ao Congresso Nacional com a
Mensagem nº 43, de 1998.

Brasília, 5 de março de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
Código de Processo C i vi I
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973(")
Art. 120. Poderá o relator, de oficio, ou a requerimento de qualquer das partes, determinar,
quando o conflito for positivo, seja sobrestado o processo, mas, neste caso bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em
carãter provisório, as medidas urgentes.

Art. 481. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento se for acolhida, será lavrado o
acórdão, a fim de ser submetida a questão ao tribunal pleno. 1
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte
de retorno, sob pena de deserção.

Parágrafo único. São dispensados de preparo
os recursos interpostos pelo Ministélio Público, pela
União, pelos Estados e Municípios e respectivas au-

larquias, e pelos que gozam de isenção legal.
Art. 542. Recebida a petição pela secretaria do
tribunal e aí protocolada, será intimado o recorrido,
abrindo-se-lhe vista para apresentar contra-razões.
§ 1º Findo esse prazo, serão os autos conclusos para admissão ou não do recurso, no prazo de
quinze dias, em decisão fundamentada.
§ 2 2 Os recursos extraordinários e especial se-

rão recebidos no efeito devolutivo.
Art. 544. Não admitido o recurso extraordinálio
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(;'" 1star, obrigatoriamente, sob pena de não conhecintento, cópia do acórdão recorrido, da petição de inte;..-posição do recurso denegado, das contra-razões,
d:! decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advoga-

dos do agravante e do agravado.
§ 2 2 Dislribuido e processado o agravo na forma regimental, o relator proferirá decisão.

§ 3 2 Na hipólese de provimento do agravo se o
instrumento contiver os elementos necessários ao

julgamento do mérito do recurso especial, o relator
determinará sua conversão, observando-se, daí em
diante, o procedimento relativo a esse recurso.

§ 4 2 O disposto no parágrafo anterior aplica-se
também ao agravo de instrumento contra de nega-

ção de recurso extraordinário, salvo quando na mesma causa, houver recurso especial admitido e que

deva ser julgado em primeiro lugar.
Art. 545. Da decisão do relator que não admitir
o agravo de insrumento, ou negar·lhe provimento,

caberá agravo para o órgão julgador, no prazo de
cinco dias.

Art. 557. O relatoc negará seguimento a recurso manifestamente inadmissfvel, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula do respectivo tribunal
ou tribunal superior.

Parágrafo único. Da decisão denegatória caberá
agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso. Interposto o agravo a que se refere este parágrafo, o relator pedirá dia.
TÍTULO IX
Do Processo nos Tribunais
CAPÍTULO!
Da Uniformização da Jurisprudência
Art. 476. Compele a qualquer juiz, ao dar voto
na turma, câmara, ou grupo de câmaras, solicitar o
pronunciamento prévio do tribunal acerca da inter-

pretação do direito quando:
1- verificar que a seu resperto cx::orre divergência.

11 - no julgamento recorrido a interpretação for
diversa da que lhe haja dado outra turma, câmara,
grupo de cãmaras ou cãmaras cíveis reunidas.

ou o recurso especial, caberá agravo de instrumen-

Parágralo único. A parte poderá, ao arrazoar o

to, no prazo de dez dias, para o Supremo Tribunal
Federal ou para o Supelior Tribunal de Justiça, 11

recurso ou em petição avulsa, requerer, fundamen-

conforme o caso.

§ 1 2 O agravo de instrumento será instruido
com as peças apresentadas pelas partes, devendo

tadamente, que o julgamento obedeça ao disposto
nesle artigo.
Art. 477. Reconhecida a divergência, será lavrado o acórdão, indo os autos ao presidente do tribunal
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para designar a sessão de julgamento. A secretaria
distribuirá a todos os juizes cópia do acórdão.
Art. 478. O tribunal, reconhecendo a divergência,
dará a interpretação a ser observada, cabendo a cada
juiz emitir o seu voto em exposição fundamentada.
Parágrafo único. Em qualquer caso, será ouvido o chefe do Ministério Público que funciona perante o tribunal.
Art. 479. O julgamento, tomado pelo voto da
maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será objeto de súmulas e consmuirá precedente
na uniformização da jurisprudência.
Parágrafo único. Os regimentos internos disporão sobre a publicação no órgão oficial das súmulas
de jurisprudência predominante.
CONSOUDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N' 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho
TITULO X
Do Processo Judicial do Trabalho
CAPÍTULO VI
Dos Recursos
Art. 896. Calie Recurso de Revista das decisões
de última instância para o Tribunal Superior do Trabalho, quando:

················.····································································
§ 5° Estando a decisão recorrida em consonância com enunciado da Súmula da Jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho, poderá o Ministro Relator, indicando-o, negar seguimento ao Recurso de

Revista, aos Embargos, ou ao Agravo de Instrumento. Será denegado seguimento ao Recurso nas hipóteses de intempestividade, deserção, falta de alçada
e ilegitimidac!e da representação, cabendo a interposição de agravo.
.Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:
a} de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;

§ 4' - Na hipótese da alínea b deste artigo, o
agravo· será julgado pelo Tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi
denegada.
·Com redaçã:o dada pela Lei ng 8.432, de 11-6-1992.
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LEI N'. 8.038, DE 28 DE MP.IO DE 1990
Institui normas procedimentais para
os processos que especifica, perante o
Superior Tribunal de Jus.tiça e o Supremo
Tribunal Federal.
··········································-~---··························

Ar!. 41. Em caso de vaga ou· afastamento de
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por prazo
superior a 30 (trinta) dias, poderá ser convocado
Juiz de Tribunal Regional Federal ou Desembargador, para substituição, pelo voto da 1maioria absoluta

dos seus membros.
Ar!. 42. Os arts. 496, 497, 498, inciso 11 do art.
500, e 508 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de ·1973
-Código de Processo Civil, passam a vigorar com a
seguinte redação:
'Art. 496. São cabíveis os seguintes
recursos:
I - apelação;
11 - agravo de instrumento;
III- embargos infrinnentes;
IV- embargos de declaração;
V- recurso ordináric;
·
VI - recurso especial;
VIl- recurso extraorjinário.
Art. 497. O recurso e>draordinário e o recurso especial não impedem a execução da
sentença; a interposição ao agravo de instrumento nao obsta o andanento do processo,
ressalvado o disposto no a1. 558 desta lei.
Art. 498. Quando o Ci:opositivo do acórdão
contiver julgamento por maioria de votos e julgamento unânime e forem interpostos simunaneamente embargos infringentes e recurso extraordinário ou recurso especial, ficarão estes
sobrestados até o julgamento daquele.
Ar!. 500 ............................................... .
11 - será admissível na apelação, nos
embargos infringentes, no recurso extraordinário e no recurso especial;

Art. 508. Na apelação e nos embargos
infringentes, o prazo para interpor e para
responder é de 15 (quinze) dias."

(A Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania.)
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PARECER No 577, DE 1998
Da COMISS.tiO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS,
sobre o Oficio "S" /1° 66, de 1998, (n° 2. 068198, na
origem), do Presidente do Banco Centr.al do Brasil,
submetendo à apreciação do Senado Federal o
contrato de abertura de crédito, celebrado em 30 de
março de 1998, entre a União, o Estado do Pará e
o Banco do Estado do Pará S.A. - BANPARA, com
a interveniência do Banco Central do Brasil, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruwração e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de até
R$97.500.000,00 (noventa e sete · milhões e
quinhentos mil reais).

RELATOR: Senador CARLOS BEZERRA

1- RELATÓRIO
O Presidente do Banco Central do Brasil encaminha :i
Pres~dência do Senado Federal. por intermedio do Oficio "S" n° 66/98 (PRESI98/2068, de 30.07.98, na origem I. o Parecer DEDIP/DIARE-98/0645. de
03.07.98, referente ao contrato de ::~benura de credito, no valor de ate R$
97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais), celebrado entre a
União. o Governo do Estado do Para e o Banco do Estado do Pará S.A BANPARÁ. em 30 de março de 1998. com a interveniência do Banco Central
do Brasil. O contrato em apreço toi finnado nos termos do disposto na Medida
Provisória 1612-21, de 05 de março de 1998. com base no protocolo de acordo
estabelecido no âmbito do Programa de .'\paio a Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, de que trata a Lei n° 9.496/97, II de setembro de 1997.
Em decorrência da publ icaçào. em 08 de julho de 1998. da
Resolução n° 78, que passou a disciplinar as operações de credito tntemo e
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externo dos Estados, a documentação sobre o pleito em questão teve de ser
complementada, e este submetido ao reexame do Banco Central, ensejando a
apresentação do Oficio Presi-98/ 3090, de 12 de novembro de 1998, que
encaminhou o Parecer DED!PiDIARE-98/769. de 30 de outubro de 1998. De
acordo com o que dispõe o an. 4° da. referida resolução, foram também
anexados ao processo os pareceres PGFN/CAF/N° 426/98, de 30.3.98, da
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional e STN/COARP/DIARE S/N°, de
30.3.98, da Secretaria do Tesouro Nacional.
O Governo do Estado do Pará, por me1o do Oficio n° 042/98GG, de I O de março de 1998, solicita autorização desta Casa para a referida
operação aprovada pela Assembléia Legislativa estadual por intermédio do
Decreto n" 01198 de 18.03.98.
A operação objeto do contrato de abertura de crédito apresenta
as seguintes caracterí sticJ.~:
a) valor do crédito :1 >er liber::~do pela União: até R$
97.500.000.00 (noventa .: sete milhões e quinhentos mil reais), a preços de
31.12.97. yue serão utilizado>. exclusiva e 0brigatoriamente, para saneamento
do BANPARÁ. e ::nualizados peb taxa SELJC divulgada pelo Banco Centre! do
Brasil. de O1.01.98 ate ~s datas das liben.::ões tlrevista na cliusula quarta ao
contrato.
- O estaao. como comrarcanida. ,·ompromete-se a integralizar
aumento de capital do 8.-\NPARA. no 'alar de R$ 97.500.000.00, (noventa e
sete milhões e quinhentos mil reais). da se,:uinte :·,,rma:
I) ate RS X8.::5.000.00 .ll[enta ~ <lito milhões. duzentos .:
cinqüenta e cinco mil rcats 1. resultantes d:t Jssuncio. pelo eswdo. J:ts dividas Jo
BANPARA.

:1

seguir discnminadas:
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- R$ 34.248.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e
quarenta e oito mil reais), junto à Caixa Econômica FederalCEF, originários da VIVENDA-APE;
- R$ 27.869.000,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e
sessenta e nove mil reais), junto ao Tesouro Nacional, com o
Banco do Brasil como agente financeiro;
-R$ 7.168.000,00 (sete milhões, cento e sessenta e oito
mil reais), junto à Caixa Econômica Federal- CEF;
- R$ 13.802.000,00 (treze milhões, oitocentos e dois mil
reais), junto ao Banco da Amazônia S.A;
-R$ 5.168.000,00 (cinco milhões, cento e sessenta e oito
'
mil reais)/ junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES;
II) ate R$ 9.245.000.00 (nove milhões, duzentos e quarenta e
cinco mil reais), em espécie.

b) forma de liberação dos recursos:
- as I iberações dos recursos serão realizadas pela Secretaria do
Tesouro Nacional-STN, em consonância com o art. I O da
Medida Provisória n° 1.612-21/98. observando o disposto na
cláusula sétima do contrato:
c) forma de pagamento:
- as ,.Parcelas dos recursos liberados serão incorporadas na
parcela (P), detinida na cláusula quarta do Contrato de
Relinanciamento. nas datas em que ocorrerem as Iiberações.
regendo-se pelas condições daquele instrumento:
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- se, decorridos 18 (dezoito) meses da data da assinatura do
Contrato de Refinanciamento, o estado detiver o controle
acionário de qualquer instituição financeira, o saldo devedor
incorporado, devidamente atualizado, será apartado do saldo
devedor de (P) do Contrato de Refinanciamento e amortizado
com base na Tabela Price, sem a observância do limite máximo
de comprometimento da Receita Líquida Real - RLR, a que se
refere á·cráusula· quinta daquele instrumento.

É o relatório.

II- VOTO DO RELATOR
A operação de credito sob exame está inserida no Programa de
Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, levado a efeito pela
União. conforme a Lei n" 9.496!97, Votos do Conselho Monetario Nacionai n"s
162!95. 175/95, 009/97 e 032/97, Resolução CMN n° 2.366/97, Resoluções n°s
69 e 70, de 1995, e n° 12. de 1997, do Senado Fedenil.- O contrato de abertura de
crédito em apreço integra o contrato de confissão. assunção. consolidação . e
refinanciamento de dividas, firmado entre a União e o estado. em 03.3.98. cujo
processo de autorização encontra-se ora em tramitação no Senado Federal.
Saliente-se também que a operação. destinada a financiar programa
de saneamento do BANPARÁ. conforma-se ao escopo da Medida Provisoria
1612-21. de 05.03. 98. que estabelece mecanismos objetivando a redução da
presença do setor publico estadual na atividade bancaria. e que. nesse sentido. o
contrato estipula sanções se, no prazo de dezoito meses a contar da assinatura
do contrato de retinanciamemo, o estado detiver controle ::~ciomirio de
instituição tinanceira.
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No que diz respeito aos limites de endividamento, o art.4° ,§ 1°, da
Resolução n° 78/98 estabelece que o montante e os serviços das operações de
crédito, decorrentes de contratos de renegociação de dividas preexistentes, não
serão computados nos limites estabelecidos nos arrs. 6° e 7°, sendo dispensada
também a instrução do pleito nos termos do arr. 13. Por outro lado, de acordo
com o citado artigo, são indispensaveis as informações sobre receita mensal
líquida do estado e ainda a apresentação, pelo Poder Executivo Federal, de
todas as minutas de conrratos e dos pareceres emitidos por seus órgãos, tais
como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria do Tesouro
Nacional e do banco Central do Brasil.
A apreciação do pleito pelas instâncias do Poder Executivo
responsaveis pela negociação e exame das condições da presente operação não
apresentaram óbice de carater legal à sua realização. A analise efetuada pelo
Banco Central, à luz da Resolucão no 78/98, do Senado Federal, indica que o
mesmo enquadra-se no limite detinido pelo art.5° da referida resolução, ou s.eja,
não ultrapassa o montante das despesas de capital fixadas na lei orçamentária
estadual. para o exercicio de i 998. Mencione-se a esse respeito que, de acordo
com a clausula sétima. a eficacia do contrato esui. condicionada não apenas à
autorização do Senado Federal. mas também a comprovação. pelo estado, da
existência de dotação orçamem:iria para fazer frente aos compromissos ora
assumidos. Ainda conforme determinado pela resolução encontram-se no
processo as informações sobre a receita liquida real do estado. apurada
conforme di põe o art.6°. ~3°.
Observe-se quanto as condições de pagamento que as parcelas dos
recursos liberados serão incomoradas ao saldo devedor do contrato de
rerinanciamento. cujas obrigações estão garantidas pelas transferências federais
a que t3z JUS o estado. complementadas por suas r~ceitas tributarias que, de
Jcordo com estudo realizado pela STN. são suticientes para a cobertura
adicional da presente operação.
Entendemos. portamo. que o pleito atende ils normas estabelecidas
por esta Casa e que. quanto ao mérito. contribui para o saneamento das tinanças
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públicas do estado e do setor público em geral. Concluímos o nosso parecer
pela autorização deste Senado. que conferirá eficácia à celebração do
refinanciamento em tela, nos termos do seguinte Projeto de Resolução:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 103, DE 1998

Autoriza o Estado do Pará a contrazar operaçãÕ de
crédito, consubstanciada no conlraJO de abenura de
crédito celebrado entre a União, o Estado do Pará e
o Banco do Estado do Pará S.A. - BANPARA. com a
interveniéncia do Banco Central do Brasil -BA CEN.
celebrado em 30. 03. I 998, no ámbito do Programa
de Apoio à Reestrwuração e ao Ajuste Fiscal dos
Estados. no valor de RS 9°.500.000.00.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I" E o Estado do Pará autorizado a contratar operação de
crédito. consubstanciada no contrato de abertura de crédito celebrado entre a

União. o Estado do Pará e o Banco do Estado do Para S.A- BANPARÁ. com a
interveniéncia do Banco Central do Brasil - BACEN. em 30.03.1998. no valor
de R$ 97.500.000.00 (no,enta e sete milhões e quinhentos mil reais·).

Paràgraro único. A operação de crédito autorizada no captll se
apoia nos termos da Medida Provisória n° 1612-21. de 05 de março de 1998. na
Lei n° 9.496. de I 1 de setembro de 1997, e no contrato de confissão. assunçào.
consolidação e refinanciamento de dividas. celebrado entre a União e o Estado
do Pará. em 30.03.1998.
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Art. 2" A operação de crédito referida no artigo anterior terá as

seguintes condições financeiras:
I - valor do crédito a ser liberado pela União: até R$
97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais),
preços de
31.12.97, que serão utilizados, exclusiva e obrigatoriamente, para saneamento

a

do BANPARÁ, e atualizados pela taXa SELIC divulgada pelo Banco Central do
Brasil, de O1.01.98 até as datas das liberações prevista na cláusula quarta do
contrato;
II - o estado, como contrapartida, compromete-se a integralizar
aumento de capital do BANPARÁ, no valor ele R$ 97.500.000,00, (noventa e
sete milhões e quinhentos mil reais), da seguinte forma:
a) até R$ 88.25 5.000,00 (oitenta e oito milhões. duzentos e
cinqüenta e cinco mil reais). resultantes da assunção. pelo estado, das dívidas do
BANPARÁ. a seguir discriminadas:
- R$ 34.2-\8.000.00 (trinta e quatro milhões. duzentos e
quarenta e oito mil reais), junto a Caixa Econõmica FederalCEF. originários da VIVENDA-APE:
- R$ 27.869.000.00 (vinte e sete milhões. oitocentos e
sessenta e nove mil reais), junto ao Tesouro Nacional. com o
Banco do Brasil como agente financeiro:
- R$ 7.168.000.00 (sete milhões. cento e sessenta e oito
mil reais). junto à Caixa Econõmica Federal- CEF:
-R$ 13.802.000,00 !treze miliiÕ€:s. oitocentos e dois mil
reais). junto ao Banco da Amazônia S ..-\:
- R$ 5.\68.000,00 (cinco milhões, cento e sessenta e oito
mil reais), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES;
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b) até R$ 9.245.000,00 (nove milhões, duzentos e quarenta e
cinco mil reais), em espécie;
III -forma de liberação dos recursos: as liberações dos recursos
serão realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN, em
consonãncia com o art. 1O da Medida Provisória n° 1.612-21198,
observando o disposto na cláusula sétima do contrato;
IV) forma de pagamento:

as parcelas dos recursos liberados

serão incorporadas na parcela (P), definida na cláusula: quarta do
contrato de refinanciamento. nas datas em que ocorrerem as
liberações. regendo-se pelas condições daquele instrumento;

Paràgra(o único. Se decorridos 18 (dezoito) meses da data da
assinatura do contrato de retinanciamento. o estado detiver o controle acionario
de qualquer instituição tinanceira. o saldo devedor incorporado. devidamente
atualizado, sera apartado do saldo devedor de ( P) do contrato de
refinanciamento e amortizado com base na Tabela Price. sem a observância do
limite maximo de comprometimento da Receita Líquida Real - RLR. a que se
refere a cláusula quinta daquele instrumento.

Art. 3" .-\ eticacia do contrato de abertura de crédito tica

condicionada à compro,·aciio pelo estado da existência de dotação orçamentaria
para fazer frente aos compromissos assumidos. c·ontomle determina a cláusula
sétima desse instrumento.
Art. -l" Esta Resolução entra ~m 'igor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1998.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA-MESA

CONSELHO MONETÁRIO N.b.CIONAL

lcMNN' 162/95
~
Prog~ma

l_

§N, d'<. .:2.'1- /f. 9$

de Apolo li. Reestruturação e ;to Ajus4i Rt~cal de Et~tados

Senhores Conselneiros.
Ao longo do· ano de 1993 foram negociadas e refinanciadas as dividas__
contratuais internas de respo~sabilldade das administraÇões direta e lndireta dos~,
estados. contratadas até 30 ge ' setembro de 1991 junt6 aos órgãos e entidades~
controlados direta ou indiretamente pela Uniáo. nos termóis da lei n" 8.727. de Op de c
novembro de-1993.
.
.·.

.

.

2. _
Esse refinanciamento.Jido ç:omo terç;!=ir<;i~ úhirr.ar.ep.egoqççáo de obrigações~
de estados junto ã União- aoteriormente ocorrerar.; r~_stn.,1.urações dé dividas~ de::;
origem extemc e interna ao amparo das Leis n"' 7J11tl. de íQ de julho de 198?. e..:.
7.976. de 27 de dezembro óç_ 1989 -. mereoeu qde~o da rnaio[ia_ do3, devqóore.s~.
proporcionando o reesC3lonamento de abrigaçóes no \hilor equivàlente ê .RS 33..0.;.,
brlh6es. ros1ç30 12m 21 ac outu!Jro c·: í<.?9::.. c c:ue p·:'"Tilrtic ~ rc:gubri:z::;ç";: de _granqe
f)2!"1<.: do con!Crh.-ioso exr:.ten:c enu·~· 0~ d·2veC.;~\.:~ ·~ ~ lj_~;_:3o_.
Es::.J rt:negoc2ç:.2o ~'rOpt:.':or.::- :;.J:.; •:::::~:::de_: CO:'í':ider~\·~;~ ~~?,!l~~g_ens Fo.i_:o
·-·~rwedtdG rr:;.:o de p:Jg~nv::n;n de :.:o ~n·x: cc::-; po~::Jiiid.:.dc de prorro1:r;:.~o poí m_q~:;._:_~
~ í) ;nlo:. /'\1·.'-m d:ssc. c:)íl1 \T_:u:. <· ;soL~· •"<:~ ·---~::do::: 03 c..J;:~juntu-:--::; ~1"tu~l •"je taxas dç:~
:!Jro: •. hll;!nl rn~;.nt1d0::. c:~ JUtL::· p~: . .::d.!l;,;~ :,::: ';'•.:::;, :' .....::; qrigin::i::. ~,-:_:-. (]~j::i·. : na m(?di.::t:_·
:. . !~uam-:-·~ ~.:-Jnll,!..·~'.._, ao .;.;:nu ~h:~;IJ ..i d.: ti di.:·~.';:. /-.·-~··te:.·:· . 1,1; ~:::.t:.:iLH.:lt..~cido o L;:lo:t.:: Iii;D:i:-;---.v•jJ? 11 ~ . :,da :-eo!i12 liquid3 rc31 dcJ~, ~::.;t~1J0:j ~~3r::: co~<TprorllCtlmctno nu p::sJm-ento de~_
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os quais destaca-se a Caixa Económica Federal- CEF. del~nwra do ma ror vo<Jrne de
a-éditos e com atua~o voltada para programas sociais do Governo Federal.
5.
Adicionalmente. o Senado Federal. por meio das Resoluções n~ 20f91. 98/92
e 96f93. que au1orizaram o repasse aos devedores originaiS das tondições ob!Xia:s pela
União nos acordos de reestruturaç:10 .da divida do selar público brasileiro junto a
bancos comerciais estrangélros, estabeleceu a vinculação das receitas dos estados e
municfpios em garantia de ressarcimento das obrigações assumidas pelo Governo
federal.
Essas medidas permitiram alcançar a alua! situação de normaf.-dade no
6.
Jmprimento das obrigações financeiras das Unidades da Federação junto ao Tescuro
Nacional, não sendo recome11dável, portanto, al\eraçáo.nos aluais esquemas de
'efinanciamento.
·
7
Entretanto, com a significativa redução da inflação decorrente da
rnplementação do Plano Real, reduziram-se também drasticamente as receitas
nominais decorrentes de apficaçôeS financeiras, as quais vinham sendo utiftzadas por
mul!os estados para custear despesas correntes, inclusive despesas de pessoal.
8.
Simultaneamente, com o fim da corrosão inflacionária que erodia desj)esas
fu:ddas em lermos nominais. os vencimentos e salários do funcionalismo público. como
os dos demais trabalhadores brasileiros, passaram a manter seu valor real. elevando
desta forma o peso das folhas sa'lariais.
9.

A perda de receitas financeiras infiacionánas foi parcialmente compensada com
signifrcativo aumento experimentado pelas receitas fiscais estaduais a partir do Plano
Real. Comparando-se o período julho de 1994 a setembro de 1995 com o perícx:!o julho
de 1993 a setembro de 1994. as transferéncias do Fundo de Participação dos ESíãdos
cresceram 15%. em termos reais. e a arrecadaç.ác do ICMS elevou-se em 28%.
12m bem.:-, 1err;1os reais. observando-se a partir de ·julho ultimo uma estabil:zação
:J

dess2s

re.-:-·:-::.~s

1O
1: r.: r.~ r:; n: ll. v;'tr i os estados concederam. no :...:~gun.io sem e slre d c 19~ e no
pri.--:l·::'iro ~------:~-,~::t· ~~'? 1995. oumentos e vantagens :::.::::::.~2~:3 ,=J seus servidores. os quais
t.c.:-1sfo:~:: ., ·.::·r i-::.··· cm ;llJincntos reais.
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revelou déficit primário de 0,3% do PIB - lato inusrtado nos ühirllOS cinco anos - c ·
déficit operacional equivalente a 2.7% do PIB. No mesmo periodo, o Governo Federal
acumulou superávil primário de 1,3% e déf1cil operacional de 0,8% do PIB. Após
manter no perlodo de 1991 a meados de 1994 exewç:10 fiscal semelhante á obtida
pelo Governo Central, conseguindo .em alguns momentos resultados até mesmo
superiores aos da União, l:!S finanças estaduais apresentam agora comportamento
oposto, apesar da conjuntura amplamente favorável das receitas fiscais compostas pelo
ICMS e pelas Transferências da Unil'lo. Traia-se de situa~p que urge reverter, já que
a oontinuidade do .combale à inflação requer equillbrio fiscal não apenas -do Governo
Federal, mas de todo o selar público. ·
.
·
·
3.
Levan-do em conta a dive!Sidade de situações dos diferentes estados, o
programa proposto compreende medidas de ajuste tiscat e &aneamento financeiro, bem
como linhas de crédito condicionadas a essas medidas. Além disso, prevê-se a
possibilidade de reestruturação das AROs. sob condições estritas e que pennitam
reduzir o déficit dos estados.

I -MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL E SANEAMENTO FINANCEIRO
14.
O programa ora proposto visa a implementaçtlo de medidas que pennitam aos
estados alcançar o equnibrio orçamentário sustentável. De nada adiantaria possibilitar
refinanciamentos sem que, símu~aneamente, fossem efiminadas as fontes de
deseouilibrio fiscal e f1nanceiro. 'Sem este esforço, a situaçtlo de inadimpléncia e
desajuste tenderia a repeti1-se.

t 5.
~ importante reconhecer que varias governado1es decidiram desenvolver
esforços próprios para a implementaçáo de reformas administrativa. patrimonial e
financeira em seus estados. O programa de ajuste vem. portanto, soma;.,:;,-:·as
fnrcl;::;:rv2s dos próprios estados.
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artigos 37_ inciso XI. e 17 do ADC!. da Constitu1ç>Jo Federal,
3)

4)

5)

6)

')

reduzir o

quadro otual de funcionários. i-ndusive através de programas de

desligamento voluntário;
não conceder ao funcionalismo estadual reajuste de salários e remunerações, a
qualquer titulo, com periodicidade interior ou percentual superior aos concedidos
pelo Poder Executivo da Uni~o aos seus servidores;
revisar, em convênio cóm o Ministério da Administração e Refonna do Estado, a
legislação de pessoal do Estado, com vistas a revÕgar quaisquer beneficias ou
vantagens concedidas aos servidores púbflcos estaduais não concedidas pelo
Poder Executivo da União aos seus próprios servidores;
adotar medidas, até o final do primeiro semestre de 1996, para adequar o sistema
de previdência do servidor púbflco estadual a par~ metros que assegurem seu pleno
equilfbrio atuarial;
.
encaminhar propoSta de em!;!nda cons!itucional às respecfivas Assembléias
Legislativas ajustando a Constituição Estadual às atleraçóes que vierem a ser
aprovadas na Constituição Federal no âmbito das Refonnas Administrativa e
Previdência. As emendas que nâo estão -condicionadas às alterações da
Constituição Federal devem ser encaminhadas até 60 õtas após assinatura dos
contratos de créditos realizados no ámbilo desse programa_

8) PRIVATIZA'-Ao CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBliCOS
PATRIMONIAL E COh'TROLE DE ESTATAIS ESTADUAIS·

REFORMA

1} estabelecer_ até o final do primeiro semestre de 1996, programas operacionais de

privatização. concessáo de serviços pubh= estaduais à iniciativa privada, refonna
e desmobilizaçáo patrimonial, nos termos de convénios a serem firmados.
respectivamente, com o BNOES, com os Ministérios responsáveis pelos serviços
a serem =ncedidos e com a Secretam de Património da Uniáo. destinando a
reduV!o da divida junto ao Tesouro Nacional parcela das respectivas receilaS, a-ser
2)

estabclecid2 em função do. re\3ç5.o div1d2.}1ecen2 liquida rea!:
imrlantar. :::C •::· rrn.-~1 do pri:-ncuo :::c!"ncstrc ~.!•.: ·~99G. mee3nismo de controle
C€nlrahzadc :.obrp .l~ emr:r·~<<::s ·~<-::;t.:;.:·: •.::.-;i.JG~..:.::i:,. ·:is2ndo ·~:o conirole d~
0e~pe:-;2s ,, =~ ~1eraç.:··c de rnforTTJüçO•..:: fr:::.c.~r~ . . .-unsc·:1d:Jd3s:
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4) encaminhar mensalmente é Secretaria do Tesouro Nacional - STN relatório
detalhado sobre o =mprimento das metas estabelecidas no programa de
saneamento financeiro. permitindo a realização de auditoria . pela STN, ou
órgâo/enticlade por ela designado, quando esta julgar conveniente;
5) informar ao Ministério da Fazenda, com antecedência de 30 (trinta) dias, sobre todo
e qualquer ato ou medida legisfatéva que impfrque em aumento da despesa ou
redu~o da receita, inclusive guanto a tramitação e sançâo de projetas de lei que
visem a criaçâo de municlpio sem viabifldade de sustentaçâo económica.

O) COMPROMISSO DE RESULTADO FISCAl MINI MO·
alcançar resultado primário trimestral mlnimo requerido para atingir a meta de
equillbrio operacional, tendo ~m vista o quadro de usos e fontes do estado e a
rela~o dividafreceita liquida real;
2) dotar o orçamento do Estado de recursos necessários ao cumprimento dos
compromissos decorrentes do programa de saneamento financeiro e de ajuste
fiscal acordado. Os projetas de lei correspondentes deverão ser enviados até o
primeiro semestre de 1996.

E) REDUCAO E CONTROI E DO ENDIVIDAMENTO ESTADUAL
1) manter durante toda a vigência do Programa a adimpléncia do Estado e de suas
entidades =ntroladas. direta ou indiretamente. para com a Uni[Jo e suas entidades
controladas dire1a e

ind1re~amente;

2) náo contratar novas operaçóes de Antecipaçáo de Receita Otçamenl2ric-f..RO,
· l assinar adrtivo ao contraiO de refmanciamento dõ lei n° 8.727. de 05 de novembro
de 1993. estabelecendo dáusula contratual comprometendo-se a despender até
11% (onze por cento) da Receita Liquida Real no pagamento das dividas reft=rtdas
nos artigos da crtada Lc·
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11- LII<HA OE CREDITO I
Considl?r:Jndo .; ,:jriu.:ç...--H, ,_:.rncrgcnci3J cm qup s~ encontram 3~ ÍJíl3nÇ2S de
:1I~Jurn:::,
l!:lH1:!rit':·. 1'·. r···~)~r::• . .',.•. írc...:: cri:1d.:: tjn:1:: C:.~ Cr&di!o :;u!Jo::i~n2d2 f-:.-:
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19.
0::; recursos dcve!n :~cr de:~tHlado::, 30 pag3rn-2n1o de débi1os ern :ou2.so ol0 30
de novenllJro de 1995. 2m1dados corn o Ministerio d2 Fazend2. São etegi,•cis os
p;,tados que,
Jtr: .\ rlrt 11 H·
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r edCI :1•1.

SC encon:rcm em sfl.ua~o fincnceira que
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fH • ·v~·.!,, t1.. ~ _,), .,, .. 1 l ,. 1 . 1.! :.~ '\ :111 1. 111 . \tttlo :l ~~~)''' ;1r:~, 1 t:on(1tcint1:ld:l .a ;·r:.~.tn:1IU!;l do

adrtrvo a que ce refere a mencionada allnea E.3. Exc.epcX>nalmenle,., critério exclusivo
do Ministério da Fazenda com base em exame detalhado da o,ltuaçáo e do
desempenho financeiro do mutuário, este montante poder.\ Ger ampliado desde que o
valor da prestaç:Ao mensal nll.o ultrapasse a.-4% (quatro por cento).mensais da Receita
Liquida Real, podendo ser an~ecipado até 1/3 (um terço) do valor do emPréstimo e
condicionado ainda, além Ço pr~visto nos Itens O e E, é implementaçll.o de programa
de :saneamento f1nanceiro e de ajuste fiscal envolvendo outros componentes e
condiçôes dentre os previstos na seçll.o I, e cuja execuç.r..o será monftorada pelo
Ministério da Fazenda. O empréstimo fica coodk:ionado é aceilaçll.o pelo estado de que
o'percentual de comprometimento da receita flquida real referido neste Item é aãldonal
ao limite de 11% (onze por cento) para pagamento das dividas jâ refinanciadas junto
J Governo Federal (leis n~ 7.976/89·8.727/93, divkla externa, dividas junto ao INSS
<! FGTS).

21.
O agente financeiro será a Caixa Económica Federal e o prazo do empréstimo
será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser estendido até 36 (trinta e seis) meses,
-desde que não ultrapasse a 31 de dezembro· de 1998, devendo ser pago em
prestações mensais e iguais, sem carência.
22.
Os encargos financeiros seráo equivalentes ao custo de captação médio da
CEF, repactuado trimestralmente com base no útümo balancete, acrescido de 0,5% :ao
més incidentes sobre o saldo devedor atuaflzado. e comissão de abertura de créãrto
correspondente a 1,5% (um e meip por cento) sobre o valor do empréstimo, com vistas
à cobertura pelo risco da operação.
2~

O risco operacional será do Agente Financeiro. com garantia do Tesouro
.'l2cional. que contarà corn contra-garant12 dos benef1çiarios através de sistema de
autoliquidez. mediante vinculação das receitas previstas nos artigos 155, inciso I 157
e 159, incisos 1. alinea "a". e 11 da Constituição Federal. com anuência do_ banco
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cen:ralizador das recei1as estaduais. e débi1o automátiCJ das prestações à conta dos
recursos vincu12dos em garantias.
1\. \!bcrc:ç.flo dos recursos ser.:; f12n2 ('m r-a~celas periódrcas. se-gundo
,. · ~ -, l-lr;-::r 11.~ fr:o: -,:--,..,.iro 0ue con_ivgue as nccessiCJao~ o o tornador com o OJmprimento
·n-'1.":!: P'•' , ...... ~:)e1Pnd2~. por ocasr~w c:: con~:;:·..-:.~"'-.
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débito o beneficiário Ge comprOfTt(:te. &ab e~ penas previ-stas no parégrafo c.eguinte.. o
cumprir O'fi compromissos de ajuste fiscal assumi-dos com o Governo Fedem.!

27.
O contrato de empréstimo estabelecera que o n!lo cumprimento de quaisquer
das medidas de ajuste constantes da seçâo L que tenham sido pactuadas entre o
estado e a Uniào, salvo decisàc) contrária e especifica do Conselho Monetário Nacional,
importará a aplicaçflo de uma O!J mais das seguintes penafidades, a critério do credor:
- reduÇ(les sucessivâs de 3 (três) meses do prazo de pagamento.
independentemente do nlvel de compromefimento na receita re;1l Hquida ·que essa
reduÇ[lo acarretar; e
- vencimento antecipado da totalidade da divida.

III - LINHA DE CRÉDITO 11
28.
Com vistas a financiar programas de ajuste do quadro de pessoa~ proponho
que a CEF seja autorizada a operar linha de crecrrto para este fim. São elegíveis todos
os estados, com prioridade para aqueles nào atendidos pela Linha de Créórto I.
29.
O agente financeiro será Caixa Económica Federal. O prazo ,;era de 18
(dezono) meses. com 6 (seis) de carência. Os encargos financeiros serão equivalentes
ao custo de captaç.:io médio da CEF, repactuado trimestralmente com base no úttimo
balancete. acrescido de 0,5% ao'mês incidentes sobre o saldo devedor atuaftzado. e
comiss~o de abertura de crédito correspondente a 1,5% (um e meio por cento) sobre
o valor do empréstimo. com vistas à cobertura pelo risco da operaç-áo.
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30.
O risco operacional será do Agente Financeiro e a garantia do Tesouro
,-Jacional. que contará com contra~arantia dos beneficiários através de sist~ma..Pe
autoliquidez. mediante vinculação das receitas previstas nos artigos 155, inciso 1. 157
e 159, incisos I. alinea ·a·. e 11 da Constituição Federal. com anuénci3 do banco
centraliz<Jdor das receitas estaduais. e débito automatico das presta-;.ões a conta dos
recursos vinculados em garantias. Os recursos ser~o liberados na medida do
cumj")rimento <1e nH:;tas fcsicas de reduç.áo de quad;c :;cord3das no conlrato.

:~i
t:I)I1H~ j.·c :::Jllt.'ll:â~JO, \',".!IJQ:, e:;t::~!o:.; IL'I."..1:1t::::.;;J,~; ~>;H..~/,"1~:.0·.'~-, (•J\t.J :1CI'ii2 dG:?IIrnil(':, que sr~riélfll rccomcnd3ve~s p3rc..i este tr;1o o~...~ crnprCslmlO, ~ t.3.x~~:; de juros
f•lcv:ld:l:< ;J~Jr~!\'0lldo ~u2 siluLlç..do fln3nLl2ir3. E:.;,le: ri:.:.OJ ticvc ser rn3.nfido junto aos
;Jl~J;1r:. :l~lf'fl!f·· 1m:HJo;·~dOJCS. que rciTl~er~lill n?::Ju:h..'l:lç:'o por t.Ji:.; ri:.co:::. em fun~o

d;:s t:D::1·. colH:ld:J~. (:.:Jbt•. porC111. cr1;11 cUIHiiÇ~)·.·::. ;1.11:..J que. en1 t1:1:..>es intcir:Jmcn!·.:?
V())Url::'nr:+·,

lu 1.'1! I•

• • rr

;,

:""-•~r~~lll lrVI(?!IlC!liC p;KIU.Hi~l:, ~'lli+r· :c:. p;li:\.'~,. :.l.~j."l H~ch;.,+:10 O (:US10

• , /l: 'r . ' ' ' ... t: , ' lt) t 1 )I n.--H h H <• ; 1: . : ... q

111 ; 1~

i., . ,

H ·, 11; )I

·r. ~ , . .'1 Cl dr )~. •·r ('•d 11o•.: pekJ h::t !lO.l

32.
Nesse sentido. proponho seja autorizada, em caráler eJ!Ocepcional, a
transformaç:w destas operações em divida fundada, ~ubordinada às seguintes
cóndiçôes: a) auxiliar o saneamento finaneeiro e os esforços de ajuste fiscal dos
estados eleglveis; e b) os recursos decorrentes do empréstimo serão obrigatoriamente
destinados à quitação das operaçôes ARO existentes.
33.
São eleglveis <is estados e o Distrito Federal, desde que assumam os
compromissos constantes no item E da seÇ:âo 1. devendo cada operaçâo ser autocizada
individualmente pelo Ministério da Fazenda.
O valor llláxin!o corresponderá às operações ARO contratadas até 30 de
IOVembro de 1995. agente financeiro
o banco credor da operaçâo ARO, que
poderá uttTizar-se, para tal finalidade, de recursos captados ao amparo da Res.. 63.
Admifir-se-á também que a operação fundada seja reaHzada em banéo comercial
diverso daquele que detém a operaçâo ARO, ·desdfi! que com mecanismo de
casamento de ambas as operações. Para este fui~ fica o Banco Central autorizado a
estabelecer limites decrescentes para operações ARO para as instituições integrantes
do sistema financeiro nacional, tomando por base os saldos existentes em 30 de
novembro de 1995, e correspondentes limrtes crescentes para operações fundadas.

o

sem

35.
O prazo máximo é de 24 (vinte quatro) meses. com pagamento em prestações
mensais e iguais. sem carência. devendo os encargos financeiros ser livremente
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pactuados entre 3s partes. O risco operaoona! será do Agente Financeiro e as
garantias serão i1.Jremente pactuadas entrE as panes

A CEF poderá. a seu critério. operar como banco de segunda k<ha. nas

·J.

peraç.óes de alongamcnlo realizadas po: outros bancos. desde que o nsro da

..;perapo cont;nue com o banco comeraê! Ouando

ê

CEF 3\uar corno banco de

seÇJunda linha_ deverã ser cobrada como 1ê..\ê m3xima seu custo méd_i~ qe c:~ptaçáo.
repadu;Jdo triJT}(>str.lltnC:>nlc corn bJse no lJ;~J:-;-,c: b3~2·1ccte. ~CJl:'SCJdo de 0.5:'" ao més
e com1c_;sáo de ::tK•rtur:: oc-o edito de ~~ .:/.-, w~•~ E- nH:10 ç>-J: u:n:o; -sobre ;: •alar do
enlprCst1mo_ p0-.--knr1.1 r- li2ilCO cornerC\2: c:-~~~- r":' rn.-i'rnr.. ,, rJt...:-::lqu0r :::~·~o. este
cu:;:o; c:rC' r'IÜ•' o'(1 \".JL:.• ·._. ,1_!.~,- :10 ~;:-._-,:;p
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39_
As linhas de crédnos aqui estabelecidas poder!lo, em alguns casos. ser
complementadas com a contratação de financiamento junto a organismos
internacionais de projetas de reestnrturaç:ào da administração dos estados_
cor~templando, erltre outras. -as hipóteses de venda de ativos e de participaç:w
societária e de -enxugamento da máquina estaduaL
40.
Fica o Ministério da Fazênda autorizado a baixar as normas complementares
necessárias à implementaçtw do disposto-oeste Voto. cabendo à Secretaria do Tesouro
Nacional a responsabilidade de implementar. no l!mbito do Ministério da Fazenda. as
a;::óes =rrespondentes.
l.
Por último, segundo·orientaç:ào do Presidente da Repúbfica. será desenvolvido
,Jrograma" comp!emeJ:~tar a este, visando a incentivar programas de privatização no
.imbito dos estados de modo a que as receitas desse processo sejam desfinadas à
reduçtlo dos débitos em atraso e do estoque das dividas estaduais. Proposta neste
sentido já vem sendo desenvolvida pelo ENOES, de acordo com as diretrtzes do
Conselho Nacional de Desestatização_

Vo<,o do Conselheiro

\..'
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REESTRUTURAÇÃO

E

AO

"AJUSTE FISCAL DE ESTADOS

===============================9==========

Senhores Conselheiros,

Por meio do Voto CMN n• 162/95, foi instituído o Programa de Saneamento Financeiro e Ajuste Fiscal de Estados, com o
objetivo de equacionar insuficiência ·conjuntural de caixa e
de
permitir a adoção de medidas com vistas ao ajuste fiscal.
2.
Considerando que, após a edição do citado Voto,
foram
mantidos diversos entendimentos entre o Excelentfssimo Senhor Presidente da República, Senadores e Governadores de Estados ~obre
aspectos operacionais e medidas de aperfeiçoamento ao Programa em
questão, entendo conveniente a adoção das alterações mencionadas a
segui:-.

I - LilffiJ\ DE =-1illiTO I

(Seção II do Voto CMN n• 162/95)

O valor máximo por estado é eouivalente a 01 (uma) quota (média janeiro-outubro/95) do Fundo dé Participação do Estado,
condicionado, no mínimo, ao prevista nos itens D e E da seção I do
o.

Voe. o C·::!: n' 162/95, ficando a liberação condicionada a
assinaturõ
do çC.itivo a que se refere a alinea E. 2.
Excepcionalmente, a cri;:~~.-:.c -~:-:c2-...:sivo do :Hinistéria da Fa::enàc com base em
exame deta~h.:.:C-.::- -.:.:: ~ituação e do desempenho
finc..!:ceiro
do mutuário,
este
,..,_.:'1:1:.:.:.:::..:·= f'Oàerá Ger ampliada, desde qu~ o "\"alar da prestação
rnen~::: l
- · 11! :::-apasGe a 5~ (cinco por: ce!lt:o) mensais da
receita
li·=-~~~c:.-; ·--~
podendo ser a.nteciraào .:-~;,.J~ :./3 (um terço) do valar ·àc
_._ .... ,. ·
:..~:··· ·? condicionacio,
cir1àc., .--:.l(!Jõ -~~-..] L,l'(?vis:::o nos itens o e :::
JG2/95, :"J implr:.!lii2!1!:('-C"·'":-J .~_...; i;ro?rC....'l'-3
de
sanea..:uentc
·"i-:? .>ju~;te tisc-3 ~ --!1\'•J! ._.
:.- '.'l!t.:::o:. ·...·o:nponente!:: e CO!l·
:.•' o:_~ prcvir..:;t:.OG nc. ::e<:.,·.:,~
-~-- \',ltO 0-1!~ 11g
162/95, c cu·
.... :;e r;• monitarõ.àa p-2.!.0 l·iiJll :~t.:.:ciu <.ia Fc.::end.J.. O e.mpr0::

···_::

:·~·::

'lc

~:-ondicionado

à aceitaç.J.o p•.:.l-:: ·~~t.:ado de que o pe~ceneua~
.. iment.:o da reCeie.;;. l.iqui(j;; :·-2.::.1 referido nest.e
item
·::
:.· limit.c de 11~ lo:!::e ;H,! '>'tlt"O) ~ar2. pagament.a àas di11!:11\f:j:ui.J.s jUlli:C) .·:·l r;.:.\···'···· :: 1 "~h~t-al
(Leis ncs 7 .97G/!;·
·ii\·id,l t'Xt.•'!'ll-"1
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O agente financeiro será a Caixa Económica Federal e
o
do empréstimo será de até 36 {trinta e seis) meses, inclulda

4.
prazo

carência para amortização do principal de até 6 (seis)

meses~

desde

que não urntrapasse a 31 de dezembro de 1998, devendo ser pago em
prestações mensais e iguais. Os ·encargos financeiros serão equivalentes ao custo médio dé captação da CEF, repactuado trimestralmente com base no último-balancete, acrescido de 0,5% (cinco décimos
par cento) ao mês:incidentes sobre o saldo devedor atualizado,
e
comissão de abertura de .crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) sobre o valor do empréstimo, com vistas à
cobertura pelo risco da·bperação.

II - LINHA DE CRÉDITO II (Seçâo III do Voto CHN n2 162/95)

5.
O agente financeiro será a Caixa Económica Federal. o
prazo será de até 36 (trinta e seis) meses, incluidos até 6 (seis)
meses de carência para amortização do principal, desde gue não ultral?asse a
31 de dezembro de 1998. Os encargos fina.nceJ.roa serão
equJ.valentes ao custo de" captação médio da CEF, repactuado trimestralmente com base no ültirno balancete, acrescido de 0,5%
(cinco
décimos por cento) ao rnêe incidentes sobre o saldo devedor atualizado,
e comissão de abertura de crédito correspondente a 1,5%
(um
inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do cmpréstirno 1 com
vistas à cobertura pelo risco da operação.
TRANSFORMAçAO DE OPERAÇOES ARO EM DÍVIDA FUNDADA

II I

(Seção IV do Voto CHN n2 162/95)
6.
O valor rn~xirno corresponderá ao saldo devedor das operações
ARO contratadas até 30411.95, acrescido das operações contratadas
ao amparo da Res. 2.221, de 06.12.95, deste Colegiada.
Q
agente
financeiro será a banco credor àa operação ARO, que poderê
utilizar-se para tal finalidade, de recursos captados ao amparo da
Resolução
63. Admitir-se-á também que e operação fundada Geja realizada em banco comercial diverso daquele que detém a operação hRO,
desde aue
com mecanismo de casamento de ambas as operações.
Para
este fini, fica o Banca Central autorizado a estabelecer limites decrescentes
para operaçàeG ARO para as insti~uiçõ~s integrante~ do
Si~temc
Financeiro Nacional, tomando por b~se os saldos àas operações
exister1tes em 30.11.95 e correspondentes l~mites
cresce~tcs
par~
0peraç6es fundadas. As operaç6es cantratad~s ao ampare de ~c
:::oluç~-.lO
:2.221, por n.3o intcsrarcm o liro-it.e Qst.3L~·~!e'ciào pela ~-e:=?
~L'1.;3.o
C·!N ::.211:, se transformadas cm :::..:ndada, n2·:- modific.l.'n c~ · ·
:-:-:.11·-:~
:-c-;~ectivo~.
Estes limites ser~c iau.::.lmen;:·.: reduzido~,
::::-:-c-

valores !'ccebirios p::-~aS .::..~st:..:..::..ções :i:~c:lC2'~:-.:;,s
OU r2rciõl c:ie ·::~~-.::-cç•3es ;._-:- .', :·:o •.:.3fC ,_:-3
.:..: ~lll!:lc:,:.rnenta conccdiào .-!~J~· __:.~v·:dor•·
·'·"'·::"! :'a!>.::-c: ~·:.:-:·-.:\'•)J ·- ' .... ·-n :.:.c-1
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À apreciaçd.o de V.

Ex.as.

I

103

ficando ent.erJ ~ ào

Q1.

necem inalteradas as demais conàições estipuladas no Voto

=

perma~

l62/95.

Vota do Conaelhe:.::·a

PEDRO SAMPAIO MALAN

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

ICMN

N·

009/9~

Programa de Apoio à Reestruturação
a ao Ajuste Fiscal de Estados

Senr.ores Consa!hsiro:::,

O Programa de Apeio à Reastrutura~o e ao Ajuste Fiscal de Estados,
~nstituído pBio Voto CMN 162/35, tem pCi" objetivo equacicnar a insuficiência
ccn}vntural da recursos e p~rmitir s adcç.éo de medidas com vistas ao equilíbrio
financeiro das ~nidaclas dói FeJeraçâo. Com esse propósito, foram aiadas
linhas da a-édito por intermédio da Caixa Eoon6mica Federal, destinadas a
quitação de obrig.açóes vencidas em 30. i 1.95, a cusisar programas de redução
de -;!espesas cem ;J-3ssoa! -~ ': 'ra ..,siormB>;Ao dll operações ARO junto ao
!•istema fin.snceiro.em divid3 fund.ada.
;~.

Durante 1996 foram ;r.antid<ls negociações com diversos estados para
reeslruturaçao de suas divida:;; flrk3nceiras, segundo diretrizes estabelecidas
o;m reUI1ião da Càmara de Politica Econõmica que contou com a participação do
Exmo. Sr. Presidente da Reaúb/ica, consubstar.ciadas na Medida Provisória no.
i560, de 19.12.96, e nos protocolos de acordo finmados entre o Governo
Federal e os Governos Estaduais. ()Voto CMN 001/97 sinteliza tais diretrizes e
o estágio das negociaç&ls inicia o as Gn-1 setembro de i S9ô.
03

3.
Considefando a necessidade de proporcionar prazo suficiente para a
implementação adaquada dos aCOfdOS alcançados, envolvendo aquisição de
créditos do sistema fin.anceiro. assun<',-ão de dividas pelo Tesouro Nacional e

nc
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fOfrl'.alizaç:âo dos contratos de refinanciamento, proponho seja a Caixa
Econ6mica Federal autorizada a:
a) prorrogar, inclusiva por aditivos contratuais, os vencimentos das
preslaçóes de principal e encargos de empréstimos concedidos ao
ampara do Volo CMN n• 162195, e suas alteraçóes, incluindo as que
everrtualmenle estejam vencidas e não liquidadas, obSBrYadas as
demais condiç-.ões estabelecidas nos prolocolos de acordo firmados
com os estados. Para este efeito, a CEF fica autorizada considerar
ampliados os prazos estabeleçidos naqueles documentos para
suspensãollimita~o
de pagamentos àquela Instituição.
Os
vencimentos poderão ser prorrogados até 30. 06.97, ou até a data de
assimtura do contrato defin<IIVO de refinanciamento da divida, o que~
ocorrer primeiro;

a

b) àdquirir créditos detidos pelo sistema bancário junto aos estados
que tenham renegociado sua divida com o Governo Federal, com
observ11ncia de parêmetros negociais previamente acordados com o
Minislério da Fazenda, por intermédio da Secretaria do Tesouro
Nacional. tendo presente as seguintes condições:

I - em relaÇé'!o à divida fundada, a atualização dos saldos
após o vencimento original das parcelas, deverá ssr
limitada à taxa SEUC;

devedor~.

11 - em relação às operações por antecipação de receita, a
apuração dos respectivos saldos devedores deverá SBr feita
tendo como limite a aplicação das taxas oferecidas pela CEF
para operações da Unha III do Volo CMN 162195, a partir da
data em que essa linha ficou disponlvel para o mercado;
c) aumentar seus desembolsos neste programa para até R$ 4,0
bilhões, em função dos novos encargos que assume em função deste
Voto.
4.

As operações previstas nos incisos I e 11 do item 3 serão realizados

o;om excepcionalidade dos limites da Resoluç:1io n' 2 008, de 28 de julho de

1993, ficando entendido que, na aquisição dos créditos detidos pelo sistema
bancário, será utilizado o mecanismo de casamento entre as duas operaç6es,
com redução do !imite de operaçOOs da !nstiluiç.§o vendedora e ampliação do
limite de desembolso da Caixa Econbmica Federal.
5.
Me-diante autorização especifiC3 do Ministro da Fazenda, a Caixa
Económica Federal assumiria a-s riscos dessas operações, com garantia do
Tesouro Nacional, que COf"ltará com contra-garantia dos beneficiários através do
sistema de autoliquidez, mediante vinculação das receitas previstas nos artigos
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155, inciso I, 157 e 159, incisos I. alínea a. e 11 da Constituição Federal, com
anuência do banco centralizador das rea:!itas estaduais e débito automático das
prestações à conta dos recursos vinculados em garantias.

6.
Esta proposta, além de não gerar impacto no estoque da divida
pública consolidada, .contribui para reduçflo dos encargos financeiros dos
estados e se fundamenta no fato de que o processo de renegociação de dividas
dos estados encontra-se na fase de fonnalizaçAo dos protocolos de
entendimento que implicará no refinanciamento global das dívidas estaduais,
acompanhada de amplo Programa de Ajuste Fiscal e Financeiros de Estados,
com base na Medida Provisória 0° 1560196.

7.
No que tange ao saldo das dívidas dos Estados junto à CEF
decorr-anles do Voto CMN 162195 e suas alterações, proponho que sejam
consideradas elegíveis para renegociação ·apenas aquelas autorizadas pelo
Ministério da Fazenda até 15 óe fevereiro da 1997. A aquisição dos créditos
da CEF pertinentes à essas dividas, bem como às demais dividas junto à
mesma insti1uição que tenham sido incluídas nas renesoclações com os
estados, será feita, na forma óo art. go da Medida Provisória no. 1560, de
19.12.96, meã~ante a emissão da titules públicos federais, com prazo de resgate
nâ<> superior a 24 meses e taxa de rentabilidade equivalente à taxa referencial
de títulos federais, divulgada pelo SISBACEN.

Aconsideração de V. Exas.

Voto Qo Conselheiro
~;--~

PEDRO SAMPAIO MAlAN
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CONSELHO MONETÁRlO NACIONAL

IVOTO CMN N.• o:J2/97
Pro~ama d~

AP!liO ! Reestruturação c ao
Ajuste Fiscal de Esudos

Senhores Consellldros,
Com o propósito d~ proporcionar prazo suficiente ~ a implementação adequada
dos acordos l!lcmçados no âmbito do Programa de Apoio a Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Estados, este conselho aprovou. em 23/01/1991, o Voto a• 009

q~.

dentre

outtas medida:<, autorizou a CEr a adquirir çr~ditos detidos pdo sistema b~cârio jWJto
~os estados que tenham renegociado sua dhida c<Jm o Cavemo Federal, est11beleteo<!o
condiçõ~

espedficru para a atualizaç~o dos saldos devedores.

1.
Dentre estas condições, o Vo!o n' 009!97 associou a data de corte para o recáiculo
dAS operações de ARO ao Voto Clv!N n'l62, de 30/ll/9~, que criou 1\nha d~
financiamento específica para i CEF ~dquirir tais opera'fi.lcs. Ocorre que, no processo de
implementa-rão do referido voto, const3tou-sc que a CEF não pôde por falta oe fundtng ~
garantias, operacionalizar a aquisio;Ao das ope<.Jções de ARO, de sorte que, 113 prática, a.s
lnstituições financeiras <tpcnas obtiv~ram condiç&s de se retirar das operaçôos de ARO •
partir da edição da Res. CMN n' 2316, do 25/09/1996, quando foi !"nnilida a
tr3nsformaçM, em dívida fundada, das operaçõe; de ARO contratados em 1996.

Diante de ts.Js f&I05, n~o sendo r<Ua:hcl recalcular os wdos devedores entre
de 1995 e setembro de 1996. faz·se r.e<es>ário dar TIO\'a redJção para o item 3
do Voto 009/97.
3.

nov~mbro

Uma segunda •lteração pr-:;;~'ta, r<férec.:< JO Item 4 do Voto CMN 009197, tem o
objetivo de tomar clara e.s intenções do Govcmo Federal quanto ao crédito destinado ao
selar publico, estabdecendo, par.! 1211!0, quo na hipótese de não aquisição dos créditos
pela CEF, çonforme esta~lecido no capul dcSle Voto, ao; instituições financeiras credoras
terào reduzidos de StUs !Imites, de que tratam'" R.esoluç&s de n's 2008!93 c 2237/96. os
valores exigíveis daqudes créditos. Je acordo com as condições contraruals ate o
completo vcucimento da operaç~o. independentemente d~ seu pa.2amento jXlos estados

·1.
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S.
Oulnl alteração que so: impõ< é a modificação do pruo limite estabelecido no
llem 1 do Voto CMN 009/97 de forma a pennitir que as operações aludidas no t:apul
dest-: Voto sejam degfveis flru"a a rene1ociftção prevlzta nos protocolos ~sinados entre o
Govçmo federal e a.s unid~des federu!M.
6.

As modifiCj)ções propostas são as que se seguem:

'"3 ..............
~)

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

b) adquirir .cr~ditos detidos pelo sistema

bancário junto aos estados, cujos govcmos
tenham negociodo a dívida estadual com o Governo Federal, com obsuvància de
parâmetros neeociais pm"iamênte acordados com o Ministérlo da Faunda, por
lntermêdio da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo presente as seguintes condiçÕ6:

1• "m relação às parcelas da divida fundada vinccnda, a atualizaç.1!o dos saldos
devedores dar-sc-á f"'IOs Indicadores e taxas contratuais até 28/02/1997, e após
pda taxa SELIC, até a data da aquisição;
I! • em relação ás parcelas da divida fundada vencidas, a atualiUtção dos saldos
devedores dar-se-~ ~los indicadores e taxas contratuais nté a data do
vencimento original das pmelas, e ~p6s pela taXa SELIC, até a data da
aquislçllo;

III . nos casos da dfvide fundada somente serão considerados os aditivos
_..;l;;r.::·.:a:.t: ~:_::Jrizados p-!lo CMN;

IV. em se tratando das operações de antecipação de receita orçamentária, serào
cortSiderados todos os aditivos ou conltt!tos novos celebrados até 23/0111997, e
após, dosdo que vinculados às operaçôes em ser elo! aquela data;
V • em relação às operaçõ« de antecipação de receita orçamentiuia, a apuração
dos respectivos saldos devedores deverá ser fdta coruorme a seguinte
metodologia:
~'·,·ida

em 28/02!1997 pelos indicadores e taxas

2') atuallz.o-se o valor com data base em 25/09/1996, desc.<lpitalizando-s~
pelos indicadores e taxas contratuais o valor apurado cm 28/02!1997;
: _ t:::::onu·>~ comlss3o peYJ' a aber.ura de crédito de 0,4 7% sobre o
valor apura,jo em 25/09/1996.

.
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4") capitaliza·sc o valar, cnlAo obtido. utilizando-~ a; taxas praticada.!
CEF para opmçlx:s da linha III do voto CMN 1152195, entre
2510911996 c~ data do efetivo pa~amento.

~la

c) aumentar seus dcsernbolsol com base no Programa Instituído ~lo Voto CMN
n°\62195, para ate RS 5,3 bilhões. ~vista dos novos encar~:os que asswne em função
de$tc Voto.

4.
As operações previstaS nos incisos l, li, W e IV da allnea "b", Item 3, serão
realiudas com cxcepdonalidade dos llmites da Resolução n.• 2008, de 28 do julho de
1993, ílcando entendido que, na aquisição dos creditas detidos pelo sistema bancário,
será utlli:zado meeartismo de casamento entre as duas opemç&s, com redução do li.rnlte
de opeOlç.ôeS da instiruição vendedora e ampliação do limite de desembolso da CEF pdo
valor adqumdo p<)r esl3. Na hipótese da n!o aquisição dos créditos pela CEF , corl.fonne
~bdccida no ~aput, llS institui~• financeiras credoras terão red~dos d" $ClU
limites, de que tratam as Resoluções de n'• 200&193 e 2237/96, os valores exigíveis
daqueles créditos. de acordo corn as condi~ contratuais ate o completo vencimento da
opc"'f!o, indopendentemorHe d• ~u pagam~nto pelos estados devedores.

5 ................ ..
6 . ................ .

7.
No que tange ao saldo das dividas dos est.1dos junto à CEF decorren\e5 do Voto
0-iN 162!95 e suas alterações, proponho que s<jam consideradas eleglveis para
renegodaçAo apenas agu~las auton~das pelo Ministério da Fazenda até 30 de abril de
1~97. A aqulsição dos créditos da CU pertinentes I. es.sas dividas, bem como às demais
dividll.S junto à mesma instituiçJo que tenham sido incluída.s nas renegociações C{)m os
eS1ados, será feita. na f(onna do ar\. 9' de Medids Provisória n' 1560, de 19/12/96,
m,>cii:l.flte a cmis>ilo de títulos públicos federais. corr. prazo de resgare não superiÕr a 24
meses e • L1Xa de renlabilldadc equivalente à tz.\2 referencial de títulos federais,
Ji,'Ulgada f"'lo SIS8:\CEN."
7
.-o911t

Com v1so.s e ar,ili= o processo, ~ opa-:Jcior.2!.2.lç.lo das
deste Voto obedecerá as seguintel rei/=

aqui6l~:ões pr~vistas

no

I· ale o dia 20/( '~97 os bancos d<lenlc:CS ce creditas dcverao enc.aminbll!
CEF. a dacumentoção comrrobe:oca éos cn'dilos, incluindo-se os
contrnlos. aditivos ' ç\·enru:;:s eutcc.;:.:;ç<Xs, planilhas com os saldos
<.lC'vcd0rcs. indicadores e lf!.\:lS co:1tra~::.:s e m~todologia.s de câlculos;

a

11 • ate o dia 14/041/17s conua10s <ekbrJdos dc\'erao ser encaminhados
:.w

S-tnodo

r edcrnL
/

/
;·

.
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III· liquidaçâo da operação pela CEF, ~tfl!vés da (:Onta de Rtservas
Bancárias das institll.lções envolvidas. cm até quarenta e oito horas apóJ a
publicaçfto do AIO Clclibc.-atórlo do Senado federal;

IV· o perk.do compreendido entre a data de recebimento pela CEF da
documentação comprobatória· dos çr~ditos detidos pelas instituições e sua
liquidação financeira será desconsiderado para· efeito da exigibilidade
constante no p;trágrafo 2' do art.4° daRes. n• 2008193:
·
V. os créditos referentes às solicitações encaminhadas a CEI' após
2010~191 somente W!o pagos JO dias após a publicação do ato

&.

delil:>erAtório do Sern<do Federal;
VI· Independentemente do prazo de encaminhamento a CEF, a aquisição
de créditos somente se aplica às operações que tenham sido registradas no
CADIP até 23.01.1997.
O Ministra da Fazenda, ouvido o MPO. poêerá autoriz.ar a CEF a adquirir outros

créditos contra o Estado, desde que contemplados em protocolos limados centre os
Governos Estaduais e o Governo Federal, e nas condições previstas no item S do Voto

CMN o' 009197.
As condições operacionais e financeiras para viabilizar as aquisições pela Caixa
EconórruCA federal, constBnte! &ste Voto, serão informadas pelo Ministério da Fazend,a
l.quela lnstirui~o.

9.

10.
E o que submeto à consideração de V.Exas. Nos termos da anexa minuta de
Resoluçlo.

PARECER N" 578, DE 1998
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS.
sobre o Oficio "S" 11° 67, de 1?98, (n° 2. 069:98. 110
origem). do Presidente do Banco Central do Brasil.
submetendo à apreciação do Senado Federal o
conrrato de confissão, assunção, consolidação e
refinanciamento de dividas. celebrado com a União.
em 30 de março de 1998, com base no protocolo de
acordo finnado entre a União e o Governo do Estado
do Pará, no âmbito do Programa de Apoio a
Reesmauração e ao Ajuste Fiscal dos Estados, 110
valor total de R$2 74.495.064.33 (duzemos e setema e
quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil.
sessenta e quatro reais e trinta e· três centavos.)

RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO

!09

ANAIS DO SENADO FEDERAL

I lO

NOVEMBRO DE 1998

I- RELA TÓRIO
O Presidente do Banco Central do Brasil submete à apreciação
do Senado Federal o Oficio "S" n° 067, de 1998 (Oficio PRES! no 2069, de
30.07.98, na origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando o
Parecer DEDIP/DIARE-98/647, de 03.07 .98, a respeito do contrato de confissão.
assunção, consolidação e refinanciamento de dividas. celebrado entre a União e o
Governo do Estado de Pará, em 30 de março de 1998, finnado com base no
protocolo de acordo... estabele-cido no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
Em decorrência da publicação, em 08 de julho de 1998, da
Resolução n° 78, do Senado Federal, que passou a disciplinar as operações de
crédito interno e externo dos Estados, a documentação sobre o pleito em questão
teve de ser complementada, e este submetido ao reexame do Banco CentraL
ensejando a apresentação do Oficio Presi-98/3091, de 12 de novembro de 1998,
que encaminhou o Parecer DEDIP/DIARE-98/771, de 30 de outubro de 1998. De
acordo com o que dispõe o art. 4° da referida resolução, foram também anexados
ao processo os pareceres PGFN/CAF/N° 427/98, de 30.3.98, da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional e STN/COARP/DIARE n° 145, de 27.3.98, da
Secretaria do Tesouro Nacional.
O Governo do Estado do Pará, por meio do Oficio D 0 294/97 ,... GG,
solicita autorização desta Casa para a operação de crédito consumte do referido
contrato, em consonância com os Decretos Legislativos n°s 27, de 16/12/96, ·e
O11, de 15/05/97, que autorizaram a contratação do refinaiJ.ciamento da divida
interna do Estado junto à União e a adesão ao Programa supracitado.
A operação em apreço apresenta as seguintes características:
I. assunção, pela União, da divida contratual do Estado do Pará, no valor de R$
R$ 274.495.064,33 (duzentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa
e cinco mil, sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), constituída do
somatório dos saldos devedores dos contratos firmados com a Caixa Econôrnica
Federal - CEF, inclusive os concedidos com amparo nos votos CMN 162/95.
17 5/95 e 122/96, atualizados até a data da assinatura do contrato pelas mesmas
condições do refinanciamento, quais sejam, juros de 7,5% a. a. e atualização do
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saldo devedor pelo indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - !GP-DI, da
Fundação Getúlio Vargas.
2. do total da dívida assumida, ser:i. deduzida a parcela de R$ 13.335.047,17
(treze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quarenta e sete reais. e dezessete
centavos), que corresponde ao subsídio concedido pela União ao estado, nos
termos do art. 3°, § 4°, da Lei n° 9.496/97, restando o valor de R$
261.160. O17,16 (duzentos e sessenta e um milhões, cento e sessenta mil,
dezessete reats e dezesseis centavos), que constitui o montante do
refinanciamento.
3. o contrato de refinanciamento estipula que o saldo devedor do financiamento a
ser concedido pela União com base na Medida Provisória n° 1.612-21, de 05 de
03.98, para reduzir a presença do Estado na atividade financeira bancaria, até o
valor de R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais),
incorporar-se-á ao saldo devedor da parcela a ser refinanciada pelo referido
contrato de refinanciamento, regendo-se pelas suas condições;
4. refinanciamento da divida, de acordo com as seguintes condições:
a) encargos:

juros: 7,5% a.a;
atualização do saldo devedor: pela variação positiva do !GP-Dr;
b) prazo: 360 (trezentas e sessenta) prestações mensais e consecutivas;
c) garantias: as receitas próprias do estado, as transferências constitucionais e os
créditos de que trata a Lei Complementar n° 87, de 13.09.96;
d) condições de pagamento:
amortização: em (360) trezentas e sessenta parc~las mensais, pela Tabela
Price, limitadas ao dispêndio mensal de 1112 (um doze avos) de 15% da Receita
Líquida Mensal do Estado;
amortização extraordinária: R$ 26.116.00 I ,72 (vinte e seis milhões,
cento e dezesseis mil, um real e setenta e dois centavos), correspondentes a I 0%
da dívida .refinanciada, devidamente atualizada até 30.03.98, na forma da
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Cláusula Sétima do Contrato, a ser realizada com recursos provenientes da
alienação da ações das Centrais Elétricas do Para S .A - CELP A. que o Estado se
obriga a promover até 30.11.98;
OBS: Se decorridos 18 (dezoito ) meses da data da assinatura .do contrato
de refinanciamento, o estado detiver o controle acionario de qualquer instituição
financeira, o saldo devedor incorporado, devidamente atualizado, será apartado
do saldo devedor do contrato de refinanciamento e amortizado com base na
Tabela Price, sem observância do limite máximo de comprometimento da receita
liquida real, a que se refere a cláusula quinta.
O presente contrato visa a equacionar as diVIdas do Estado do Para. i10S
termos do disposto no protocolo de acordo fumado com Governo FederaL em 08
de outubro de 1996. O refinanciamento constitui parte integrante de um conjunto
de medidas de relacionadas às finanças estaduais, que 'isam a assegurar uma
administração financeira voltada para o equilíbrio fiscal. as quais constarão do
Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do estado. Conforme estabelecido
no paragrafo primeiro, da cláusula décima quarta do comcato em apreço. ~sse
Programa seria fumado entre o Estado do Pará e a Uruào. ate 31 de ".!rubrn de
1998.
É o relatório.

II- VOTO
O Estado do Pará fumou com a União. protocolo de acordo no qual
foram fixadas as diretrizes bàsicas que nortearam o contrato de confissão,
assunção, consolidação e refinanciamento de dividas, ora submetido :1 apreciação
do Senado Federa!.
A operação de refinanciamento em pauta insere-se no Prograrr.a de
Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, levado a efeito pela
União, e sua autorização pelo Senado Federal subordina-se atualmente ao c;ue
dispõe a Resolução n° 78/98. Nos termos dessa resolução, o art. 4°, § Io
estabelece que o montante e os serviços das operações de crédito, decorrentes dê
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contratos de renegociação de dividas preexi.,tentes, não serão computados nos
limites estabelecidos nos arts. 6° e 7°, sendo dispensada também a instrução do
pleito nos termos do art. 13. Por outro lado, de acordo com o citado artigo, são
indispensáveis as informações sobre receita mensal líquida do estado e ainda a
apresentação, pelo Poder Executivo Federal, de todas as minutas de contratos e
dos pareceres emitidos por seus órgãos, tais como a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central do
Brasil.
Ao analisarmos as condições financeiras do contrato em apreço,
verifica-se a concessão de dois tipos de subsidio ao estado. Em primeiro lugar, a
diferença, no valor de R$ 13.335.047,17, entre a divida assumida pela União e o
montante refinanciado. que representa subsídio explícito da União, decorrente da
forma de apuração do valor a ser refinanciado, conforme o disposto no art. 3°, §
4°, da Lei n° 9.496, de 1997. Além disso, a União arcará com o diferencial dos
encargos, uma vez que será remunerada por juros reais de· 7,5% a.a. no
refinanciamento concedido, enquanto o custo financeiro real de sua dívida
mobiliária tem sido relativamente maior.
Com referência à operação, é importante realçar que a concessão de
garantias, com base nas receitas próprias do estado, em suas quotas-partes do
FPE e nos créditos de que trata a Lei Complementar no 87/96, conjugada à
definição do limite de 15% de comprometimento da receita liquida real do estado,
destinada ao pagamento das despesas de juros e amortizações de sua divida,
constituem fatores que tendem a reduzir a necessidade de futuras renegociações.
A fixação desse percentual significa que o estado comprometerá
15% de sua receita líquida real para atender ao conjunto de obrigações
decorrentes do sefV!ço da divida existente na data do contrato de
refinanciamento, abrangendo a despesa decorrente da divida ora renegociada,
somada às provenientes de negociações·de outras dividas (Lei n° 7.976, de 1989;
Lei n° 8.727, de 1993; Lei n° 8.212, de 1991; Lei n° 8.620, de 1993; divida
externa contratada até 30 de setembro de 1991; parcelamentos de dívida junto ao
INSS até 30 de março de 1996). Observe-se que as parcelas referentes à
amortização extraordinária não se incluem nesse limite e, ainda, que, de acordo
com cláusula do contrato de refinanciamento, o mesmo poderá ser elevado em
quatro pontos percentuais. se não forem atendidas as exigências contratuais.
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Ressalte-se, ainda, que por tratar-se de operação de refinanciamento
de dívidas já existentes, não ocorrerá aumento no montante de endivijamento
público. Ao contrário, como já mencionado, haverá um deslocamento de custos
do Governo Estadual para o Governo Federal, correspondente á .d,iferença entre a
taxa de juros de 7,5% a.a., a ser paga pelo estado, e a taxa de juros paga pela
esfera federal no mercado financeiro, geralmente superior a esse patamar. Desse
modo, ao se considerar que o custo financeiro de captação de recursos da União
tem sido sistematicamente inferior ao verificado para os estados e municípios,
pode-se supor que haverá um ganho financeiro global para o setor público do
Pais.
De conformidade com os pareceres exigidos e encaminhados pelos
orgãos da União responsáveis pela negociação e exame das condições da
presente operação, não há óbices de caráter legal á sua realização e que todas as
formalidades foram cumpridas.
Conforme assinala o Parecer do Banco Central, ao analisar o que
dispõe o art. 5°, § 1°, da Resolução n° 78/98, para efeito do limite estabelecido no
caput desse artigo, entende-se por operação de crédito realizada em um cxercicio.
o montante de liberação contratualmente preVJsto para o mesmo exercici<J. Dessa
forma, o refinanciamento em questão não gravará o montante inchúdo nas
despesas de capital previstas no orçamento anual do estado, uma vez que não
haverá liberação de novos recursos, mas apenas substituição do credor pelo
Governo Federal.
Por sua vez, o Parecer da STN destaca que o contrato prevê a
obrigatoriedade do cumprimento de metas e compromissos que constarão do
Programa de Ajuste Fiscal, a ser acordado com a União, e consigna que as
obrigações financeiras previstas são passiveis de ser cumpridas tanto pela União
-quanto pelo Estado. No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da Fazemh'1, em seu
parecer, conclui que não há, do ponto de vista estritamente juridico, óbice á
contratação da operação.

É importante salientar que o principal mérito da operação e~1 tela é o
de equacionar a situação de inadimplência do estado, que, junto ao.; demais
integrantes do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste F' scal dos
Estados, encontram a alternativa de perseguir, efetivamente, a meta .)e ajuste
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fiscal, ao obterem condições adequadas de pagamento de sua dívida, mediante o
alongamento dos prazos, a custos menores. O programa tem como meta a
manutenção da dívida financeira estadual em valor não superior ao de sua receita
líquida real anual, estabelecendo que enquanto esse equilíbrio não se verifique,
o estado não poderá emitir novos títulos no mercado interno, conforme
consubstanciado em cláusula do contrato em questão.

O contrato dispõe que os valores que ultrapassarem esse teto serão
pagos quando da ocorrência de dispêndios inferiores a ele; ou serão
refinanciados, em até 60 parcelas mensais, a partir do término do contrato de
refinanciamento em questão, nas mesmas condições financeiras ali previstas. São
condições que possibilitam a reordenação desse passivo mobiliário e viabilizam a
eficácia da operação em pauta.

Finalmente, cumpre observar que o controle do déficit público, como
uma meta compartilhada entre • a União e os estados, que -requer o seu
comprometimento com ajustes estruturais nas áreas financeira, administrativa e
patrimonial é condição indispensavel a manutenção da estabilidade e ao
estabelecimento dos pressupostos necessários ao crescimento ·económico
sustentado.

Entendemos, portanto, que o pleito atende às normas estabelecidas
por esta Casa e que, quanto ao mérito, contribui para o saneamento das finanças
públicas do estado e do setor público em geral. Considerando que a cláusula
décima quarta do contrato previa ·que o Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal deveria ser acordado com a União até 3! de outubro do corrente, essa data
passará· a coincidir com a de autorização do contrato. Concluímos o nosso
parecer pela autorização deste Senado, que conferirá eficacia à celebração do
refinanciamento em tela, nos termos do seguinte Projeto de Resolução:
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Auto;iza o Estado da Para a contrarar operação de
reftnanciamen!o
de
àividas
do
estado,
conrJbstmiciada no
contraiO
de
CQl"!.fi.ssão,
assunção, consolidcçàc t!
;'"efinanczame.'Ito de
dévidas. celebrado com a União, em 30 de março de
1998, com base no protocolo de acordo firmado
entre a União e o (]overno ào Eswd.o do Parei, no

âmbito do Programa de Apozo à Reesrrucuraçào e
ao Ajuste Fscai dos Eswdos, no vaiar rotai de RS
RS

r

-1.-195

a6~.! 3.

O SENADO FEDERAi. resoiv<-':

Art. 1o E o Estado do Pará autonzado a contratar operacão de
refinanciamento de dividas ào ~stado. consubst:L..Ict:..wa _-:o "'.cnt.:J.~c ae cJnfissào.
assunção, consolidação e refinanwunento de ui•.",:i:l:o, .;c:ieb~ado com ~ União cm
30 de março de 1998, com base nc p~o:oc;:;io êie ::ccc:..c -~=::.cic éfl~~ 2 ;Jnião é o
e
Governo do Estado do Para_ no âmbito co ?r::)g>x-r.a Je .-~po1o a iv.::e~L:..lr-uraçao
:10 Ajuste Fiscal dos Estados.

-

Art. 2° ~ upe:-:.-:~c
segumtes condições financeiras:

~;:

:-~dite

=-re:-:·...:.:: .:c

1- valor da divida ;:; ser adquirida peia União: IU 274

·--.:;;~-

.:.:.-~:~.-:::.::

.., ..J

~95

064,:03 (duzentos .e
setenta e quatro milhões. quarro':-entos f'! no''.::r.n. "" ---:.,.:-:::::-- ~-=-jL ~essern: e q~z.tro
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reais e dezessete centavos), que -: orresponae 2.0 suc~!ciiC· scmcedido pela União
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ao estado, nos termos do art. 3°, § 4°, da Lei n° 9.496/97, restando o valor de
R$ 261.160.017,16 (duzentos e sessenta e um milhões, cento e sessenta mil,
dezessete reais e dezesseis centavos), que constitui o montante do
refinanciamento;

m -

o contrato de refinanciamento estabelece que o saldo devedor do
financiamento a ser concedido pela União com base na Medida Provisória
n° 1.612-21, de 05 de 03.98, para reduzir a presença do Estado na atividade
financeira bancária, até o valor de R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e
quinhentos mil reais), incorporar-se-á ao saldo devedor da parcela a ser
refinanciada pelo referido contrato de refinanciamento, regendo-se .pelas suas
condições, exceto quanto á taxa nominal de juros, que para o contrato de abertura
de crédito é de 6% (seis por cento) a.a.;
IV - encargos:
a) juros: 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) a.a:
b) atualização do saldo devedor: pela variação positiva do !GP-DI;
V- prazo: 360 (trezentas e sessenta) prestações mensais e consecutiv<)S;

VI - garantias: as receitas próprias do estado, as transferências constitucionais e
os créditos de que trata a Lei Complementar n° 87, de 13.09.96;
VII - condições de pagamento:
a) amortização: em 360 (trezentas e sessenta) parcelas· mensais, pela
Tabela Price, limitadas ao dispêndio mensal de 1/12 (um doze avos) de 15%
(quinze por cento) da Receita Liquida Real do estado;

b) amortização extraordinária: R$ 26.116.001,72 (vinte e seis milhões,
cento e dezesseis mil, um real e setenta e dois centavos), correspondentes a I 0%
da dívida refinanciada, devidamente atualizada até 30.03.98, na forma da cláusula
sétima do contrato, a ser realizada com recursos provenientes. da alienação da
ações das Centrais E1étricas do Pará S.A- CELPA, que o Estado s~ obriga a
promover até 30.11.98;
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§ 1o Se decorridos 18 (dezoito) meses da data da assinatura do
contrato de refinanciamento, o estado detiver o controle acion:i.rio de qualquer
instituição financeira, o saldo devedor incorporado, a que se refere o inciso III
deste artigo, devidamente atualizado, será apartado do saldo devedor do contrato
de refinanciamento e amortizado com base na Tabela Price, sem observância do
limite máximo de comprometimento da Receita Real Líquida a que se refere a
cláusula quinta do contrato.

§ 2° O descumprimento pelo Estado do Pará das obrigações
constantes do contrato de refinanciamento, .incluindo atrasos de pagamentos,
assim. corno das. metas fiscais e financeiras, acordadas em seu Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal, implicará, enquanto persistir o
descumprimento, a substituição dos encargos financeiros referidos no caput, por
encargos equivalentes ao custo médio de colocação da dívida rnobili:i.ria federal,
acrescido de juros de mora de I% (um por cento) a.a., e a elevação do limite de
dispêndio mensal para 19,5% (dezenove e meio por cento) da receita liquida real
do estado.
Art. 3° O prazo para cumprimento do disposto no Paragrafo
Primeiro da Cláusula Décima Quarta do Contrato, que se refere ao Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal, a ser acordado entre o Estado do Para e a
União, fica prorrogado para a data de vigor desta Resolução.
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LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARiA-GERAL DA MESA

LEI N. 8.620- DE 5 DE JANEIRO DE 1993
Altera as Leis ns. 8.212< 11 e 8.213< 21 , de 24 de julho de 1991.
e dá outras providências

(") LEI N. 8.727- DE 5 DE NO\'Ej\!GRO DE 1993

Estabelece diretrizcs para a consolidação c o reescalonamento,
pela União, de dívidas internas das administrações direta
e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e dá outras providências
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LEI N. 8.212 - DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a orgsnizaçáo da Seguridade Social, institui Plano
de Custeio. e dá outras providências

LEI N. 7.976 -

DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989

Dispõe sobre o refinanciamento pela União da dívida externa
de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, inclusive suas entidades da Adlninistração
!ndireta. e dá outras providências

MEDIDA PROVISÓRIA N' L612-21, DE 5

DE MARÇo

DE 1998.

Estabelece mr:canismos objetivando .incentivar a redução

da presença do setor publico estadual na atividaae
financeira bancaria. dispõe sobre a privati:zação de
instituições financeiras. e dá outras providências.
·

CONSELHO MONETÀRIO NACIONAL

PROGRAI\IA DE APOIO Á REESTRl'TttRA("ÀO
E AO AJUSTE FISCAL DE ESTADOS

Senhores Conselheiros,

No Voto.CMN n' 162195, alterado pelo Voto CMN n' 175/95, foram
estabeleéidas as condições para a implementação do Programa em cpigafe, que tem por
objetivo o equacionaniento da insuficiência conjuntural de cajxa e a adoção de medidas com
vistas ao ajuste fiscal, Conforme salientado naquela ocasiilo, o descquillbrio financeiro dos
estados levou-os a incorrer em sucessivos atrasos no cumprimento de suas obrigações
trabalhistas c a recorrer ãs operações de antecipação à receita orçamentária (AROs) a taxas
de juros elevadas, que agravaram ainda mais a situação.
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2.
Passados t 80 dias da implen_1entação do prqgrarna, registro a adesão
significativa por pane dos estados, com maior intensidade nas tinhas d.e credito I
(pagamento de débilos em atraso atê 30 de novembro de 1995) e U"(financiamento de
programas de ajuste de quadro de pessoal), conforme dctalham<!niO constante do anexo.

J.
No entauto, somente a Caixa Econômica foedt:rn.l etett.tou a transformação de
operações ARO em divida fundada (linha lll) Esta linha, que tinha como objetivo limitar a..'
operações ARO c induzir os bancos ao alongamento de seu:9 pra.7.os e a redução· dos
enCiifgos financeiros. não foi utilizada por nenhuma outra instituição financeira credora de
operações da espêcie, frustrando, em parte, os seus objetivos.
4.
Por outro lado, a Secretllia do Tesouro Nacional esta analisando os
relatórios estaduais relativos ao primeiro trimestre da execução do programa. Resultados

preli:-·;nare' revelam que existem estados que cumpriraJn o programa tal como ajustado,
1 ue, de . . . ido ao faro relatado no parâgrafo anterior . .::ind..H r-nrr.~nlam problemas em seu
Uuxo de cai'\...3.. devido ao elcvadu comprmnetimento com ope1açües ARO. sem deixar de
mencionai ~ .-z.xas de juros cobradas pelo sistema banc2.rio nas operaçõe5 da especie, muita
aciJna daquela ut~izada no Programa de que se trata
lL..

."
PHia ~t:pe
css..a.s dificuldades. se cogita ngnr;-, de <l.tltorizar à Cai'<J
EconõmJC3. Fcocral a adqu1rir as operações da espécie, transfom1.ando-a cm divida fundada
na' fnrma autoril..ada r; ~o Voto c~ n° 162195 (parãgrHfo J~). ou seja, com mecanisnm de
c;I.Samento er.trc as auas operaçõC:s. cum reduçào do limite de operações ARO da instituição
vendedora e ampliação do limite de divida fundada da t~f-T E...>l.B.l1do diretame-nlC' vinculada!'
a.amortização de dividas aJltcriormente contraid~ e sujeites a c:sle mecanismo de ajust"!' de
limites, essas opcraçõe~ nãoJ..çriam ,q_ual~uer impacto inicia! no estoque de divida pUblica
consolidada, e contribui~ para um~ redução mais acelerada deste estoque rela reduçiio
dos encargos finance-iros a serem pagos pelos eslados
Ocorre que. devido ao fato de que foram previstas como op-eração de livre
decisão da imtituição financeira çred6ra, que ja detinha o risco da opcr.~çào ARO, o risco
da operação fundada deverij! permanecer com a mesma instituição financcirn ou, se fosse o
caso. seria asswnido pela ins"titúiç.ão financeira que adquirisse a operação ARO fitem 35 do
Voto CMN n• 162/95), tendo em Vista que o preço de venda da operação certamente
refletiria a qu.alidade do devedor.

Esta não é a situação em que as referidas operações seriam'l!dquiridas pela·
Caixa Econõmica Federal, tal como ora cogitado. Inicialmente, porque aquela instituição
estaria agindo por determinação e no interesse do Governo, e nilo por seu .livre arbítrio.
Depois, porque, não se pode assegurar que os bancos credores concedam descontos à Caixa
Econômica que compensem a assunção. do risco pela mesma. ou seja, no limite, as
operações seriam adquiridas por ~ valor efetivo (princip!!l mais encargos financeiros até a
data da aquisição), =qualquer c!=nto relativo à qualidade do devedor.

Nessas condições. proponho que, quando a Csixa Econõmic.a Federal realizar
essas operações por -orientação expressa do Ministerio da fa7.enda, e a exemplo do que
ocorre com as Unhas de credito I c ll. aquela instituição assuma o risco operacional com
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.garnntia do Tesouro Nacional, que contruia com contra-garantia dos beneficiários através
do sistema de autoliquidez., mediante vincula<rão das receitas previstas nos artigo~ 155,
inciso I, 157 c 159, incisos I, allnca ~a", e 11 da Constituição Federal, com anuência·do
banco centralizador das receitas estadllllis, e débito automático das prestações à conta dos
recursos vinculados em garantias.
Proponho ainda que o prazo dessas operações sejü estendido para ato 30
meses (contra 24 meses, como previsto no Voto CMN n' 162/95 ), desde que a· vencimento
da ultima prestação não ultrapasse a 3 I de dezembro de 1998. Os ""cargos financeiros
seriam os mesmos das linhas de erMita I e 11, ou seja, equivalentes ao custo mffiio de
captação da Caixa Econômica-Fedefal acrescido de 0,5% ao mé;, repactuado
trimestralmente com baBe no Ultimo balancete. incidentes sobre

{1

.saJdo devedor atu.aliza.do,

e comissão de abertura de credito correspondente a I, 5% sobre '' valor do empréstimo. com
vistas a cobertura do risco da operação.

E o que rroronho

B. \'

Ex.as com meu

\'('1{(1

ravor .. vel. esclare-ctd"a que as

tiemais condições apiicãvcis is operações ds. especie pennaneçer.am i..nRiteradas
\'ato do \onseUteuo
PEDRO SAJvlPAlO r,lALAN

MINISfERJO OA FAZENDA
SECRETARIA 00 TESOURO NACIONAL
COOAOENAÇÂO GEftAL OE. HAVERES FIN_f-N_CEIROS. ESTADOS E MUNlClPIO:O. ·COFEM
PROGRAMA OE APOIO A REESTRUTORÀÇÃO E AO AJUSTI;. FlSCAL DOS ESTADOS {Voto 162/US. a e

30111~6\
l'!t.ll.lm~

• Prnvi""S.âo de d~embol~ com Nt:lldCII j::t vi"Utn~C$. c ç-..Je 11..ru111 11.\.J n•go,;:õlr.llll o . .h~ 11) =RS :lCO.OOO 000 O'J
PQ:C.Iç.ãc
16-.JUN-00
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PARECER N" 579, DE 1998

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre os Projetas de Lei da Câmara. n"s 41,
de 1993; 74, 94, 134, e 142, de 1994; e 8, de
1995, e o Projeto de Lei do Senado n" 76, de
1995, nos quais se propõem alterações no
Capítulo V, Título IV, da CLT. (Tramitàndo
em conjunto nos termos do Requerimento n"
67, de 1998).

RELATOR: Senador Nabor Júnior.

I - RELATÓRIO

Para emitir parecer, é submetido ao exame da Comissão de Assuntos
Sociais, nos termos do art. 100, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
o Projeto de Lei da Câmara 41, de 1993 que "Dá nova redação a dispositivo do art.
482, da Consolidação das Leis do Trabalho".
Antes de passarmos à análise do projeto em apreço, cabe-nos
observar que, em decorrência do Requerimento n• 67, de 1998, foram apensados à
supracitada proposição os Projetas de Lei da Câmara n"s 74, de I994; 94, de 1994:
134, de 1994; 142, de 1994, e 8, de 1995, bem como Projeto de Lei do Senado n•
76, de 1995, nos quais se propõem alterações na CLT, por versarem matéria
correlata ao Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1993, já que todos tratam sobre a
rescisão do contrato, matéria essa pertencente ao Capítulo V (Da Rescisão), Titulo
IV (Do Contrato Individual do Trabalho), da CLT.

O Projeto de Lei da Câmara 11 • 41, de 1993, visa à alteração da
redação da alínea "f' do art. 482 da CLT, a fim de· eliminar a "embriaguez
habitual" do elenco de condutas que justificam a rescisão do contrato de trabalho
pelo empregador. Pelo projeto, somente a "embriaguez em serviço" seria
considerada razão suficiente para a despedida por justa causa.
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O Projeto de Lei da Câmara n" 74, de 1994, pretende estabelecer um
mecanismo de proteção ao trabalhador quando demitido arbitrariamente por
aquele empregador que se utiliza do instrumento da despedida por justa causa, a
fim de não pagar imediatamente as indenizações devidas ao empregado. Esse
artificio, usado na despedida por jl)sta causa, traz prejuízos ao empregado, pois
este deve esperar pela decisão judicial que, na maioria das vezes, é demorada.
O Projeto de Lei da Câmara 11" 94, de 1994, visa acrescentar
dispositivo ao art. 482, a fim de estabelecer a obrigatoriedade de, no caso de
dispensa motivada, cientificar o empregado por escrito, no prazo de dez dias, da
falta cometida e do dispositivo legal violado, ensejadores do ato patronal.
O Projeto de Lei da Câmara n" 134, de 1994, objetiva acrescentar
parágrafo ao art. 482 regulando a hipótese relativa à demissão por justa causa.
Estabelece um prazo máximo e determinado de 30 dias para que o empregador
promova a demissão de empregado quando esta for motivada por justa causa,
contado esse prazo da ocorrência da falta grave. Se ultrapassado esse prazo, o
empregador decairia do direito de demitir o empregado por justa causa, somente
restando a alternativa da despedida imotivada.
O Projeto de Lei da Câmara 11 o 142, de 1994, restabelece o art. 505,
com texto no sentido de que, comprovado em juizo que a demissão do empregado
deu-se por motivo de discriminação politica. ideológica. religiosa, ou de natureza
sexual, o contrato de trabalho será restabelecido e a despedida considerada nula
para todos os efeitos legais.
O Projeto de Lei da Câmara 11° 8, de 1995, propõe que seja revogado
o parágrafo único do art. 482, sob a alegação de que tal dispositivo é resquício do
regime militar, contrário ao estado democrático de direito previsto pela atual
Constituição.
O Projeto de Lei do Senado n" -6, de 1995. ao dar nova redação ao~
2° do art . .', 77, estabelece que o instrumento de rescisão ou recibo de quitação,
qualquer que seja a causa ou a forma de dissolução do contrato, deve ter
especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu
valor. sendo válida a quitação apenas relativamente aos valores consignados no
recibo.
É o relatório.
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II- VOTO DO RELATOR

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal,
cabe a esta Comissão de Assuntos Sociais se manifestar sobre os projetas acima
·
indicados.

1. O Projeto de Lei da Câmara N" 41, de 1993 visa a alteração da
redação do inciso "f' do art. 482 da CLT a fim de eliminar a "embriaguez
habitual" do elenco de condutas que justificam a rescisão do contrato de trabalho
pelo empregador. Assim, somente a embriaguez em serviço seria considerada
razão suficiente para a despedida por justa causa.
Levantamento realizado pela Escola Paulista de Medicina em
hospitais psiquiátricos de todo o País revelou, por exemplo, que 94,8% de um
universo de 67.478 pessoas internadas por dependência, apresentavam diagnóstico
de dependência de álcool.
Segundo recente pesquisa dos Alcoólicos Anônimos, os números do
vicio nas empresas são:
- 5% dos empregados das grandes empresas são alcoólatras e 20%
são fumantes;
- 7,6% do PIB é perdido em função do alcoolismo e do fumo;
- o rendimento do trabalhador alcoólatra é 65% menos do que o dos
outros funcionários;
- 54% dos acidentes de trabalho são causados pelo excesso de drogas
e bebidas;
- o Pais desperdiça I bilhão de dólares ao ano com tratamento de
viciados;
- as ressacas causam até 30% das faltas ao trabalho;
- nos Estados Unidos, custa US$ 8 mil a substituição de empregados
viciados. Para recuperá-los, apenas US$ 2.300.
Segundo a doutrina jurídica, há embriaguez quando o indivíduo,
intoxicado, perde o governo de suas faculdades a ponto de tomar-se incapaz de
executar com prudência a tarefa a que se consagra (Wagner Figlio).
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Em relação à embriaguez habitual e em serviço cabe apontar as
seguintes interpretações:
- habitual: mesmo que sem relação alguma com o -serviço, repetidas
vezes.. dentro de curto espaço de· tempo; ingestão freqüente de
bebidas, sem efeitos nega.tivos, mesmo que ostensiva, !)ão eqüivale
à embriaguez.
- em serviço: a doutrina se inclina pela configuração de justa causa
desde que se concretize uma só vez (Russomano, Gomes
Gottschalk e Maranhão. Dorval Lacerda, em sentido contrário).
Para decidir se um ato isolado permite o despedime,nto, devem
examinar-se, como é princípio geral, as demais circunstâncias (tempo de serviço
do empregado, conduta anterior) e específicas (embriaguez culpas, resistência
enfraquecida, fato grave que atingiu o empregado etc).
O autor do projeto pondera que se o individuo embriaga-se
habitualmente, mas fora do horário de serviço, deve ele ser tratado e não
despedido; porém, se ele se apresenta no trabalho em estado etílico, ai, sim, é
razoável que seja despedido.
Em que pese ao mérito da iniciativa, a matéria ficaria melhor no bojo
de uma alteração sistemática da CL T em face de sua adaptação à Convenção no
158, da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, e em
harmonia com o art. 7°, I, da Constituição Federal.
Por outro lado, se grandes empresas podem desenvolver programas
contra o alcoolismo, e administrar com razoável margem de segurança o alcoólatra
em seus quadros - sem embargo de sua produtividade reduzida - o mesmo,
infelizmente, não se pode dizer da grande maioria das empresas nacionais.
Em conclusão, somos pela sua rejeição.
2. O Projeto de Lei da Câmara n° 74, de 1994, pretende estabelecer
que, caso a Justiça julgue improcedente a demissão por justa causa, ftca
assegurado ao empregado o pagamento em dobro da indenizaçào legal devida por
demissão sem iusta causa.
Em tese, o dispositivo, que se pretende criar, contribuiria para o
equacionamento do acúmulo de recursos ao Judiciário em casos em que o
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empregado demitido, sem justa causa, tem que provar que a alegada justa causa
aduzida pelo empregador, de fato, não se verificou. Devido à deniora da deéisão
judicial, o trabalhador acaba se conformando com a atitude do empregador e se vê
obrigado a fazer acordo abrindo mão da totalidade da indenização a que teria
direito.
Efetivamente, inexiste em nosso ordenamento jurídico-trabalhista, a
rigor, o instituto da "indenização legal devida por demissão sem justa causa", mas
apenas a disposição transitória do art. I O, inciso I, do Ato- ·das Disposições
Constitucionais Transitórias, que é de 40% sobre o FGTS do empregado.
Fora daí, a matéria reclama disciplinamento por lei complementar,
conforme o que estabelece o art. 7°, inciso L da Constituição Federal, in verbis:
"I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos;"

Pelo exposto. opinamos pela sua rejeição.
3. O Projeto de Lei da Câmara n" 94, de 1994, determina que
quando o empregado for despedido sob alegação de JUSta causa, a comunicação
seja feita por escrito, pelo empregador, no prazo de dez dias, com indicação da
falta cometida e do dispositivo legal violado.
Como diz muito bem a justificação do autor da proposição. "/l{io
raras vezes, o trabalhador é despedido sob alegação de justa causa e só fica
sabendo das razões alegadas pela empresa quando recorre à Justiça do
Trabalho".
O projeto em apreço é mentono. pois transforma em lei matéria já
consagrada em pacifica jurisprudência firmada em dissidios coletivos.

De fato. nesse sentido estabelece o Precedente no 69 da Súmula de
Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. in verbis:
"Determina-se que o empregado despedido seja cientificado da
dispensa. por escrito, com menção dos motivos do ato patronal".
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Entretanto, ao projeto cabe alguns reparos. Em primeiro lugar, a
proposta não esclarece como contar os dez dias, o que tende a gerar, sem razão,
anulações de despedidas corretamente aplicadas.
Por outro lado, não há por que retirar do patrão a possibilidade de
demonstrar em juízo a prática de outras eventuais faltas pelo empregado, ainda
que não tenha sido feliz no enquadramento jurídico que inicialmente propôs. A
enumeração exaustiva de faltas e disposições legais, sob a premência de prazo no
conturbado ambiente da rescisão, certamente pode prestar-se para omissões.
Assim sendo, opinamos pela aprovação do PLC n° 94, de 1994, com a
seguinte emenda, com a numeração decorrente do acolhimento dado ao Projeto de
Lei n° 8, de 1995 (v. item 6 deste Parecer):

EMENDA
"Paragrafo unzco
Quando o empregado for despedido sob
alegação de justa causa, a comunicação deverá ser feita por es·crito,
pelo empregador, no ato da demissão, com indicação expressa dos
motivos da dispensa ".

4. O Projeto de Lei da Câmara n° 134, de 1994, estabelece que,
após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência da falta grave,
decai~ direito de o empregador despedir o empregado por justa causa."
É direito do empregador promover a despedida do empregado por

justa causa. Entretanto, a CLT é omissa no que tange ao prazo de decadência desse
direito. Como conseqüência, ficaria o empregado, que supostamente tenha
cometido falta grave, sob pressão da empresa por meses e até anos, uma vez que
poderá ser demitido a qualquer momento pelo et:npregador, em função de uma
falta grave que cometeu.
O projeto em apreço, sob o aspecto da legalidade, guarda uma
compatibilidade lógico-temporal com a própria CL T. É que o art. 853 da CLT
estabelece que o prazo decadencial para o ajuizamento de inquérito para apuração
de f~lta gra\·e é de 30 dias. no caso de despedida de empregado estável. Não há,
pois, qualquer disciplinamento para a hipótese da demissão do empregado
celetista não estável, que é a maioria dos trabalhadores.
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relevante observar que a jurisprudência trabalhista já formulou, há
muito tempo, o conceito de imediatidade, como fator e condição sine qua non
para a validade da despedida motivada. Em outras palavras, justifica-se a
demissão por justa causa se esta acontecer imediatamente após a ocorrência da
falta grave, devidamente comprovada e apurada. A mensuração dessa
imediatidade é apurada com a aplicação analógica do art. 853 da CLT, que
estabelece o mesmo prazo de 30 dias constante da presente proposiçãO..
Entretanto, é de todo contrária ao Direito a fixação de um prazo
decadencial de 30 dias para o patrão promover a despedida. Ressalte-se que há
casos em que o patrão só vem a tomar ciência de atos faltosos muito depois da sua
prática.
Assim, somos pela sua rejeição.

5. O Projeto de Lei da Câmara n• 142, de 1994, pretende
restabelecer os termos do antigo art. 505 da CLT, que diz:
"Art. 505. Comprovado em juízo que a demissão do empr:egado
se deu por motivo de discriminação política, ideológica, religiosa ou
de natureza sexual, o contrato de trabalho será restabelecido e a
despedida considerada nula para todos os efeitos legais."
A introdução, na Consolidação das Leis do Trabalho, dos princípios
que regem os direitos e garantias individuais inscritas na Constituição permite ao
trabalhador uma integração mais efetiva na esfera da cidadania modema.
Concordamos com o autor do projeto, para o qual "a Constituição
não pode ser uma referência longínqua para o trabalhador, mas um elemento
integrante do seu cotidiano. Uma das questões fundamentais do Direito
Constitucional é a redução do vigor jurídico, quando eles devem enlaçar-se com a
vida".

Não há dúvida de que se trata de medida meritória, pois ainda que tais
discriminações sejam proibidas na Constituição Fetleral, faz-se mister que
constem da legislação trabalhista.
Manifestamo-nos, portanto, pela aprovação do PLC n• 142, de 1994,
numerando-se o dispositivo reabilitado como art. 504-A, preservando os termos
do atual art. 505, que dispõe sobre matéria diversa da pretendida pela proposição.
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6. O Projeto de Lei da Câmara 0° 8, de 1995, visa à revogação do
parágrafo único do art 482 da CLT, que estabelece constituir justa causa para
dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito
administrativo, de atas atentatórios a segurança nac1onal.

Vale ressaltar que nem· mesmo a Lei n° 7.783, de 28 de junho de
1989, que regulamenta o direito de greve, faz qualquer alusão ao ato delituoso
citado no parágrafo único do art. 482.
A permanência de tal dispositivo é inoportuna e inócua, até porque se
o empregado praticar algum crime contra a segurança nacional e for condenado à
pena de reclusão, estará materialmente impossibilitado de cumprir seu contrato de
trabalho e, como tal, dar-se-á sua extinção.
Somos, pois, pela sua aprovação.
7. O Projeto de Lei do Senado n° 76, de 1995, tem por objetivo, ao
dar nova redação ao § 2o do art. 4 77 , estabelecer que o instrumento de rescisão ou
recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou a forma de dissolução do
contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e
discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente aos
valores consignados no recibo.
Segundo a autora do projeto, o Enunciado n° 330, do Tribunal
Superior do Trabalho, que é uma revisão do Enunciado n° 41, "subvel'leu por
completo o entendimento fixado pelo Enunciado 11° 41, também do TST. Pela
revogada jurispmdéncia, a quitação passada pelo empregado com a assistência
do sindicato profissional, referia-se exclusivamente aos valores consignados no
documento respectivo, qual seja o recibo de rescisão do contrato individual do
rrabalho ".
Na verdade, o Enunciado n° 330 do TST determina que a quitação ao
empregador, passada pelo empregado, "com assistência de entidade sindical de
sua categoria, ao empregador. com observância dos requisitos exigidos pelos
parágrafos do art. 477 da Consolidação das Leis do trabalho, tem eficácia
liberatório em relação às parcelas expressamellte consignadas no recibo".
Em primeiro lugar. ha que se ressaltar que esse Enunciado. em
hipótese alguma, esta em desacordo com o art. 4 77 da CLT, ainda que. à primeira
vista, possa dar a entender estar dando força liberatória apenas às parcelas
consignadas no instrumento da quitação, sem levar em conta o valor da quantia
realmente paga ao empregado.
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Nesse sentido, a parcela de férias vencidas com metade do seu valor,
teria o condão de proteger o empregador contra a cobrança da diferença.
Felizmente, não é essa a conclusão correta.
Há que se ressaltar que o mesmo Enunciado faz referência às
exigências contidas no art. 4 77 da CLT. O § 2° desse artigo não deixa qualquer
dúvida sobre o verdadeiro sentido do Enunciado ao determinar que "o

instrumeuto de rescisão ou recibo de quitação....deve ter especificada a uatureza
de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a
quitação, apenas, relativamellte às mesmas parcelas".
A conclusão lógica é de que a quitação terá que mencionar as
parcelas e o seu valor.
Ainda que o referido Enunciado tenha se reportado · somente à
entidade sindical para dar assistência ao empregado na extinção do seu contrato e
tenha deixado de lado o representante do Ministério do Trabalho, do Ministério
Público e o Juiz de Paz, vale lembrar que a quitação assistida por essas
autoridades, observada a ordem do art. 477, produzirá todos os efeitos.
Somos, portanto, pela _!ejeição da proposição.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara n° 94, de 1994, nos termos do Substitutivo oferecido; pela rejeição dos
Projetos de Lei da Câmara n°s 41, de 1993, 74, de 1994, e 134, de 1994, e do
Projeto de Lei do Senado n° 76, de 1995, e ainda devendo ser declarada a
prejudicia1idade dos Projetos de Lei da Câmara n°s 142 de 1994 e 08 de 1995.
EMENDA N" 1-CAS (SUBSTITUTIVO)

Dá nova re(iação ao parágrafo único do ar/. 482 e
reintroduz. como art. 504-A. dispositivo revogado
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
aprovada pelo Decreto-Lei n." 5.452. de 1" de maio
de /943.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho- CLT passa a vigorar com a seguinte redaçào:

"Art. 482 . .......................................................................................... ..
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····················································································-··································
Parágrafo único - Quando o empregado for despedido sob alegação
de justa causa, a comunicação deverá ser feita por escrito, pelo
empregador, 110 ato da demissão, com indicação expressa dos motivos da
dispensa". ( fll R}

Art. 2" É incluído na Consolidação das Leis do Trabalho, ·como art.
504-A, o seguinte dispositivo:
"Art. 504-A. Comprovado em juizo que a demissão do empregado se
deu por motivo de discriminação política, ideológica, religiosa ou de
na/l/reza sexual, o contrato de trabalho será restabelecido e a despedida
considerada nula para todos os efeitos legais",
Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçà9.
Art. 4"

Sala da Comissão, 28 de outubro de 1998.
P•. ~JETO

c. E

LEI DA CÂMARA N" 94, DE I 994

ASSINARAM O PARECER, EM REUNIÃO DE 28 DE OUTUBRO DE I 998, OS
SENHORES SENADORES:
01- ADEMIR ANDRADE· PRESIDENTE
02-NABORJUNIOR-RELATOR
03 · LÚDIO COELHO
04- EMÍLIA FERNANDES
OS- CASILDO MALDANER
06 -ARLINDO PORTO
07 - JOÃO ROCHA
08- LEONEL PAIVA
09- MARINA SILVA
10- CARLOS WILSON
II - DJALMA BESSA
12- ROMEU TUMA
13 -ERNANDES AMORIM
14 -EDISON LOBÃO
IS -LEOMAR QUINTANILHA
16 -OSMAR DIAS
17- JONAS PINHEIRO
18- CARLOS BEZERRA
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g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

• Vide enunciados 32 e 62 do TST

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado

Art. 7" São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensa-

tória, dentre outros direitos;

····················································································
LEI N' 7.783 DE 28 DE JUNHO DE 1989
Dispõe sobre o exercício do direito
de greve, define as atividades essenciais,

regula o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, e dá outras
providências.

····················································································
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

··················•··················································•··············
Art.

477. E assegurado a todo empregado,
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não

existindo piazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo

para cessação, das relações de trabalho, o direito de
haver do empregador uma indenização, paga na
base da maior remuneração que 1enha percebido na
mesma empresa.

····················································································
§ 22 O instrumento de rescisão ou recibo de
quitação, qualquer que seja a causa ou forma de
dissolução do contrato, deve ter especificada a natu-

reza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas,
relativamente às mesmas parcelas.
Art. 482. Constituem justa causa para rescisão
do contrato de trabalho pelo empregador:

a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;

c) negociação habilual por conta própria ou
alheia sem permissão do empregador, e quando
constituir ato de concorrência à empresa para a qual

trabalha o empregado, ou lar prejudicial ao serviço:
d) condenação criminal do empregado. passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da

execução da pena;
e) desida no deserJl)enhc das respeclivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;

no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legí-

tima defesa, própria ou de outrem;
k) ato lesivo da honra ou da boa lama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.
I) prática constante de jogos de azar;
Parágrafo único. Constitui igualmente justa
causa para dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo.
de atas atentatórios..contra a segurança nacional.
• Parágrafo único acrescentado pefo Decreto-Lei n9 3, de
27-1-1966.
• Vide Enunciados 62 e 77 do TST.

Art. 853. Para a instauração do inquérito para
apuração de falta grave contra empregado garantido

com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito á junta ou Juízo de Dlreito, dentro
de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão
do empregado.
• V!deart.678,1,daCLT.
• Enunciado 62 do TST; e SUmula 403 do STF.

PARECER N• 580, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Econõm~
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado n•
160, de 1998, de autoria do Senador Bernardo Gabral, que "Dá nova redação ao§ 6"
do art 7" do Decreto-Lei n• 288, de 28 de
fevereiro de 1967, alterado pela Lei n•
8_387, de 30 de dezembro de 1991".
Relator: Senador Jefferson Péres

I - Relatório
O Projeto de Lei do Senado n° 160, de 1998,
de auloria do ilustre Senador Bernardo Cabral "Dá
nova redação ao § 62 do art 7" do Decreto-Lei n'
288, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pela Lei n•
8.387, de 30 de dezembro de 1991".
Trata a proposição de a~erar dispositivo que regula o exame e apruvação dos processos produtivos básicos das empresas interassadas em habiHta.r-se aos incentivos da Superintendência da Zona Franca de Ma-

naus - SUFRAMA Assim, além de introduzir modifica-
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ções na redação do § 6" acima referido, acrescentalhe quatro incisos, conforme se detalha a seguir:
Os processos produtivos básicos (PPB), definidos no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei n• 288/67 como
"o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento
fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de determinado

produto~,

passam a ser, originária ou

revi~

sionalmente, fixados pelo Conselho de Administração
da Suframa, com base em solicitação da empresa interessada na habiltlação aos incentivos fiscais.
O PLS n• 160 determina, ainda, algumas condições a serem observadas:

a) comprovação de que o processo prodUlivo
incorpora tecnologias de processo e produto atualizadas e que garantam níveis crescentes de produtividade e competitividade;
b) instrução do pleito, pela empresa interessada, com pareceres conclusivos dos órgãos

compe~

tentes do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da
Sutrama e do Governo do Estado do Amazonas;
c) publicação prévia do pleito e sua discussão
em audiência pública;

competentes nos planos federal (Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e Ministério da Ciên~

cia e Tecnologia), regional (Suframa) e local (Governo do Estado do Amazonas).
Por outro lado, introduz a prática salutar de
permitir a ampla divulgação do pleito, mediante sua
publicação e discussão em audiência pública. Com

isso, é dada oportunidade de c.onhecimento por todos os setores da sociedade, inclusive possíveis

concorrentes do pleiteante, quanto ao PPB do produto. Tal providência vai garantir uma saúdavel con~
corrência no seio da iniciativa privada e mesmo no
mercado consumidor.

O projeto de lei, por fim, estabelece a aprovação
por decurso de prazo daqueles plenos que, tendo cumprido todas as exigências, após sessenta dias do registro formal ainda não tenham sido examinados pelo
Conselho de Administração da Suframa. Note-se que
não se trata de retirar do Conselho da Suframa uma
prerrogativa, mas discipliná-la para garantir maior agilidade na fixação dos PPB e, conseqüentemente, maior
dinamismo na instalação de projetas na ZFM.
Pelo exposto, concluo que a iniciativa

Além dessas condições a proposição estabelece que, em caso de ausência de deliberação pelo
Conselho de Administração da Suframa, dentro de,
no mâximo, sessenta dias úteis do registro formal do
pleito, este estará automaticamente aprovado.

Eo
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relatório.

11- Voto
A exigência do processo produtivo básico, nos
projetas passíveis de serem incentivados

na

área da

Sutrama, foi substituidos, como elemento fundamental do modelo de desenvolvimento, inerente a':os incentivos geridos pela Superintendência. Entende~se

que a observação do PPB, por parte das empresas
interessadas em instalar~se na região e desenvolver
projetas passíveis de usufruir daqueles incentivos,

resguarda da indesejável práticda da maquilagem de
industrialização os empreendimentos beneficiados.

Ocorre, no entanto, que esse procedimento vem
sendo deturpado pela excessiva demora na aprovação

dos plenos ou mesmo pela instituição de privilégios
descabidos. Com isso, ao invés de contribuir para
manter elevado o nível tecnológico dos projetas aprovados, a rotina em vigor esta comprometendo a competitividade e, no limite, desestimulando as empresas
a se instalarem na Zona Franca de Manaus.
Essa é a situação, que a proposição apresentada pelo nobre Senador Bernardo Cabral pretende
reverter. O PLS n• 160/98, mantém o principio básico de exame e aprovação do PPB pelos órgãos

apresen~

ta-se oportuna, equilibrada e coerente com os

ob;eti~

vos da norma jurídica em que está inserjda. O

aper~

feiçoamento dos dispositivos do § 6' vai conribuir
positivamente para o desenvolvimento da Região
Norte, particularmente a ZFM, inclusive pelo aumento do valor agregado de sua produção.
Somos de parecer favorável ao PLS n• 160, de
1998, na forma abaixo, para atender ao disposto na

Lei Complementar n• 95, de 26 de fevereiro de 1998:
PROJETO.DE LEI DO SENADO
N•160, DEC1998
Dá nova redação ao § 62 do art. 7' do
Decreto-Lei n• 288, de 28 de fevereiro de
1967, alterado pela Lei n• 8.387, de 30 de
dezembro de 1991.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° o§ 6' do art. 7" do Decreto-Lei n'"288,
de 28 de fevereiro de 1967, alterado pela Lei n•
8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar
com a seguinte redação:
'Art. 7" ................................................. .

§ 62 Os processos produtivos básicos,
com as características assinaladas no § 8<;!
deste artigo, serão fixados em caráter origi-

nário ou revisional pelo Conselho de Administração da Sutrama, com base em solicita~

ção de empresa interessada na habilitação
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IV - ~utomática aprovcção do ple~o na ausência de deliberação, pelo Conselho de Adrntnistração da Sutrama, no prazo máximo de sessenta dias úteis Ce seu registro form3J. {NRr.

acs inc3nt:vqs t:sca.is previstos neste Decreto-Lei. observc.ndo-se, em cada caso:
I -demonstração, peic interessado, do
cumprimento do dispcsta nas alineas c e d
do inciso 1: do§ 7º deste c.;-:igo;

Art. 2º Es!a lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissêo, 10 de novembro de 1998.
Pedro Piva, Presidente - Jefferson Péres,
Relator - Francelina Pereira - Edison Lobão ~jalma Bessa (Sem Voto) - Bello Parga - Laura
Campos - Jonas Pinheiro - Seni Veras - José
!':duardo Dut•o (Abstenção) - Lúdio Coelho - Romero Jucn - Lt:cio A1cãntsra - José Bianco
Leonel PaiVéJ- Jcão Rocha- Eduardo Suplicy.

11 - instrução. ~elo ;ntemssado, com
pareceres conc!usivos dos órgãos competentes do Ministério da. lndl.stria, do Comércio e do Turismo. do Mints~éric da Ciência e
Tecnologia da Suframa e do Governo do Es1ado do Amazoncs;
111 - prévi2 publicação de pleito e sua
discuss5.o em aL!diência pública;
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS
OF./CAE/39/98
Brasília, 1 O de novembro de 1998

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2• do art. 91 do Regimento lntemo, comunico a V. Ex"' que esta Comissão apro-

vou o Projeto de Lei do Senado n' 160, de 1998, que
"Dá nova redação aos § 6' do art. 7" do Decreto-Lei
n' 288, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pela Lei
n' 8.387, de 30 de dezembro de 1991", em reunião
realizada na presente data.

Atenciosamente, Senador Pedro Piva, Presidente.
PARECER N' 581, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de lei do Senado n' 76, de
1998 de autoria do Senador José lgnácio
Ferreira, que "Dispõe sobre a prestação
voluntária de serviços em programas de
imeresse social e dá outras providências".
Relatara: Senadora Marluce Pinto

I - Relatório
Vem a esta Comissão, para análise e deliberação terminativa, com base no art. 91, do Regimento

Interno do Senado Federal, nos termos do art. 58, §
2°, inciso I, da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado n' 76, de 1998, que "Dispõe sobre a
prestação voluntária de serviços em programas de
interesse social e dá outras providências".
o art. r~ do referido projeto determina que •a
prestação voluntária de serviços" com base em •programas sociais previamente estabelecidos e organizados por órgãos e entidades públicas de qualquer
natureza'' ou "por entidades privadas de fins não-lucrativos" deverão uobedecer os termos desta lei".
O § 12 estabelece que tais serv·lços poderão
ser realizados em "órgãos e entidades que desenvolvam atividades de interesse social, regularmente
ou em carâter emergencial" desde que sejam "vo«adas para a assistência social, saúde, saneamento,

educação, cultura, defesa civil e do me1o ambiente.
O § 2º dispõe sobre a ··remuneração de serviços prestados", podendo inclUir, também, "a concessão de títulos honoríficos, medalhas ou compensações econômicas, sociais e cultura1s~.

O § 3' determina que "o compromisso de prestação de serviços

v~untários,
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Em sua Justificação, o Senador José lgnácio,
autor da proposta, fala da utilidade do trabalho voluntário "para a valorização da cidadania social, política e econàmica". Cita a possibilidade de aposentados Hterem a oportunidade de oferecer as suas experiências de vida e conhecimentos acumuladosn.

Igualmente, destaca que o "trabalho voluntário representa uma nova forma de relacionamento entre o

Poder Público e a sociedade civil".
Finalmente, argumenta q~e "nossa proposta
representa um avanço em relação aos termos da Lei

n• 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário.( ... ) Nosso entendimento,
entretanto, é de que, dada a urgência com que o

tema loi encaminhado, alguns detalhes podem merecer nova abordagem".
É o relatório.

11 -Antecedentes Legislativos

Para Enrique Sánchez Antón, especialista espanhol err questões sociais, a realidade deste final de séc.
XX revela uma evolução do "WeHare State" do pósguerra, ou seja, uma passagem do Estado de Bem Estar Social para o Estado Social de Diretto, e~~enciando
1
um novo equillbrio entre Estado e Sociedade.
Ao tratar da questão do voluntariado, na obra
publicada em 1996, o estudioso afirma que: "o Estado Social requer a superação das desigualdades e
privilégios, a erradicação da dominação e do despotismo, e que os cidadãos possam comprometer-se

com o bem comum( ... )".
Com relação ao serviço voluntário acrescenta:
"o voluntariado não pretende competir com o setor
público, nem ter - como beneficiários - pessoas diferentes daquelas que o Estado atende; ambos estão intimamente entrelaçados, no âmbito do bem estar social, nos países ocidentais"; e ressalva: "carece de fundamento a idéia de substituir os serviços
sociais públicos pelo voluntariadon.
Foi com base nessa premissa que o Programa
Comunidade Solidária institui o "Programa de Formação de Voluntariado", visando à criação de dez
centros de voluntariado, em de2: áreas metropolita-

nas, entre 1997 e 1999. Para financiar este programa, o Comunidade Solidária assinou convênio com
o Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID,
no valor de 8 milhões de dólares.

Tal iniciativa tem como objebvo o estimulo ao
serviço voluntário, a mobilização da sociedade civil, a
organização da oferta e da demanda por esse :'3rviço,

a capacitação de coordenadores e de monitores.

livremente pactuado, vale

Dentro do mesmo espírito, o Poder Execu.:1vo,

como prova de inexisléncia de relação de emprego•.
O art. 2' estabelece que a regulamentação da
lei lar-se-à no "prazo de 90 dias" e o art. 3º trata da
vigência da Lei.

especialmente a Presidência da República, não só
(•) sanchez Anton, Enrique & Nunes Tomás, Franc1sca. Voluntanado. ln Cadernos de Sensibilizac1on. Movim1ento por la Paz, Desarme y la Uberdad- Madri, 1996.
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apoiou como determinou a tramitação, em regime de

urgência, nas duas Casas do Congresso, do projeto
de lei ortundo da Câmara dos Deputados: o Projeto
de Lei da Câmara

no;~

100/96.

Tal projeto, no entanto, apresentava inadequações, em termos de conceitos e definições, bem
como de técnica legislativa, e, ao determinar o res~
sarcimento de dt~spesas ao voluntário, criou uma incongruência no que concerne o espírito mesmo do
serviço voluntário, livre e gratuito por definição.

ffl- Voto
Embora considerando pertinentes as justificativas do autor, relativamente a seu projeto, conforme

exposto no item anterior, não podemos deixar de
considerar o enquadramento do PLS n• 76/98 no
que determina o art. 334, do Regimento Interno do
Senado Federal, que dispõe:
'Art. 334. O Presidente, de ofício ou
mediante consulta de q"alquer Senador, declarará prejudicad.a a matéria pendente de
deliberação do Senado:

No entanto. a pressa na votação- caso o PLC
fosse alterado n3. Casa revisora, deveria retomar à

Casa de origem - impediu que fossem feitas, no âmbito do Senado Federal, as modificações necessárias, em termos de uma melhor técnica legislativa e
de superação d3s ambigüidades do texto, que foi
aprovado, sem e mendas, na Comissão de Assuntos
Sociais e no pler !ária desta Casa.

Tal projeto, aprovado e sancionado, transformou-se em norr1a jurídica, ou seja, a Lei n9 9.608,
de 18-2-98.
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a)························································

b) em virtude de seu prejulgamento
pelo Plenárto, em outra deliberação".
Portanto, nosso voto é - com base em determinação regimental- pela prejucicialidade do projeto em tela
Sala da Comissão, 4 de npvembro de 1998. Ademir Andrade, Presidente - Marluce Pinto, Relatara - Odacir Soares - Marina Silva - Emilia
Fernandes - Nabor Júnior - Jefferson Péres Romeu Tuma - Jonas Pinheiro - Belfo Parga Osmar Dias -·Mauro Miranda- Casildo Maldaner
- Lúdlo Coelho- D]atma Bessa.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
OFICIO N' 24/98- CAS
Bras ma, 4 de novembro de 1 998.
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2', do artigo 91 do
Regimento Interno, comunk:o a Vossa Excelência,
que esta Comissão considerou prejudicado o Projeto
de Lei do Senado n' 076, de t 998, que "Dispõe sobre a prestação voluntária de serviços em programas de interesse social e dá outras providências",
em reunião de 04 de novembro de 1998.
Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade
- Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 58. O Congresso Nacional

e suas Casas

terão comissões perrnanentes e temporárias, corlstituídas na forma e com as atribuições previstas no
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua

criação.

§
Às comissões, e razão da matéria de sua
competência, cabe:
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar,
29

na forma do regimento, a competência do plenário,
salvo se houver recurso de um décimo dos membros

da Casa;
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A
Presidência comunica ao Plenário que os Projetas
de Resolução n• 103, de 1998 (OF.S/66/98), e nº
104, de 1998, (OF.S/67/98), resultantes de pareceres lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receberem emendas.
nos termos do art. 235, 11, f, do Regimento Interno.
combinado com o art. 4'! da Resolução n'! 37, de

1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A
Presidência comunica ao Plenãrio que o Projeto de
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mos do art. 235,-11, d, do Regimento Interno, combinado com o art. 4' da Resolução n' 37, de 1995, do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
OFiCIO Nº 24/98 - CAS
Brasilia, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do paragrafo 2º, do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,

que esta Comissão considerou prejudicado o Projeto
de Lei do Senado n• 076, de 1998, que "Dispõe sobre a prestação voluntária de serviços em programas de interesse social e dá outras providências",
em reunião de 04 de novembro de 1998.

Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade
- Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Com
referência ao Expediente que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que joi encami-

nhado à publicação o parecer da Comissão referente à matéria. O Projeto de Lei do Senado nº 76, de
1998, cujo parecer foi lido anteriormente, se rã incluido em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser
declarado prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretario em exercício, Senador Nabor Jún1or.

E lido o seguinte:
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
OF.i CAE/039/98
Brasília, 1O de novembro de 1998
Senhor Presidente,

Nos termos ·do § 2' do art. 91 do Regimento lntemo, comumco a V. Ex~ que esta Com1ssão aprovou o Projeto de Le1 do Senado n9 160. de 1998, que
"Dá nova redaçào ao § 6º do art. 79 da Decreto-Lei

n' 288, de 28 de Feverelfo de 1997, alterado pela
Le1 nr.~ 8.387, de 30 de dezembro de 1991 ", em reunião realizada na presente data.
Atenciosamente, Senador Pedro Piva - Presidente.

Lei da Câmara n' 94, de 1994 (tramitando em conjunto com os Projetos de Lei da Câmara nºs 41, de
1993; 74, 134 e 142, de 1994; 8, de 1995; e Projeto
de Lei do Senado n' 76, de 1995), cujo parecer foi
lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante

termos do art. 91 , parãgrafos 3 2 a 5 2 do Regimento

cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos ter-

Interno do Senado Federal, abrir-se-à o prazo de

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nos
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cinco dias úteis para interposição de recursos por
um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n' 160, de 1998, cujo parecer
foi lido anteriormente, seja apreciado pelo Plenário.·
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador Ney Suassuna, em permuta com o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, está o País, e
estamos todos os brasileiros, em meio à tempestade
da crise financeira Internacional. Enfrentamos um
mar adverso, perigoso, que não só traz medo e
preocupações, mas que certamente trará - e está
trazendo -dificuldades e prejuízos.
No entanto, a crise não atinge por igual a todos
os países. O Brasil está entre os mais fustigados,
justamente porque os timoneiros de nossa economia
adotaram, algumas vezes, um curso de navegação
pouco prudente, que nos conduziram a águas traiçoeiras. O preço, vamos pagar agora.
Um preço em forma de recessão, de desemprego, de restrição da ação necessária do Pode~ Público, dada .a premência de se cortar os orçâmentos.
I
Isso não teria que ser assim. O grande inimigo
que temos a enfrentar, um formidável déficit de 7%
do PIB, poderia ter sido combatido antes, desde o
iníciO do Plano Real.
A urgente reforma tributária, tão inadiável
quanto complexa, temos de processá-la agora:sob
pressão, quando já poderia estar pronta, se tivesse
sido menos moroso o seu encaminhamento.
O dogma neoliberal fechado terá que ser atenuado agora, sob ·ameaçadoras circunstâncias,
quando poderia tê-lo sido antes, gradualmente, sem
traumas. O câmbio sobrevalorizado e rígido perdurou por tempo demasiado. O jogo da politica monetária de juros a\1os, para atrair capitais, acabou num
beco sem saída.
Agora, o capital volátil e especulativo, no qual
confiou-se por tanto tempo, não acredita mais num
Brasil excessivamente endividado e enredado em
seus próprios juros estratosféricos.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a Índia
e a China não estão na berlinda e na beira do abismo ccrr.o o B~asíi. E não estão porque souberam colocar limites à sua abertura ao exterior, porque não
centraram seu desenvolvimento no aparte de capitais voláteis e especulativos.
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Temos que mudar o nosso rumo e aprender as
lições que estão aí, evidentes, para quem quiser encará-las com coragem. Temos que valorizar a economia real,· a produção,. o mercado ir}terQo. Nos
anos recentes, embalados por dogmas engenhosos,
esquecemos essas verdades simples e fomos sendo
tolhidos cada vez mais por impasses nas nossas
contas públicas.
Nossa divida interna galgou o incrível patamar
de R$340 bilhões, valor recente, de junho de 1998.
O déficit em conta corrente era de 0,3% do PIB em
1994, hoje está em 4% do PIB! Pudera, importando
quínquilharia •a rodo", importando arroz e feijão e dificultando a exportação, só podíamos chegar a esse
ponto.
É cada vez mais ameaçador o risco de se manter uma politica cambial que dificultou persistentemente as exportações ao longo do Plano Real.
Um déficit de 4% do PIB nas contas correntes
internacionais do País é um rombo muito sério. Déficit em contas correntes não é problema cuja solução
se possa adiar para mais tarde. Obrigatoriamente, o
buraco tem que ser tapado a cada mês, a cada semana, a cada dia. Até aqui o foi, com a ajuda de capitais especulativos. E agora? Como farSmos?
Já o déficit público e a divida interna podem ir
sendo tolerados até certo ponto. Pois bem, Sr's e
Srs. Senadores, chegamos a esse ponto. O déficit e
a dívida são tão grandes, e seu crescimento tão descontrolado, que a economia passa a ser vista com
suspeição, passa a ser encarada corno uma armação frágil que nos pode levar todos a um catastrófico
sorvedouro.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desde o
seu início, o Plano Real articulou vários instrumentos
que se completavam: promoveu uma rápida queda
da inflação, apoiada por um câmbio sobrevalorizado,
por uma política de abertura comercial e por uma
política monetária arrochante.
Tudo isso poderia fazer sentido diante da perspectiva de um ajuste fiscal, gradual, porém inadiável.
Era um aposta que se prolongou excessivamente,
pois o ajuste fiscal nunca veio; ao contrário, o déficit
só se agravou.
Foi a insensatez de manter essa aposta que
nos trouxe ao presente impasse. A fartura de capitais voláteis que ingressavam no País anestesiou o
Governo. A crise internacional de desconfiança em relação aos países emergentes derrotou essa aposta.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não nego
os méritos da estabilização e da modernização econó-
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mica que devemos creditar ao Plano Real, pelo contrário, sou dos seus mais ardorosos defensores.
Não defendo a volta à inflação dos anos 80,
nem a estatização dos anos 70. Ao contrário de certos oposictontstas, não pretendo que o Brasil se feche em uma autarquia, isolado do mercado mundial,
desinteressado dos investimentos externos, retardado em sua atualização econõmica e social.
O que defendo é a dosagem certa, a volta da
racionalidade, do bom senso, o abandono dos dogmas, sejam eles da coloração ideológica que forem.
Hã uma ano, quando da crise asiática, o pânico
geral, interno e internacional, fez-nos perder US$10
bilhões de nossas portentosas .reservas. Agora, a
crise de pânico deflagrada pela moratória russa de
17 de agosto custou às reservas um baque de
US$30 bilhões.
E fácil perceber que está cada vez mais caro
persistir na idéia da âncora cambial e da âncora monetária como pilares Unicos de nossa política econômica.
Temos que enfrentar a dura realidade do rombo em contas correntes, do déficit público, do endividamento interno. O Governo já promoveu um corte
no orçamento deste ano - hoje o Ministro vai à Comissão de Orçamento para explicá-lo, para dar algumas justificativas - e prepara novas medidas para
enfrentar o dêficit público.
É evidente que uma vigorosa reforma tributária
terá que lazer parte da solução. Uma reforma tributária que já deveria ter sido feita bem antes.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Brasil
tem que mudar sua postura diante da esfinge da
economia. Devemos valorizar os recursos nacionais,
a mão-de-obra nacional, o produtor nacional. Devemos premiar a criação de riqueza e proSperidade
concretas, fruto de nosso esforço e de nossas habilidades.
Devemos promover a integração com as economias regionais e mundiais na dose certa, em que
as vantagens são mUtuas, sinêrgicas. Devemos repelir e rejeitar fórmulas abstratas defendidas por outros interesses que não os nossos.
Cabe ao Governo reconhecer seus erros e promover a mudança de rumo. Cabe ao Congresso e à
sociedade apoiar solidariamente os remédios a serem administrados a politica macroeconômica doente, mesmo que sejam remédios amargos, desde que
nos ponhamos de acordo. majoritariamente, sobre a
rota a seguir.
Nesse contexto de responsabilidade compartilhada, rumo as correções destinadas ao perfeito
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equacionamento do ajuste, é que apelo aos meus
nobres Pares no sentido de uma solução negociada,
com vista à apreciação da Medida Provisória n'
1. 724, de 29 de outubro de 1998, que altera a legislação tributária federal, em função das elevadas perdas que impõe a Estados e Municipios.
A referida medida provisória, Sr. Presidente,
estabelece no seu art. 8 2 a elevação da alíquota da
Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, de 2% para 3%. Supostamente
essa elevação seria suportada pelas empresas, por
sinal, já sobrecarregadas. Entretanto, ao permitir a
compensação do ponto percentual referente à elevação mediante a dedução no Imposto de Renda devido, a medida provisória transfere o ânus do aumento
aos Estados, Municípios e fundos constitucionais.
As perdas anuais resultanies das transterEmcias constitucionais decorrentes da elevação da aliquota da Cofins em um ponto percentual, compensável no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, assume uma magnitude que fatalmente inviabilizará
qualquer projeto de desenvolvimento ou mesmo de
manutenção do atual estádio de desenvolvimento,
conforme tabela que passo a comentar.
O ânus global para Estados, Municípios e fundos constitucionais (FPEIFPM e FNO/FNEIFCO),
fundos que abastecem os Municípios, o Estado e outras instituições - será da ordem de R$4,5 bilhões,
sendo que a Região Nordeste é a mais sacrificada,
contribuindo com 44,72% do sacrifício total: justa~
mente a região mais miserâvel do Brasil, seguida
pela quase igualmente miserável Região Norte, com
R$762 milhões e um total percentual de 16,96%,
quase 17%. A Região Norte tem quase a mesma
participação (jq Sud10ste.
O Sudeste, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, contribuirá com R$845 milhões ou 18,81 %; o
Sul com apenas R$511 milhões, ou seja, 11 ,38%; e
o Centro-Oeste com R$365 milhões (88, 13%). Como
se vê, a injustiça na apropriação de recursos será
aprofundada. Vejam só, o Sudeste c~m 18~b. o Sul
com 11% e o Nordeste com 44,72%.
Particularizando os dados relativos aos Estados, a configuração exibe a face ainda mais cruel.
Os Estados no Nordeste comparecerão com R$1 bilhão e 78 milhões; ou seja, 52,46% do total.
Já os Estados do Sudeste sofrerão uma perda
de R$174 milhões; isto é, de 8,48% do total, enquanto os Estados da Região Sul perderão o irrisório
montanle de R$136 milhões - digo irrisório porque
comparado o tamanho da perda à pujança da sua
economia e à exigüidade das demandas básicas
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.:;:Jm os mesmos indicadores dos sofridos Norte e
Nordeste-, parücioando com apenas 6,52% no conjur:to do s.juste via C afins.

O Sr. Ronaldo Cunha lima (PMDB - PB) .Ser1ador l'ley Suassuna, permiie-me um aparte?
O SR. NE\' SUASSUNA (PMDB - PB) - Com
mu1tc-~ smisjaç:S.o, SenaCor :lanaldo Cunt1a Lima.
O !3r. Ronaldo CuCJ\·,a Lima (PMDB - PB) Senador ;\Jey S•Jassuna, :auvo o pronunciamento de
V. :=:xa, nele d?.stacando um aspecto que deve charnm 3 atenção principalrr..s-nte daqueles que representam, como nôs, o Nordeste. Os dados, os números, a tabela, as estatisticas, os cálculos, enfim, que
V. Exª traz à tribuna, com o esmero que o caracteriza, sobre a apreciação econômica dos fatos, devem

merecer uma atenção muiw especial, porque, em
verc:ade, quanoo se bL:SCê:. íerluzir os desequilíbrios
regionais, essa medida varn aprofundar ainda mais
as suas divergências e distorções. O Nordeste, secundo esses dados trazidos por V. Ex-1, estaria senmuito S2Ctificado, nã::> apenas os seus Estados,
mas também seus Municípios, a Região como um
todc, com uma renúncia i;scal bem desproporcional
em relação ao Sul. Eu comentava, há poucos instantes. com o Presidente Geraldo Melo a preocupação
de usineiros de Pernambuco, hoje, no Aeroporto de
Recife, exatamente em função desse aspecto. Eu
não sabia que V. Exii! iria abordar esse assunto,
corr.o f:?.z com tc::.nta propriedade e autoridade; daí
:~·Jmnr-me à sua preocupação e levar a minha mo:!as~a sc!idai.::dace, que. creio, se "á de todos aque·~::!3 .:ue rapresemam os Estados c::~ Nordeste nesta
~tem. Cuerernos buscar soluções ::!mos que encon:rc.r :l!lmna.tivRS. mas fica~os p:·•· ·.mdamente preocupa aos ou3ndo vemcs que o "Jc:·r:8ste é o mais sacrificado.
O '~R. NEY SUASSUI\IA (PMDB - PB)- Muito
otriç;ado. nobre Senador ~onaldo Cunha Lima. V.
E:x"' ít;..;stra a meu discurso ao apartear-me, mas a
ve.rd.?..Ct~ é essa mesma. A Paraíba vai perder, sob a
vinéncia dessa medida provisória, R$168 milhões,
ccrres-::ondentes a dois meses de arrecadação. Pernz.m:::>L..!co vai pe:der R$252 milhões; Rio Grande do
i•lor;e, RS138 milhões: e a Bahia. R$384 milhões. Agora 'l:ja, Senador, São Paulo vai perder R$305 milhões,
:n =:nc2 q~e a Bahia, quase um pouco a mais que o
Cn::.r2., t.:m pouco a mais que Pernambuco. É uma in~
;·_m::ç:a re3lmente incrr"vel. Não consigo entende.r.
Há uma agravante que o Governo não diz. O
··: ··= r:: Governo fez? Aumentou a Cofins e deu a
·:c~:11;ão no Imposto de Renda. É justamente o lm~
;:·C·St.J ele Renda que faz o bolo para os Estados e

do
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para os Municípios. Perdemos R$4 bilhões, e o No·r·
deste é o mais sacrificado. É queda e coice. Por
quê? Porque as empresas do Sul e do Sudeste vão
poder fazer essa troca, mas a maioria das empresas
que já são deficientes no Norte e no Nordeste não
têm Imposto de Renda para compensar, porque tive·
ram o projeto da Sudene. Elas serão mais uma vez
sacrificadas.
Realmente é uma situação complicada e não
vejo como o Governo perdurar. O melhor seria se fizesse a troca pelo INSS. Se quer dar uma compen·
sação, dê para o INSS, mas não para o Imposto de
Renda, porque isso vai reduzir os já minguados
reais que vão formar o Fundo de Participação dos
Estados e Municípios.
O Sr. Joel de Hollanda (PFL - PE) - Nobre
Senador, V. Ex"' me pennite um âparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Pois
não, nobre Senador.
O Sr. Joel de Hollanda (PFL - PE) - Nobre
Senador Ney Suassuna, quero cumprimenlá-lo pela
abordagem que faz no seu pronunciamento, sobretudo alertando as autoridade da área. econômica
para as implicações que ocorrerão em.· relação ao
Nordeste pelas medidas previstas no conjunto de
ações para o ajuste fiscaL V. Ex" sabe muito bem
que todos nós somos favoráveis a que o Brasil faça
o ajuste fiscal. Ninguém em sã consciência é contra
aquilo que está previsto no programa de ajuste fis·
cal, que é diminuir o déficit público e dar equilíbrio às
contas públicas, para preservarmos as vantagens e
benefícios advindes do Plano Real. Sendo o Brasil
constituído de vários Brasis, sendo o Nordeste uma
região reconhecidamente com problemas de pobreza bastante agudos, deve-se alertar as autoridades
da área econômica para a necessidade de não dar
tratamento igual a desiguais. A região é frágil economicamente, ·tem escassez de poupança e de infra·
estrutura e, conseqüentemente, nãq pode ser penalizada pelas decisões gerais tomadas pela equipe da
área econômica. Portanto, Senador Ney Suassuana,
é importante o alerta que V. Ex~ faz, chamando a
atenção para o fato de que se prevalecerem os au·
mentos da Cofins e da CPMF nos mesmos moldes
para todas as regiões, assistiremos ao aumento das
desigualdades sociais em nosso País, e sobretudo
no Nordeste. V. Ex" está de parabéns pela análise
séria. complementada p·elas estatisticas e dados
que apresenta em seu pronunciamento. E apelo às
autoridades da ãrea econõmica para que ouçam o
discurso de V. Ex' e adotem medidas para preservar
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a Região Nordeste de mais essas decisões que vão
dificultar seu desenvolvimento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Obrigado, Senador Joe! de Hollanda. Com orgulho e satisfação, incorporo o aparte de V. Ex", que vem abrilhantar o meu pronunciamento. Realmente, é o que
V. Ex' diz. Fazemos apelo às autoridades econômicas para que não penalizem a região, que jã está
sofrendo com a seca, com a disparidade que tem
em relação ao Sul, enfim, por tantos aspectos diferentes que tem do restante do Pais.

Mais, Sr. Senador, a Para1ba pagou, de janeiro
de 95 a janeiro de 98, R$606 milhões, o que representa uma média anual equivalente a dois meses integrais de arrecadação. A Paraiba, em 1997, baixou
a sua despesa com pessoal a 58,3% da receita corrente liquida, .. enquadrando-se na Lei Cama ta. O
custeio da máquina foi reduzido de 14,09% para
5, 76%. O Estado não tez nenhuma operação de antecipação de receita orçamentária de janeiro de 95 a
setembro de 98. O Banco do Estado não recorreu ao
Proer.

A Para1ba tez tudo o que podia e será tão penalizada como qualquer outro Estado que não fez
nada, sendo que os que estão no Sul e no Slldeste
- e não há aqui pirraça com eles - levam uma vantagem gigantesca. Ê hora de buscarmos mais eqüidade.
Apelo à sensibilidade de todos e de cada uma
das Sr's e dos Srs. Senadores no sentido de oferecermos uma alternativa capaz de reverter a iniqüklade dessa medida, que atinge brutalmente as regiões
e os Estados mais pobres e, conseqüentemente, as
populações menos favorecidas, como é o caso das
populações majoritariamente desassistidas e despossuidas de esperança da Paralba.
Para encerrar, eu chamaria ainda a atenção
dos meus nobres Pares para o fato de que não se
pode deixar de considerar que, no periodo compreendido entre março de 1994 e outubro de 199.8, a
Para1ba sofreu uma redução de receita de aproximadamente R$200 milhões com o Fundo de Estabilização Fiscal - FEF - e, entre janeiro e outubro deste
ano, perdeu R$32 milhões com o Fundei.

Ê preciso fazer justiça não só com o Estado da
Para1ba mas também com os demais Estados que
estão naquela região e que têm buscado cumprir à
risca, têm buscado cumprir permanentemente as
suas obrigações.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM) - Permiteme V. Ex' um aparte, Senador Ney Suassuna.
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O SR. NEY SUASSI;N.J, (PMDB - ?6; - Ooça
o aparte do Senador Bemaíd::· CabmL
O Sr. Bernardo Cabral (Pé'L.- AM)- Senacio:
Ney Suassuna, estávamos ouvindo o disc...!rso !Je V.
Exa e é claro que todo ale tem o fio filoaótic.J do aL:e
vai perder o Nordeste e tamném a i'Jorte. Gostar:3
de destacar, num aspectc a que V. Exil se referiu, o
da compensação do Imposto Gle Renda, que esse
pacote é perver.:'J num ponto que estamos esquecendo: ele acac: com a Federação. O pacto faclera·
tivo acaba. Veja V. Ex'~ que o Gove;no não está inte·
ressado nem no problema do Imposto de Renda
nem no do IPI; ele está interessado na Cotins, no
FEF. Está interessado na parcela que ele não vai rapassar mais para os Estados. E diz V. Ex.:~ muitc
bem, porque os incentivos do Nordeste não serão
compensados pelo 1% ao abatimento no Imposto de:
Renda. O que lamentamo.:;, tamo '1. ·E:xJ qu8.nto au.
que damos apoio ao Governo, e que as autoridades
do Governo não ouçam primeiro aqueles Estadas
que são penalizados, como os iiOssos. Por isso.
quero juntar o meu prote$i:Q ao de V. Exó! dizenao
que não tentem, com o me:....; vDto, aprovar matéri2
que prejudique o Nor;:e e c i'Jordas~e.
O SR. NEY SUASS:.JNJI (PMDB ~ PB) - Muito
obrigado, Excelênciâ. :=ico entusiasmado com as aêclarações de V. Ex'l e digo c;Lia, corn ao meu voto.
também não. Não possD adrnitir que um Estado que
tem dois terços de s'Ja t.:;ea sofrendo com a seca,
que uma região que estã s:Jfrendo muito, qu..s jã ,eer-deu tanto com o Fundei ::: coi7l o rCF. perca mars
agora, com a Cofins. A t·Jaa hora sofremos mais um
cortes, quando a Constituição prooõe exatafll€nte o
contrãrio: que deveríamos :-ecober um incentivo .:,
mais para podermos nos aproximar do padrão ce
vida do restante do Pais.
Sr. Presic:ente, S.~s e 3rs. Senadores, derxo :J
meu protesto é o meu apelo às autor idades para qua
não façam a compensação com a devolução do ln·
posto de Renda devido, mas sim com os recursos
relativos à contliouiçào do INSS, para não ate:ar os
fundos.
Muito obngado.
Durante o mscurso co S{. Ney Sua.ss:.~
na, o Sr. Jetterscr. Péres deixa a câdeira ca
presidência, que é acupaôa pelO Sr. GerzJco
Melo, 1P Vice-Prasidenta.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -.Soare a
mesa, proposta Je emenda a ConSlitui(}ão que se~a
lida pelo Sr. 19 SecraráriJ er.--: exercício, Senador LJcídio Portella
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É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 33, DE 1998
Acrescenta inciso III ao § 3° do ar!.
220 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3 2 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen·
da à Constituição:
Art. 1° O § 3 2 do art. 220 da Constituição Fede·
ral fica acrescido do seguinte inciso III:
"Art. 220 ............................................. ..
III - determinar prazos para divulgação
das pesquisas eleitorais, que deverão conter
obrigatoriamente informação sobre o seu
grau de representatividade em relação à opinião geral do eleitorado." (NR)
Art. 2 2 Esta Emenda à Constituição entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação
Estudos divulgados na imprensa sobre formação de opinião indicam que os cidadãos brasileiros
percebem a política através da tela da televiSão.
Para o cidadão comum, que constitui a grande maioria do eleitorado brasileiro, vale como real o que a
televisão mostra como sendo a realidade. O noticiário da TV constitui, na maioria das vezes. a única
fonte de informação deses eleitores. Assim, a decisão em quem votar é tomada em razão principalmente da indução provocada pela TV, por meio de
textos curtos, de forte apelo popular, relativos muito
mais à pessoa do candidato do que a propostas e
programas partidários.
A grande dificuldade para impor limites temporais à divulgação das pesquisas eleitorais pela imprensa, principalmente na televisão, decorre do art.
220 da Constituição Federal, que consagra plena liberdade aos meios de comunicação. Nesse contexto,
para se ev~ar que a divulgação das pesquisas possa
exercer influência na decisão do eleitorado, uma possibilidade de controle consiste na proposta de acréscimo, ao texto constitucional, de inciso III ao § 3<? do art.
220 da Constituição Federal, de modo a permitir que
lei federal lixe prazos para a divulgação das pesquisas eleitorais, e determine também que as pesquisas, quando divulgadas nos meios de comunicação,
indiquem, obrigatoriamente, um aviso de que refletem a intenção de voto de parcela do eleitorado e
não a posiçãO definitiva da maioria dos eleitores.
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Tal medida, a exemplo do que a Constituição
determina no caso das propagandas de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, obedece aos mesmos princípios éticos e sociais de respeito à pessoa e à família, definidos
como básicos para a produção e programação das
emissoras de rádio e televisão (art. 221, IV, da
Constituição Federal). Sua obs~rvãncia, na divulgação das pesquisas eleito"'is, certamente contribuirá
para garantir o respeito à vontade do eleitor, com importantes repercusões na consolidação da democracia em nosso País.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1998. Senador Odacir Soares - João Rocha - Gerson
Camata -Paulo Guerra - Abdias Nascimento José Agripino - João França - José E. Outra Edson Lobão- BeiJo Parga - J.osé Fogaça - Welligton Roberto - Nabor Junior - Djalma Bessa José Saad - Gilvan - Leonel Paiva - Romero
Jucá - lris Rezende - Romeu Tuma - Joel de Hollanda - Levy Dias -Júlio Campos - Jefferson Peres - Junia Marise - Marina Silva - Emilia Fer·
nandes.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Texto constitucional de 5 de outubro de
1988 com as alterações adotadas pelas
Emendas Constitucionais n's 1192 a 19/98 e
pelas Emendas Constitucionais de Revisão
n•t a 6/94.

CAPiTULO V
Da Comunicação Social
Art. 220. A manifestação do pensamemo, a
criação, a expressão e a informação sob qualquer
forma, processo ou veiculo, não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1g Nenhuma lei conterá disposiiivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalistica em qualquer veiculo de comun1cação social,
obseNado o disposto no art. 5º. IV, V, X, XIII e XIV.
§ 22 E vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
§ 32 Compete à lei lederal:
I - regular as diversões e espetáculos publicas,
cabendo ao poder público informar sobre a natureza
deles, as faixas etárias a que não se recomendem,
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;
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li - estabelecer os meioo legais que garantam
à pessoa e à famma a possibilidade de se defender
de programas ou programações de rádio e televisão
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos á saúde e ao meio ambiente.
§ 4' A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do
inciso li do parágrafo anterior, e conterá, sempre ne
necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
2

§ 5 Os meios de comunicação social não podem, di reta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopôlio,
§ 6' A publicação de veiculo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.
(À 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 dos arts.

354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requerimentos de informações que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lu-

quema de escravidão e prostituição a que foram
submetidas naquele pais?

Justificação
Solicitamos estas informações tendo em vista

nossa participação, na qualidade de Vice-Presidenta, na Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a prostituição infanta-juvenil na Câmara dos
Deputados, .em 1993, realizandO importante trabalho
investigativo sobre esta situação, concluindo que o

tráfico e exploração de mulheres jovens para a prostituição no exterior é uma realidade brasileira inquestionável.
O fenômeno da exploração sexual, especialmente do sexo feminino, foi denunciado durante a

CPI. O pioneiro irabalho daquela Comissão contribuiu para dar visibilidade à uma realidade que, embora do conhecimento de muitos, surpreendeu e
provocou mobilização nacional.

Denunciamos, à época da CPI. a realidade de
milhares de meninas e moças que substituíram, precocemente, sua juventude, pela vida marginal nas
ruas e boates, vendendo o corpo como forma de sobrevivência. Meninas em sua maioria pobres, expos-

tas à violência e à degradação humana _que só a exploração sexual pode levar.

·

No decorrer das investigações, desnudou-se
um verdadeiro quadro de horrores. Dentre as denún-

cias da CPI, está a Rota do "Pornoturismo". Essa

Sr. Presidente,

modalidade de exploração sexual esta centrada nos
pólos de turismo brasileiros, especialmente Rio de
Janeiro, Recife, Fortaleza, Natal, João Pessoa. O
pornoturismo inicia-se nas agências de viagens, que
vendem a imagem do Brasil como local de sexo fácil
e barato. Para esse tipo de comérCIO contribui a pro-

Tendo em vista a morte (assassinato) da brasi-

paganda, pois não há cartaz ou folheto de viagem

leira Kelly Fernanda Martins, no mês de outubro

sobre o Brasil em que não faltem belos corpos nus
ou semidespidos em praias paradisíacas.
Concluímos que o maior fluxo de ''pornoturistas" origina-se na Europa e Estados Unidos. São.
em sua maioria, homens entre 30 e 50 anos de classe operária ou média baixa, que usam seu período
de fêrias e economias para uma temporada de org1a
a baixo custo. Não vêm conhecer o pais, mas sim as
brasileiras, famosas por uma suposta sensualidade
superior às européias e amencanas.

cidio Portella.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N' 555, DE 1998

passado, em Tel Aviv, Israel, e diante da denúncia
da existência de uma rede internacional de prostituição para a exploração de mulheres brasileiras, soliCitamos ao Em 2 Sr. Ministro das Relações Exteriores
as seguintes informações:
1) Oua1s as providências adotadas pelo Governo Bras1leiro junto às autoridades de Israel para
acompanhamento e apuração das denúncias e do
cnme mencionado?
2) Quais os termos do Acordo ou Tratado entre

Brasil e Israel com vistas a repressão do tráfico de
mulheres brasileiras para
pais?

a

Já naquela época, em 1993. a CPI defendeu a
necessidade da celebração de acordo internacional

prostituição naquele

contra o pomoturismo, que, infelizmente, somente agora as autoridades brasileiras tomam iniciativa. Entre as

3) Qual o nível de intervenção das autoridades

sugestões que àquela CPI apresentou, está lá, no Relatório final da Comissão: Ações de combate ao por-

brasileiras, junto ao governo de Israel, para garantir
a proteção e o retorno das brasileiras vítimas do es-

naturismo e ao tráfico internacional de jovens.
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Portanto, não é de hoje que exigimos uma solução para a questão da exploração e tráfico de mulheres brasileiras para a prostituição internacional,
situação agravada agora com o assassinato de uma
brasileira em rsrael e denúncias de existência de
uma rede internacional de prostituição, denúncia
esta já constatada anteriormente pela CPI.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1998. Senadora Benedila da Silva.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N2 556, DE 1998
Sr. Presidente,
Tendo em vista a morte (assassinato) da brasileira Kelly Fernanda Martins, no mês de outubro
passado, em Tel Aviv, Israel, e diante da denúncia
da existência de uma rede internacional de prostituição para a exploração de mulheres brasileiras, solicitamos ao Exm 2 Sr. Ministro da Justiça, as seguintes informações:
1) Quais as providências adotadas pelo Governo Brasileiro junto às autoridades de Israel para
acompanhamento e apuração das denúncias e do

crime mencionado.
2) Quais os termos do Acordo ou Tratado entre
Brasil e Israel com vistas a repressão do tráficó de
mulheres brasileiras para a prostituição naquele
pais.
3) Qual o níVel de intervenção das autoridades
brasileiras, junto ao governo de Israel, para garantir
a proteção e o retorno das brasileiras vítimas do esquema de escravidão e prostituição a que foram
submetidas naquele país.
Justificação
Solicitamos estas informações tendo em vista
nossa participação, na q,ualidade de Vice-Presidenta, da Comissão Par1amentar de Inquérito que investigou a prostituição infanta-juvenil na Câmara dos
Deputados. em 1993, realizando importante trabalho
investigativo sobre esta situação, concluindo que o
tráfico e exp!oração de mulheres jovens para a prostituição no exterior é uma realidade brasileira inquestionável.
O fenómeno da exploração sexual, especialmente do sexo feminmo, foi denunciado durante a
CPl. O pioneiro trabalho daquela Comissão contri-·
buiu para dar visibilidade à uma realidade que, embora do conhecimento de muitos, surpreendeu e
provocou mobilização nacional.
Denunciamos, à época da CPI, a realidade de
milhares de meninas e moças que substituíram, pre-

cc emente, sua juventude, pela vida marginal nas
ru?s e boates, vendendo corpo como forma de so·
bn:vivência. Meninas em sua maioria pobres, exposta" à violência e à degradação humana que só a exploração sexual·pode levar.
No decorrer das investigações, desnudou-se
um verdadeiro quadro de horrores. Dentre as denúncias da CPI, está a Rota do "Pomoturismo". Essa
modalidade de exploração sexu.al está centrada nos
pólos de turismo brasileiros, especialmente Rio de
Janeiro, Recife, Fortaleza, Natal, João Pessoa. O
pornoturismo, inicia-se nas agências de viagens,
que vendem a imagem do Brasil como local de sexo
fácil e barato. Para esse tipo de comércio contribui a
propaganda, pois não há cartaz· ou folhetos de viagem sobre o Brasil em que ·não faHem belos corpos
nus ou semidespidos em praias paradisíacas.
Concluímos que o maior fluxo de •pornoturistas" origina-se na Europa e Estados Unidos. São,
em sua maioria, homens entre 30 e 50 anos de classe operária ou média baixa, que usam seu período
de férias e economia para uma temporada de orgia
a baixo custo. Não vêm conhecer o país, mas sim as
brasileiras, famosas por uma suposta sensualidade
superior às européias e americanas.
.
Já naquela época, em 1993, a CPI defendeu a
necessidade da celebração de acordo internacional
contra o pomoturismo, que, infelizmente, somente
agora as autoridades brasileiras tomam iniciativa.
Entre as sugestões que àquela CPI apresentou, está
lá, no Relatório final da Comissão: Ações de combate ao pornoturismo e ao tráfico internacional de jovens.
Portanto, não é de hoje que exigimos uma solução para a questão da exploração e tráfico de mulheres brasileiras para a prostituição internacional,
situação agravada agora com o assassinato de uma
brasileira ern Israel e denúncias de existência de
uma rede internacional de prostituição, denúncia
esta já constatada anteriormente pela CPI.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 19998.
- Senadora Benedila da Silva.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Voltamos à lista de oradores.
Com a palavra o Senador Guilhenne Palmeira,
por cessão do Senador Carlos Patrocínio. V. Ex" dispõe de 20 minutos.
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O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inicialmente quero agradecer a V. Ex• e ao Senador Carlos Patrocínio a oportunidade da inscrição para que
me pronunciasse nesta sessão.
O Estado de Alagoas passa por aguda crise já
há muito tempo - dois ou mais anos. Apesar do
grande esforço do atual Governador, Manoel Gomes
de Barros, para encontrar uma solução, com a contribuição e a colaboração do Governo Federal, não
se conseguiu sanar todas as dificuldades. Essa crise
tem se agravado, principalmente num setor impor-

tantíssimo e decisivo para a economia do Estado de
Alagoas, o que torna dificílimo o andamenW de· projetas na área social. Atendendo a um chamamento
de lideranças do Estado de Alagoas e preocupado
com esses problemas, Jui obrigado a me deslocar
para Alagoas para participar de reuniões e conversar informalmente com alguns representantes do seter sucroatcooteiro.
Voltei mais preocupado do que daqui sai. É
muito grave a situação. Várias ações foram tentadas
para minimizar a crise no decorrer dos últimos dois
anos, mas na prática coisa alguma tem funcionado
plenamente.
Ouvi também o oportuno pronunciamento do
Senador Ney Suassuna, acompanhado de apartes
que ratificam a sua posição e mostram a mesma
preocupação. Apartes dos Senadores Ronaldo Cunha Lima, Bernardo Cabral e Joel de Hollanda mostraram a preocupação do Norte e do Nordeste com
suas economias e com os cortes que vão ser feitos
nos projetas enviados para a União. Na verdade, o
Nordeste e o Norte são sempre os mais atingidos
quando se precisa tomar medidas austeras.
Reconheço serem necessárias todas essas
medidas que vêm sendo anunciadas e que já estão
em tramitação no Congresso Nacional. No entanto,
a situação é preocupante tanto na área económica
como na social, pois a crise tem reflexos muito amplos nesses setores.
Vou demonstrar, com ajuda do que preparei
para tornar mais explícito, mais lúcido e mais racional o meu pronunciamento, que as medidas que estão sendo tomadas ou as medidas que deixaram de
ser tomadas estão aletando não só, por exemplo, o
setor sucroalcooleiro, mas outros setores que dependem ou contribuem para o funcionamento desse
setor.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós, que fazemos parte dos partidos que dão sustentação ao Go-
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verno, precisamos fazer um alerta. Concordamos e
queremos apoiar essas medidas, c ue são decisivas
para a economia do País, mas precisamos preservar
as nossas regiões de alguma maneira. Ê precise
que sejam oferecidas opções como forma de se ai·
cançar um entendimento geral.
Já ouvimos o veemente pronunciamento de
Senador Bernardo Cabral, que disse que, da manei·
ra como estão postas as coisas.- ele jamais as acom··
panhará, Jazendo parte, sendo um dos lideres da··
queles partidos, daquele grupo qu•' dá sustentaçãc•
e apoio ao Governo. Isso é preocupante. Precisa··
mos conversar, dialogar rapidamente para que a~
coisas não continuem lentas, o que certamente con··
tribui de maneira tarte para que a:i medidas adota ·
das não minorem a situação da reg:ão mais sofrida e
mais sacrificada, que é a região No ·deste.
Sr. Presidente, repito: o pronunciamento d(J
Senador Ney Suassuna já deixou olaro que a preo ·
cupação não é só de Alagoas; elé é da Paraíba, e
do Rio Grande do Norte, é de Perr .ambuco, é de to·
dos os Estados do Norte, porque novamente será a
região - do que nós temos conhe ;imento - a mais
atingida por tudo isso, quando já é a mais sofrida ha
anos e anos. Vamos ver, vamos .utar e vamos ao
diálogo, para encontrar uma saiu ;ão para o País,
mas protegendo um pouco os mais sofridos.
O País está consciente da conjuntura adversn
que estamos vivendo e de que, nais .uma vez, no
curso da atual geração, vamos pa~sar por um período de novos ajustes que, em última análise, significam sacrifício, renúncia, incerteza e insegurança.
Todos fazemos votos para que as medidas que estamos sendo chamados a adotar, nm nome da estabilidade política, da preservação do valor aquisitivo
da moeda e da;fetorhada do -cres.::imentO económico, possam reacender a esperança, as expectativa.5
e os anseios de toda a Nação. Quanto mais rãpida3
as nossas decisões, mais eficazes esperamos qu·~
sejam os remédios amargos da recessão, da retração do consumo e, por conseqüên::ia, do desemprego, que é o preço mais alto que tmemo~ que paga r
por nossa própria imprevidência.
Ê preciso considerar, Srs. Senadores. porém,
que uma crise, por mais aguda qu·3 seja, não signifca a obrigação de nos conformarrr:os nem de cedermos à passiva expectativa dos maus momentos.
Quanto mais rapidamente baixarem os juros, quant:::>
mais formos capazes de produzi1 e exportar, ma1s
eficientemente vollaremos à normalidade - ou à no:·malidade que sonhamos - e à ret•Jmada do proce~;
so produtivo. As regiões mais frág ;is e as mais den-
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samente industrializadas seguramente serão as
mais duramente atingidas. O Nordeste está no primeiro caso e Alagoas, com a mais frágil economia
regional, não poderia· iuQir a essa regra. A base da
economia agroindustrial que já vem se estiolando há
algum tempo, corre riscos bem maiores. Tomandose como referência a safra agrícola de 1986/87,
quando produzimos 71.267 toneladas de cana, estaremos colhendo, na atual, apenas 53.883 toneladas,
indicativo suficiente para demonstrar que, em nosso
caso, a crise já perdura há pelo menos dez anos.
As medidas tomadas a partir de 1990 permitiram uma lenta recuperação que acompanha as oscilações de todo o mercado produtor interno. Entretanto, desde a safra de 92/93, quando atingimos pouco
mais de 22% da produção nacional, jamais voltamos
a igualar esse índice, conforme demonstra o quadro
que estou anexando a este meu pronunciamento.
No ano agrícola de 97/98, Sr. Presidente, estamos
no preocupante patamar de menos de 18% da produção nacional. Não é difícil compreender a angústia e os constrangimentos dessa situação se considerarmos que o setor sucroalcooleiro é o maior absorvedor de mão-de-obra em meu Estado e grande
contribuinte para absorção de mão-de-obra em Pernambuco, no próprio Rio Grande do Norte e na Paraíba.
A situação pode ser resumida num panorama
que continua sombrio: há excesso de produção de
açúcar e não existe demanda para o álcool. Entretanto, o Conselho lnterministerial do Açúcar e do Álcool vem, desde o início do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, propondo medidas e
adotando iniciativas que evitem ou que possam evitar o agravamento da situação. Entre essas medidas, está uma da maior importãncia, aprovada desde o dia 1O de setembro deste ano. Trata-se do pagamento, diretamente ao produtor rural, da parcela
R$5,07, por tonelada de cana, relativa a equalização
do preço correspondente aos custos regionais, que
antes era pago as distribuidoras de combustiveis,
mediante a incorporação dessa parcela ao preço fi-

nal do produto. Esse diferencial permitirá igualar os
preços finais do açúcar e do álcool entre as Regiões
Nordeste e Sudeste, evitando-se a forte migração do
álcool produzido no sul do País para a região mais
carente do Brasil.
Lamentavelmente, essa medida, aprovada há
exatos dois meses, ainda não está sendo cumprida,
razão do meu apelo, que, por outro lado, deve ser
secundado, com urgência, por outras iniciativas já
sugeridas, que poderão, pelo menos, amenizar as
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duras condições sob as quais se encontra hoje esse
setor em meu Estado e em todo o Nordeste brasileiro. Permito-me citar aqui, Sr. Presidente, o estímulo
ao consumo interno do álcool, não só através da
criação de uma frota específica, coisa que já analisamos por aqui, em que o papel do poder público é
essencial, mas sobretudo a aceleração dos estudos
para a adição desse combustível ao diesel, à seme~
lhança do que já se pratica na Suécia. Vale lembrar
que apenas o cumprimento da legislação em vigor,
que obriga a adição de 14% de álcool-anidro à gaso~
lina, somente no Rio Grande do Sul, onde se utiliza,
como alternativa, o MTBE, significará um consumo
adicional de mais 450 milhões de litros por ano.
São providências que em nada afetam o cum~
primento do ajuste fiscal em que estão empenhados
o Governo e toda a Nação, mas que se tomam essenciais no Estado que dispõe dos mais baixos índices de desenvolvimento humano e de uma das mais
frágeis estruturas econômicas hoje em todo o Nor~
deste.
Sr. Presidente. tenho esperança de que esse
meu apelo, que já é uma ratificação, uma reiteração
de outros pronunciamentos que fiz nesta Casa, de
entrevistas e de colocações junto aos órgãos do Governo, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério
da Agricultura, Petrobrás, etc., não cairá no vazio,
na medida em que nada mais pedimos do que o
cumprimento das leis e resoluções aprovadas.
O Sr. Joel de Hollanda (PFL '- PE) - V. Ex'
me permite um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- Al) Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Joel de Hollanda (PFL - PE) - Nobre
Senador Guilherme Palmeira, acompanho com toda
atenção o pronunciamento de V. Exª, nesta tarde,
aqui no Senado, trazendo ao debate a questão do
fortalecimento do Programa Nacional do Álcool. V.
Ex'!!, em boa hora, chama a atenção do Governo
para a necessidade de agilizar as medidas já suficientemente estudadas, no sentido de ampliar o
mercado para o álcool produzido em nosso País. Álcool que gera emprego no setor produtivo e agrícola,
que contribui para diminuir a poluição nos centros
urbanos e que economiza divisas para o nosso Pais.
Então, nobre Senador, o que se indaga é por que
um combustível renovável que tanto contribui para o
desenvolvimento tecnológico, para a melhoria do
meio ambiente, para a geração de emprego e para a
economia de divisas, não tem as suas ações dinamizadas para que possa contribuir mais ainda para a
nossa matriz energética. V. Ex" tem razão quando
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soljcita pressa e decisão ao Governo. ::::stou C811C ae
quê o c:iscurso ae \1. E';~ .1ão CJ!r.i no vazio, m3s. ao
contrário, obterei ressonância e o Govemo aaotarã
essas medidas que V. Exª .está a preconizar como
urgentes e necessârias. Cito co;no exemp:o 2dicionar o álcool ao diesel, o que gerará milhões de litros
de consumo adicional para esse !mport.:mte piOduto

e, conseqüentemente, assegurará a soorevivênci~
das unidades produtoras de álcool e gerará emprego
para todo o setor agrícola que ab2stecc essas destilarias. Parabéns, Senador Guilherme Palmeira, pela
objetividade, pela riqueza oe dados que V. ExJ reúne

no pronunciamento que nos blinda nesta tarde. Muilo obrigado.
O SR. GUILHERME PALME;RA (PFL - -'\L) Muito obiigado, Senador Joel de Hollanda. 11. EY.',
em várias oportunidades. já taco:..~ nasse ::~.ssumo.
sendo uma Qas vozes ma1s ouvida:3 quandc se ti3ta
desse probl8ma,' 'qUe se arrasta por vários anos.
Ja tenho, Senador Joel de Hollanda, informações de que o conselho criado para examinar as
condições de adição do ãtcoot ao diesel - medida
em que não seremos pione1ros, apesar de sermos o
grande produtor mundial, jã que a Suécia já empr:::ga essa medida, seguida por outros países, enquanto ainda estávamos estudando o assunto-, vs Orgãos
técnicos designados para procederem a ess~s ex2mes concluíram que o pm,ero é perfeitamente viâvel.
absorvendo uma grande parte da produção de álcool, principalmente do ãlcool íiOrdestino, o que aliviaria a crise por que passa esse setor jéi. há qtguns
anos.
Mas, Sr. Presidente. Srs. Senadores. ~ncerran
do o meu pronunciamemo, embora tenha esgotacic
o meu tempo, graças à compreensão de\! Ex<l ...
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB- MT) - Permite.
nobre Senador, um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFi. - r\L) Pois não, Senador. Ouço com prazer V. Exil.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB - MT) - Desejo
só informar a V. Ex" que em Mato Grosso ;lâ algumas empresas de õnibus fazendo testes com essa
mistura e esta dando certo. esta tunc1onô.ndo muno
bem a mistura do atcool com outros produtos, :cm ::
finalidade de se aumenta; o consumo do álcool nc.•
País. Mato Grosso também é um grande produtor de
álcool.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado, Senador Carlos Bezerra. "· E.nª jt
havia me comunicado informalmente acerca desse
programa que existe em Mato Grosso. Essa e uma
prova de que a coisa é viável e é um passo a mais,
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sem com;::>rometer a reforma fiscal e as propostas do
Governe. :•Jão na referi ao Mato Gmsso no decorrer
de meu discu, .:::o, infelizmente, mas não tenho dúvidas de que es..:e Estado também daiá a sua contribuição, produzindo mais a oiemceíldo err.prego a
muita gente.
Encarraíldo, Sr Presidente, ten;lO esç;erança,
como já d;sse, de que não fiqu~ no 'Jazia mais este
alerta, à medida que nada mais· pedimos que o cumprimento Gas leis a resoluções aprovad2s, as primeiras pelo Congresso Nacional, as das fiOtas, e as últimas pelo órgão especializado do Executivo e que.
se não :gsolvem, pelo menos amenizem as duras e
adversas c-.ondiçõas em que 'live o setor primário em
Alagoas, no Noideste. Até o piõpiio Estado de São
Paulo vive essas dificuldades, mas acrescento também os Estados de Minas Gerais, fAato Grasse do
Sul, tcdos eles p;eocupados com a .decisão definitiva, paía v.3.ler, pragmática dos ó;gãos de Governo
Federal encarregados de fazer com que essas medidas sejam tomadas iaalidade.
Portanto, espero que isso acoria, po:~ precisamos amemzEi.i 2 dureza das3as madtdas de ordem
fiscal, ofe;·scendo altemativa.s para c;ue possamos,
mesmo que lentamente, c;escai e ;::oder oferecer
empragos ::.o r:0íd~stino. eo horr.3m do Norte, ao
:10mem d0 Cer.tro-3ul e, t;mJ.!m9r:te, aos brasileiros.
MuiD gsro a V. ê:~=:!, .Sí. Presidente.
O sn. ;.:>RCS~:JENTE (Geraldo fv1etc) - Concedo a palavra ao noboG Senaa8r Joet de i-:oltanda. V.
Ex'" dispõe de 20 mmutos.
O SR. JO~L DE i-iOLLANDft. ,;;::~FL- :'lE. Pro,uncJa o sequinw discurso.) -~r. rr3~:uame, S~s e
Srs. Senadores. ·=..üeio usa1 : t::bl.!:-o: ~3. tarde a e
;,oje para. :!estac.:::.r ..::s a::::Ge.s Co ~.iin:st~rio ja Cuítu'3, deser.\'ai··.'id:::s ;;elo -Minlst:o Francisco WeHo11,
que COr.15;'1da coíil 31iciênc;:. e cam grande brilho a
polílica culturai de Governe .jo Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Essa política tem produzjdo excelenres rasultados. Usando como mstrumenro a legislação específica de 1ncenti''JS fiscais. o I'JiinistGrio da Cultura vem
dando tarte 1mDu1s.:o 3. Jriisnsa. vari5a3.ae de projetas
cultumis ,.---:"'S::.JJrJoe nos i"i':·:!IS c;T:s~ent.es Estados e
.·agiões ao i·.:..;.:. :az.e:"'·jo :.:::-;'"' •_se oc fir..s!l::::Jamento
Jrivado a .Juv ... ~._.J.:::: :::·_;i',:_:r;::.. s . ..; J•.::m.: C& ·.·;da, con;;istência G ·:iii:..:.; '"'.iSi71Cl a -. .. :aa cuiturc.l cv P::!ís, angariando o apo1o ..:;
.::m~I;ança do ma!o cultural e do
setor empresa!,::: ...
A associac~·=- s-e acões ae governo com ações
da iniciativa privaaa vem se revelando de grande
efeito sinergético, aumentando a oferta de eventos e
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atividades numa proporção que beneficia a sociedade e a cultura. Surge, assim, um grande volume de
espetáculos teatrais e musicais, de livros de acentuado interesse cultural, de vídeos culturais ou didáticos, de filmes, documentários ou de ficção para o
cinema e a televisão, de discos e de exposições. A
essas importantes iniciativas junta-se a de recuperação de edifícios históricos com participação permanente de empresas no seu uso e manutenção.
Sr. Presidente, o Ministro Francisco Wettort,
além de destacar-se por sua ação, também brilha
por meio de suas palavras em artigos, palestras e
discursos, apontando caminhos para a nossa cultura
e iluminando questões da nossa identidade e da
construção do Brasil que queremos. Foi o que fez
recentemente no dia 5 de novembro na solenidade
do Dia da Cultura. Naquela ocasião, foram agraciados com a Ordem do Mérito da Cultura, antiga tradição que vem desde o Império, um grupo de homens
e mulheres que se vêm destacando nas batalhas
pela cultura em nosso País: empresários, artistas,
políticos, escrttores, produtores, os que trabalham
pela cultura popular e tantos outros.
O discurso pronunciado pelo Ministro francisco
Weffort no Dia da Cultura deveria ser lido por todos,
pela sua mensagem luminosa, pela sua visão de
Brasil. Nas palavras de Weffort, mérito cultural é animar e dar vida ao sonho brasHeiro, é construir o futuro do País. Construir o futuro por meio da cultura é

"a melhor de todas as formas de dar sentido à vida.
E o sonho brasileiro, o compromisso brasileiro é, e
tem sido, desde sempre, o da construção de uma
nação desenvolvida e justa".
Em seu pronunciamento, o Ministro Weffort invocou as figuras de Pedro I e Monteiro Lobato, nascidos, respectivamente, há duzentos e há cem anos.
Figuras do passado, mas bem presentes e relevantes hoje. Duas figuras ousadas que tiveram visões
do Brasil que são, ainda, em grande parte, as nossas. Pedro I, príncipe rebelde, que ousou imaginar
um novo País, continental, unificado, com um futuro
a moldar. O mesmo futuro que é o projeto permanente do Brasil; que, por mais que tenhamos progredido, é também nosso projeto. Monteiro Lobato, empresário ousado, visionário, grande escritor, lutador
por grandes causas públicas, como a do petróleo em
nosso solo. Dois brasileiros como nós, batalhadores
da cultura em nosso Pais, orientados por um mesmo
sonho, o de uma Nação com um belo futuro.
"Pedro I e Lobato são do passado, mas também
do presente. Como bem disse Francisco Weffort:
"Somos testemunhas de nossas próprias origens. É
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nesse sentido que se fala da contemporaneidade do
não coetâneo. Pedro I e Lobato, embora de tempos
tão diversos do nosso, são nossos contemporâneos.
Eles fazem parte de nossas raízes e, contudo, por
isso mesmo, são, em muitos sentidos, figuras de
nossa convivência, de nossa atualidade".
Adiante, em seu pronunciamento, o Ministro
Francisco Weffort provoca nos~a imaginação com
seus pensamentos estimulantes. Cito o Ministro:
"Sérgio Buarque de Hollanda disse que o Brasil nunca teve, na verdade, um pensamento conservador".
A frase pode ser entendida como: não temos passa·
do a conservar, glórias. tradições. Mas também
pode ser entendida de outro ·modo, que me agrada
mais: não temos um pensamento conservador porque estamos, e sempre estivemos, convencidos de
que temos um futuro a construir.. É por isso que podemos ter principes rebeldes como D. Pedro I e em·
presários rebeldes como Lobato ... Rguras históricas,
unidas aos agraciados da Ordem do Mérito da cultura, no presente, pela idéia de construir o futuro ... No
pedaço onde nos toca atuar e viver, temos que
construir uma nação modema e justa... Diferentes
que possam ser as interpretações para as palavras
'desenvolvimento', 'modernidade', 'justiç~·. nós, brasileiros, estamos voltados para o futuro ... Estamos
condenados a construir o futuro. Em todos os tempos existiram no Brasil coisas que entendíamos necessário mudar. E, de fato, o País tem mudado muito. Ainda assim, é parte do nosso sonho a convicção
de que nos falta muito a fazer. O sonho brasileiro é
um sonho de mudança permanente em busca de um
mundo que nós acreditamos melhor'.

Cito ainda Weffort: "Para qualquer época do
passado que se mencione, perceberemos que nós
fomos sempre assim, vocacionados para o futuro.
No Brasil, a história aconselha sempre a continuar a
marcha pela construção iniciada por nossos antepassados. Bem pensadas as coisas, a nossa melhor
herança não nos puxa para trás, mas nos empurra
para a frente".
Sr. Presidente, é um privilégio para o País termos como Ministro da Cultura um intelectual da estatura de Francisco Weffort. Nele encontramos, além
da figura de hábil administrador de uma eficiente po·
lítica cultural, também o homem de idéias, capaz de
iluminar, orientar, dar sentido à marcha histórica de
nossa sociedade. As passagens que citei, do discurso do Ministro, são exemplos de inspiração, de motivo para renovação de nossas energias, de lição para
o nosso auto-entendimento, para a compreensão de
nosso trajeto como povo. Por isso, mais do que pa-
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rabenizar o Ministro, devemos parabenizar a nós
próprios por termos o feliz ensejo de contarmos com
a presença do intelectual Francisco Weffort à frente
do importante Ministério da Cultura do nosso País.
A Sr' Benedita da Silva (Bioco/PT - RJ) Permite-me V. Ex" um aparte, nobre Senador Joel
de Hollanda?
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) Com muita atenção, ouço a nobre Senadora Benedita da Silva.
A Sr" Benedita da Silva (Bioco/PT- RJ) - Senador Joel de Hollanda, não poderia deixar de manifestar-me quando V. Ex' presta esta homenagem a
uma das grandes figuras da intelectualidade brasilefra, um homem comprometido com a cultura, como o
Ministro Francisco Weffort. S. Ex' tem esbarrado nas
dificuldades que permeiam toda a política em nível
nacional e internacional. Mas, há, hoje, um grande
esforço internacional para que a cultura receba um
tratamento com o mesmo peso e medk1a que as outras políticas. Porque é exatamente a cultura que
instrumentaliza o cidadão para que possa, absorvendo valores, lutar pelos seus direitos, por sua liberdade, por seu idloma, por toda a sua criatividade cultural. O Ministro Francisro Weffort, sem dúvida, tem
contribuído para que possamos aquecer um pouco a
cultura, tão abandonada em nosso Pais. S. Ex" merece de todos nós o reconhecimento pelo que tem
feito à frente do Ministérk> da Cultura e também pelo
cidadão que é. Francisco Weffort já freqüentou as fileiras do Partido dos Trabalhadores e temos por S.
Exi1 respeito e carinho. S. Exª é, hoje, um homem de
governo que muita contribuição tem dado, conforme
V. Ex" se referiu. Gostaria apenas de acrescentar,
Senador Joel de Hollanda, o fato de que ainda precisamos investir um pouco mais na cultura. E é com
uma certa preocupação que vejo os cortes feitos na
área pelo Governo Federal, exatamente no momento em que se planejava uma série de programas e
projetas que colocam o País nas fileiras da disputa e
da competição em nível internacional. E o Ministério
da Cultura e a iniciativa privada muito têm colaborado nesse sentido. Assim, não posso deixar, nesta
oportunidade, de fazer um apelo para que possamos
rever o corte feito na área da cultura. Temos ainda
que investir, por exemplo, no circo, que é importante
- sei que o Ministro Weflort tem essa preocupação; nos curtas-metragens, que mostram o cotidiano da
sociedade brasileira; e nessa camada empresarial
de produtores da área cultural, que hoje estão altamente prejudicados na sua produção. Principalmente agora que os filmes de curta e média duração co-
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meçam a alcançar um lugar ao sol, quero crer que
S. Ex" tem intenção de investir na área Parabéns a
V. Ex• pela homenagem e parabéns ao nosso Ministro Francisco Weffort, que tem apoiado a Fundação
Cultural Palmares, cuja Presidente, Dr' Dulce Pereira, tem desenvolvido um trabalho excelente e que
também merece o nosso apelo. Muito obrigada.
O SR. JOEL DE HOLLAI!IDA (PFL - PE) Agradeço à nobre Senadora Banedita da Silva o
aparte com que nos distinguiu e que ilustrou sobremaneira este modesto pronunciamento.
Na verdade, Senadora, é muito fácil criticar os
homens públicos e atirar pedras nas pessoas que
estão à frente. de órgãos públicos, e muito difíceis os
momentos de reconhecimento. Este meu modesto
pronunciamento é um momento de reconhecimento
ao trabalho, à eficiência e, sobretudo, à capacidade
de diálogo que o Ministro Francisco Weffort vem desenvolvendo à frente do Ministério da Cultura. S. Ex"
vem estimulando todos os segmentos culturais do
nosso País, tais como a produção de livros - literários ou didáticos - a música, o teatro, o cinema como bem lembrou V. Ex"' - e o folclore brasileiro.
Por isso mesmo, fazemos este registro.
V. Ex' também chamou a atenção para um aspecto que nos preocupa, que é a possibilidade de
corte nas verbas destinadas ao Ministério da Cultura. Mas acredito que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, sendo um intelectual e um homem
sensível às questões culturais, deverá adotar as providências necessárias para preservar, na medida do
possível, os recursos financeiros do Ministério da
Cultura, a fim de que esse Ministério continue desenvolvendo o belo trabalho que vem fazendo a partir da condução do Ministro Francisco Weffort.
Agradeço a V. Ex" o aparte.
Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que determine
seja anexado a este modesto pronunciamento o importante discurso· do Ministro Weffort pela passagem
do Dia da Cultura, quando importantes personalidades do nosso País foram homenageadas com a Medalha do Mérito Cultural. E tmportante que os Anais
desta Casa registrem esse documento, até para que
as futuras gerações tomem conhecimento de que,
mesmo em tempos difíceis, existiram homens e mulheres preocupados com a cultura do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOEL DE HOLLANDA EM SEU PRoNUNCIAMENTO:)
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SOLENIDADE DO DIA DA CULTURA
ORDEM 00 MERITO DA CULTURA
5 DE NOVEMBRO DE 1998

Discurso do Ministro Francisco Weffort
Desde que o Pres1dente Fernando Hennque Cardoso restabeleceu a Ordem do Mérito da Cultura. antiga tradição do Império interrompida em 1889, esta é a quarta vez em que nos reunimos, aqui no Palácio do Planalto, para homenagear um punhado
de homens e mulheres que representam a cultura brasileira e que
batalham por ela. Empresá.rios, p1ntores, cineastas. politicas. escritores, produtores culturaiS, lideres religiosos, os que trabalham
com a cultura popular, com a culinária e tantos outros que enriquecem a nossa cultura.
O Brasil foi conSiderado, em algum momento, como a terra
do tuturo. Não creio que se deva desprezar esta drvisa. As pessoas que reconhecemos hoje com a ordem do mérito cultural, são
pessoas que anrmam e dão vida ao sonho brasileiro. São todas
elas, homens e mlJiheres. que ajudam a construir o tuturo neste
pais. Construir o futuro através da cultura é, provavelmente, a me·
lhor de todas as formas de dar sentido à vida. E o sonho brasrlei·
ro, o compromisso brasileiro é, e tem sido, desde sempre, o da
construção da nação, uma nação desenvolvida e JUSta.

"
Creio que é legítrmo invocar o tema quando vamos nos
aproximando dos nossos 500 anos e da passagem para um novo
milênio. Com mais razão quando celebramos os duzentos anos
do nascimento de Pedro 1 e o centenário de Monteiro Lobato, homenageados, nesta solenrdade, com as exposições que vimos lá
fora, a cargo do Museu Hrslónco Nacronal e da FundaQPo Banco
do Brasil. Quem se lembre, ainda que por um momento, destas
duas grandes figuras da nosa históna, talez tenha sentido que
eles, como muitos outros r:;ue parecem haver ficado no passado,
estão; contudo. profundamente ligados a nós.
Um grande escritor meXIcano, Cart~s Fuentes, disse certa
vez que um traço caracteristrco da cullura latino-americana é que
nós somos testemunhas de nossas próprias origens. Eu creil:l que
esta rdéia tem alguma afinidade com a reflexão de um outro estudroso dos nossos países quando afirmava que um aspecto da
condição dos países novos é uma "contemporaneidade do não
coetàneo". Homens de tempos diferentes poderiam aqur ser percebidos como pertencendo· à nossa atualidade, como se tossem
nossos conlemporàneos.
Pedro I, que é menos conhecrdo entre nós do que devena,
foi um príncipe mas Iam Mm um rebelde. Hoje é Jácil drzer que ele
taz. a independãncia do Brasil sob a orientação do pai. Isso é ver·
dade. mas não tlJdo. lmagrr.em o que seria as dificuldades para
se laz.er a independência de um pais continental como o Brasil,
nas condrções da época. Um jovem de 23 anos, além drsso um
discípulo de Jose Bonrfácro, o Patnarca. que tanto quena a lndependêncra do Brasil quanto a abolição da escravatura - que so
viemos a ter 60 anos depors e que ainda permanece, em alguns
desvãos de nossa sociedade, como algo a conquistar.
Não é por acaso que sentrmos que algo de Pedro 1 se liga
a nós, hoje. Uma das sohmidades mars comoventes a que jã assisti aqur no Palácio do Planalto foi uma celebração dos direitos
humanos na qual se anuncrava a libertação de trabalhadores es·
cravizados em algumas fazendas de nossos grotões. A verdade é
que por mais que tenhamos andado desde inícios do XIX, e andamos muito. nos contrnuamos com alguns dos problemas que atar-

e
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mentavam os lideres da lndependêncra. E, como os fundadores
do Brasil independente, continuamos orientados por um mesmo
sonho, o de construir tJma nação desenvolvida e justa.
Monteiro Lobato foi um empresário, dizem alguns que um
empresáno de P:OUCo êxito. Mas foi também, e sobretudo, um
grande escritor. E também um rebelde. Tanto quanto-;Js fundadores do lmpéno, Lobato foi um visionáno, um homem que via além
do seu tempo e que. por isso mesmo, nos deixou uma rica herança. Ou em tiver dlJvidas leia, ou releia, seu livro •o Presidente Ne-gro•, de extraordinána atualidade, sobre os problemas raciais nos
Estados Unidos. Quem hver duvidas. procure lembrar-se de sua
campanha pessoal. de sua dramática campanha, em favor do petróleo. Foi um vtsionário e, contudo, foi também um realista. É só
lembrarmo-nos de Jeca Tatu. Lobato foi um dos campeões das
campanhas de saneamento que o Brasil sempre fez, continua fazendo e terá que continuar a fazer por muito tempo, em beneficio
do seu povo.

E neste sentido que se pode d1zer que nós somos tes\emu·
nhas de nossas próprias ongens. É neste sentido que se fala de
uma contemporâneidade do não coetãneo. Pedro I e Lobato, em·
bera de tempos tão diversos do nosso, são nossos contemporã·
neos. Eles fazem, são parte das nossas raízes e, contudo, por
isso mesmo são, em muitos sentidos, figuras da nossa convenvivência, da nossa atualidade.
Eu me lembro, e estou certo de que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso também se lembrará., de uma frase de Sérgio
Buarque de Holanda segundo a qual o Brasil nunca teve. na verdade, um pensamento conservador. Nunca teve Um pensamento
conservador, ao estilo europeu dos povos que têm, ou acreditam
ter, um passado de glorias a preservar. A frase de Sérgio pode
ser enlencl!da elo seguinte modo: não temos um pensamento conservador porque não temos passado a conservar. Mas também
pode ser entendida de outro modo, que me agrada mais: não temos um pensamento conservador porque estamos, e estrvemos
sempre, convencidos que temos um futuro a construir. E por tsso
que podemos ter príncipes rebeldes como Pedro I, e empresãrios
rebeldes como Lobato.
III

Eu acreoito que e isso o que une os agradecrdos d3 Ordem
do Mérito da Cultura que temos diante de nós, as hguras históncas de Pedro I e Lot:ato. E a rdéia de que, em qualquer selar de
atrvrdade em que nos encontremos, temos que construir o Juturo.
No pedaço em que nos toca aluar e vrver. temos que construrr a
nação. uma nação moderna e JUSta.
Haverá dezenas de rr.terpretações polít1cas e rdeologrcas
para estas palavras. desenvolvrmento, modernrdade e JUStiça. E.
contudo, nenhuma destas murtas rnterpretaç:Jes muda um lato essenciaL Diferentes que se1am as rnterpretações, nos, brasrte1ros.
estamos voltados para o futuro, para algum signifrcado do desenvolvimento e da modernidade, para algum sen!1do da justiça. Para
dizer de um modo quE' nà.o me agrarla. nos estamos condenados
a construir o futuro.
Em todos os tempos, sempre existiram na Brasil co1sas
que, por uma razão ou por outra. não nos agradaram e que en-
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tendíamos necessário mudar. E. de fato, este país tem mudado
muito. Ainda assim, é parte do nosso sonho a convicção da que
por mats que tenhamos crescido como pais, nos falta muito a
fazer. O sonho brasileiro é um sonho de mudança permanente
em busca de um moodo que nós acreditamos melhor.
E, cunosamente, neste esforço por mudar, nós nunca nos
despreendemos, não de todo pelo menos, de nossos vinculus
com nosso passaoo, nunca perdemos não de todo pelo menos, o
senttdo de nossa identidade. E creto que isso ocorre por uma ra·

zão. pelo menos por uma razão: para qualquer época do passado
que se menctone, perceberemos que nós tomos sempre assim,
vocacionados para o futuro. O Brasil é um pais cunoso onde oco·
nhecimento da história passada não aconselha ninguém a parar.
Aconselha, pelo contrário, a conllnuar a marcha pela construção
inJcmda por nossos antepassados. Bem pensadas as coisas, a
nossa melhor herança não nos puxa para traz, mas nos empurra
para frente.
IV

Para concluir estas palavras, pennilam-me, senhoras e senhores, um agradecimento pessoal ao preSidente Fernando Hennque Gardoso. Quero aqui, de pública, agradecer a oportunidade
que o Pres1dente me ofereceu em 1994, de trabalhar em seu governo. Neste perfOdo, nunca 11 tão pouco sobre o Brasil. E, contudo, nas minhas andanças por este pais. nunca aprendi tanto sobre o Brasil, sua gente e sua cultura.
Mas quero agradecer mais do que à oportunidade de partiCipar de seu governo, a oportunidade que seu govemo nos oferece a lodos de participar de uma nova época em nossa históna. AI·
guns se queixam que temos dificuldades. Sim, temos dificuldades.
Mas quando foi que não as tivemos? Telia sido mais fácil na época de Pedro 1 quando os ecos da revolução francesa e das guerras napoleónicas chegavam até às margens do lia lpiranga? Telia
sido mais fácil na época de Lobato, que 101 preso porque era tão
vis1onàno a pooto de acreditar que tinhamos pelró/ea?
Algumas pessoas não sabem porque o povo brasileiro é
olim1sta. Eu acho que posso responder a esta pergunta: é. porque
ele. o povo, quero dizer o povão, tem uma boa intuição da histó·
na. Uma intuição que diz "melhor hOJe do que ontem" E eu acredito, como o povo, que. apesar de todas as dificuldades. o amanhã será amda melhor. Acredito também, como o povo, que dificuldades existirão sempre. Como havera sempre algum brasHeuo,
alguns orasileiros. muitos. como estes que vero agora d1ante de
m1m, que serão bastante brasUe1ros. 1sto é bastante confiantes em
51 e no futuro, para enfrentar os problemas e buscar as soluções.
Eu quero agradecer ao Presidente Fernando Henrique Cardoso a opor1un1dade que vem dando a muitos brasileiros de poder
acreditar que o tuturo será melhor. O Presidente disse certa YeZ
que o Brasil não é propriamente um pais subdesenvolvido. mas
um pais mjusto. Pois bem, temos ai temos tanto um diagnóstrco
quanto a perspecbva de uma solução. O sonho brasileiro de construir uma nação mais desenvolvida e mais justa esta hoje mats
viVO do que nunca. Eu quero agradecer ao Pres1dente por presidir
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o pais numa época em que. em meio a todas as dificuldades,
nós reconquistamos o nosso sonho, o própno sentido da nossa
idenbdade como nação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES .(PMDB- AP) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste final de século, desponta na economia mundial o vigoroso
crescimento do setor de serviços, com a conseqüente diminuição do papel reservado à indúslria, que,
historicamente, detém o título de principal fonte geradora de riquezas e empregadora de mão-de-obra.
Entre as inúmeras atividades que compõem o
setor de serviços, uma desponta como a grande vedete de nossos tempos, revelando, entre outras caracteristicas, uma gigantesca capacidade para a geração de empregos diretos e indiretos. Refiro-me ao
selar de turismo - portanto, apelo ao Senador Bernardo Cabral atenção especial, pois é adequado
para a nossa região este pronunciamento.
Os números relativos ao turismo, sejam no
Brasil, sejam no exterior, sempre impressionam e
valem uma análise detida e aprofundada. No último
ano, os negócios com o turismo movimentaram no
mundo incríveis US$400 bilhões. De acordo com a
Organização Mundial de Turismo, enlidade pertencente ao sistema das Nações Unidas, prevêRse que,
em cerca de 20 anos, ou seja, no ano de 2020, o turismo será responsável por um faturamento da ordem de US$2 lrilhões ao ano.
O crescimento do tráfego turistico internacional
e, conseqüentemente, das receitas a ele vinculadas,
refletiu-se em nosso País. Aqui, contudo, além dos
motivos que en58jarani o boàm do setor no mundo,
o invejável desempenho da indústria do turismo
deve ser creditado aos fatores essencialmente internos, como a estabilidade da moeda e a desregulamentação do setor de transporte aéreo.
As medidas que visaram a desregulamentação
do transporte aéreo no Brasil propiciaram uma, saudável concorrénc1a entre as empresas do setor, cujas conseqüências mais visíveis foram a redução
nos preços das tarifas e o aumento do fluxo de passageiros transportados.
Em artigo recentemente publicado no jornal
Gazeta Mercantil, o Presidente da Embratur, Dr.
Caio luiz de Carvalho, ponderava que o turismo "é o
caminho mais curto, econômico e eficaz para a geração de empregos, captação e proteção de divisas".
Concordamos com a afirmação do ilustre Presidente
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da Embiatur, haja vista que essa conclusão é fundada em dados concretos, que atestam o potencial da
indústria do turismo COf!lO _uma das principais fontes
geradoras de riquezas no século que se avizinha.
Ainda segundo o citado artigo, estudo elaborado pelo IBGE para a Embralur aponta que o turismo
tem impacto sobre 52 itens de uma economia local,
sendo que a edificação de um único quarto de hotel
é responsável pela geração de 0.4 a 2 empregos diretas.
Sob o ponto de vista da pauta de exportações
brasileiras - e esse dado nos parece extremamente
relevante -, o turismo ocupa o quarto posto. ficando
atrás apenas do minério de ferro, da soja e do farelo
de milho.
No ano passado, o setor movimentou, somente
com o ingresso de turistas estrangeiros, um total de
US$2,4 bilhões. O mais surpreendente, no entanto,
é que, segundo autoridades do setor, esta soma deverá alcançar a cifra de US$5 bilhões em apenas
dois anos.
Analisando os dados estatísticos oficiais, notamos que, a despeito dos esforços empreendidos pelos órgãos governamentais, a distribuição do fluxo
de turistas no Brasil ainda permanece bastante desigual. A título de reflexão, deve-se atentar para o fato
de que, no ano de 1996, a cidade do Rio de Janeiro,
sozinha, recebeu 30,5% do fluxo turístico nacional,
seguida por São Paulo, com 22,4%, e Florianópolis,
com 17%. Na Região Norte, a cidade mais visitada
foi Manaus. que acolheu apenas 4, 7% dos turistas. e
é a única cidade que aparece dentre os ~ 5 destinos
mais procurados pelos visitantes.
Face a esses números, que comprovam a
enorme desproporção, em termos turísticos, entre as
diversas cidades e regiões do País, entendemos que
os projetas para o desenvolvimento do turismo brasileiro deverão priorizar novos destinos e locais que
ainda permanecem praticamente inexplorados.
Não é compreensível que regiões e estados
com grande potencial turístico permaneçam à margem do cenário turístico nacional. O caso do Estado
do Amapá. por exemplo, é bastante ilustrativo. O
Amapá ostenta algumas das mais belas paisagens e
recantos do País, sendo detentor de um patrimõnio
natural de valor incalculável. No entanto, o turismo.
que deveria contribuir com uma parcela considerável
de recursos para a economia local, é praticamente
inexistente.
É nosso dever modificar essa realidade e dotar
não só o Amapá, mas todos os Estados da Região
Norte, dos meios necessários à alavancagem do tu-
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rismo interno e internacional, fomentando o avanço
e o desenvolvimento do chamado turismo ecológico
ou, como é mais conhecido, do ecoturismo.
Muito se tem falado sobre a salutar união entre
ecologia e turismo. Para que se possa compreender
a exala extensão do que representa hoje o ecoturismo, faz-se mister a leitura de Diretrizes para uma
Politica Nacional de Ecoturismo•. elaboradas pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal.
Segundo esse documento - que possui o mérito de apresentar um diagnóstico abranQente do setor
-, dentre os diversos segmentos que compõem a indústria do turismo, o ecoturismo é o que ostenta o
maior índice de crescimento nos últimos anos.
O potencial brasileiro para o ecoturismo é inquestionável. E de notório conhecimento que, de todos os países, o Brasil é o que apresenta o maior e
mais diversificado património biológico natural do
Planeta ou, como se convencionou chamar, é o que
detém a maior biodiversidade.
Esse património biológico é o resultado da va~
riedade climática e vegetal encontrada no Brasil.
Nossa terra é rica em contrastes. A extensão territorial brasileira, que abrange diversas latikldes, comporta desde as potenciosas e densas florestas tropicais, na Região Norte, até as florestas de araucária,
típicas e únicas, encontradas na Região Sul.
O riquíssimo património natural, que sempre
impressionou estudiosos brasileiros. e estrangeiros,
agora também chama a atenção dos turistas. que
acorrem, cada vez mais em maior número, para as
regiões onde a natureza mostra, com todo vigor, a
sua torça e belezas inigualáveis.
E preciso que se diga, no entanto, Sr. Presidente, que apesar de saber que o Brasil é senhor de
alguns dos mais belos cenários nacionais do Planeta, estou convencido de que apenas o apelo da natureza não é condição suficiente para catapultar o
Pais ao seleto grupo de campeões do turismo no
mundo.
Como não se cansam de afirmar os profissionais
do setor, a indústria do turismo depende, para seu desenvolvimento de investimentos e infra-estruturas,
tais como: boas estradas e segurança pública.
No universo das regiões brasileiras, estou convicto de que a AmàZõnia é a que desponta como a
de maior potencial em ecoturismo, seja por suas incomparáveis paisagens. seja pelo mistério e curjosidade que a floresta desperta na alma dos viajantes.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM) - Permrteme V. Ex' um aparte?
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP) - Conêedo um aparte ao nobre Senador Bernardo Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM) - Senador
Gilvam Borges, observe como este é o País do paradoxo. Se V. Ex' estivesse falando em ligações clandestinas, em conta no exterior, por certo estaria sendo ouvido em silêncio, e amanhã o seu discurso teria grande repercussão na imprensa. No entanto,. V.
Exa faz um pronunciamento da maior importância
para o nosso País, e isso não vai acontecer. Me-

diante seu discurso. V. Ex" aborda a indústria sem
chaminés, a que não polui. Talvez poucos brasileiros

saibam onde fica o Oiapoque. Não conhecem nem a
parte setentrional do Pais, mas estão passando férias, sobretudo os habitantes do Sul e do Sudeste,
no exterior. V. E.xi mostra a maior riqueza que tem a
nossa Região, notadamente o seu Estado- aliãs, V.
Exll ajudo.u,a ~rp[tsfonnar o Território no Estado que

hoje é uma pujança em termos de biodiversidade. de
riquezas naturais. É curioso esse paradoxo. Somente os estudiosos vão verificar o que V. Ex" nesta tarde registra: o ecoturismo vai ser, para o nosso País,
o grande receptor de divisas. Conversando aqui com

o nosso amigo, Senador Josaphat Marinho. ressaltei
a importância do discurso de V. Ex' e deplorei, lamentei o fato que poucos estejam atinando para a

importância do que V. Ex' registra. Mas faço-lhe
uma sugestão - e aí é uma sugestão de vingança -:
publicado o discurso de V. Ex' no Diário do Senado, faça aquele seu costumeiro cartão e mande a
cada um dos nossos colegas e à imprensa creditada
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Como não vivo de fofoca nem de intrigas, compreen-

do-o fato de a Oposição hoje fazer banquete e procurar palco para justamente ter matéria para discussão. Precisamos convocar o Brasil para melhorar,

para reformar. Que tramttem as matérias urgentes!
Lamento profundamente que se pretenda a instalação
de uma CPI descabida. Mas, Senador Bernardo Cabral, não vim para tratar desse assunto, que conside~

ro fofoca, intriga, vingança mesquinha da política.
O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB - PA) Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- Concedo um aparte a V. Ex". com o maior prazer, nobre
Senador.
O Sr. Ademir Andrade {Bioco/PSB - PA) Apenas lembro a V. Ex• que a Oposição não precisa·
desse tipo de fato para fazer discurso. A Oposição
foi extremamente ética, porque se quisesse utilizar
esse material durante o processo eleitoral, o teria

feito. Lula e Giro Gomes foram procurados para fazer a denúncia, mas ambos se recusaram a fazê-la.
Quem está fazendo fofoca agora não é a Oposição,
Senador Gilvam Borges, são os interesses contradi-

tórios que existem dentro do próprio Palácio. Quem
levou os fatos à imprensa e à mídia nacional também não foi a Oposição. Portanto, V. Ex• deve procurar compreender esses fatos e ver o papel da

Oposição. Depois que tudo surgiu, depois que a revista Veja publicou o diálogo entre o Ministro Mendonça de Barros e o Lara Resende, mediante o qual
ficou claro que houve interterência do Ministro no

para que façam uma reflexão sobre a beleza. a
oportunidade daquilo que V. Ex" cita em seu discurso. Só interrompi V. Ex• para saudá-lo e manifestar

processo de privatização da Telebrás, ai, sim, procu-

minha solidariedade.

tos. Portanto, a Oposição não precisa desse tipo de

O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP) Agradeço a V. Ex', nobre Senador Bernardo Cabral,
pelo aparte.

ramos - isso é obrigação de qualquer Parlamentar,

não só da Oposição - encontrar a verdade dos fa-

Realmente acredito que o País não pode parar

fato para fazer discurso. Muito obrigado.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP) Agradeço a V. Ex• pelo aparte. Chamo a atenção de
V. Exi3, no entanto, para a contradição que cometeu.

diante das malfadadas fofocas e intrigas proliferadas
pelos veículos de comunicação de massa.

Ou então V. Exll deve retirar a sua assinatura do requerimento para a instalação de uma CP!, que está

Essas más condutas o Brasil precisa estancar
com urgência. Não podemos ficar de fofoca quando
o Pais caminha para se fortalecer mediante uma

tramitando nesta Casa e na Câmara dos Deputados.

ampla reforma de suas instituições.
O Brasil precisa falar de progresso, nobre Senador Bernardo Cabral. não de fofoca. O Presidente
da República está sendo vitima de vinganças e difamações mesquinhas. Tentaram divulgar esse farto

locas.

V. Exil está se contradizendo, nobre Senador Ademir
Andrade. Não estamos aqui para brincadeiras ou toContinuo, Sr. Presidente.

Esse potencial já

começou

a ser explorado.

Creio, contudo, que está apenas em seu nascedou-

ro. Muito concentrado na cidade de Manaus e seus

material, fabricado nas caladas das consciências ne-

arredores, o turismo ecológico deve ser estendido

gras dos adversários do Presidente do Pais. no parlado elettoral, e agora deram prosseguimento.

para outros locais, cujas belezas naturais nada deixam a dever para as já descobertas.
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Nesta oportunidade, conclamo o Governo Federal a envidar esforços e recursos no sentido de
estatuir politicas e projetas de incremento ao turismo
ecológico na Região Norte.
Chamo a atenção do Governo Federal, Sr. Presidente e nobres Senadores, para o fato de que a
Região Norte está abandonada; não tem um programa específico para o seu desenvolvimento há mais
de cinco décadas.
Sr. Presidente, faço um apelo ao Presidente da
República e ao Ministro do Planejamento para que
S. Ex"s intensifiquem uma política concreta de desenvolvimento para a Região Norte.
O Sr. Paulo Guerra {PMDB- AP)- V. Ex' me
permite um aparte?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP) Ouço V. Ex.-:~, com prazer.

o Sr. Paulo Guerra (PMDB - AP) - Senador
Gilvam Borges, a História nos socorre neste instante
quanto a essa contradição, quanto ao paradoxo a

que se referia o Senador Bernardo Cabral em relação a nossa região, especificamente ao nosso Estado. Temos uma posição geoestratégica da maior relevãncia para todo o contexto nacional. As palavtas
de V. Ex" a respeito da necessidade da infra-estrutura para implementação de políticas com vistas à
exploração do turismo referiram-se, en passant, à
necessidade de cuidar das estradas. Creio que é
oportuníssimo o pronunciamento de V. Ex"' porque
nos permite também suscitar a questão da pavimentação na nossa estrada, a BR-156. Não se há
de cogitar do desenvolvimento de qualquer Políticà
pública com vistas ao crescimento e, especificamente, ao desenvolvimento do ecoturismo, se não
tivermos realmente consolidado aquele eixo viário
que representa, em termos internos, um elo de ligação importantíssimo e, em termos externos, o
estabelecimento de uma política de relação inter-

nacional que traga por conseqüência a possibilidade do comércio externo e também o próprio turismo receptivo provindo das regiões vizinhas, como
as Guianas, e também da própria Europa porque,
corno ja disse, a localização do Amapá permite a
custos baixíssimos tal implementação. É necessário, sim, que haja essa decisão política e que o
Governo Federal possa sensibilizar-se com as palavras de V. Ex' a esse pleito que responderá,
com certeza, a um imperativo para que o nosso
Estado possa alcançar o desenvolvimento tão desejado. Muito obrigado
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Faz soar
a campainha)
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP) -Em
alguns segundos, encerei meu pronunciamento, Sr.
Presidente.
Agradeço o aparte do nobre Senador Paulo
Guerra, que incorporo ao meu pronunciamento.
Dos setores que compõem a economia nacional, o turismo é o que retoma oS valores investidos
no menor prazo e é ainda um dos maiores geradores de emprego.
No momento em que o Brasil luta, nobre Senador, pela diminuição dos índices de desemprego
nada mais conveniente do que aplicar os escassos
recursos orçamentários em atividades que, como o
turismo, sejam capazes de gerar um grande números de empregos diretos e indiret6s.
Nesse cenário, investimentos no turismo ecológico parecem ser, a meu ver, a melhor alternativa a
curto prazo para o nosso país.
Para encerrar o meu pronunciamento, Sr. Presidente, já que a matéria não está na Ordem do Dia,
como disse o Senador Bemardo Cabral, faço urn
apelo aos blasfemadores, aos fofoqueiroS: de plantão
para que voltem a sua atenção para o Pafs. Assim,
poderemos dar prosseguimento a uma política de reformas que se faz urgente.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, nobres Senadores.
Que Deus nos proteja e nos livre dos blasfemadores!
Durante o discurso do Sr. Gilvam Bar~
ges, o Sr. Geraldo Melo, 1r2 Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo ·Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Srs. Senadores, a Presidência acaba de receber
oficio, de Nova Iorque, nos termos que passo a ler.
"Em face das recentes notícias veicula~
das pela imprensa sobre o processo de pri~
vatização do Sistema Telebras e tendo em
vista a gravidade de que se reveste a matéria, venho solicitar a V. Exg seja convocado
por esta Casa legislativa, para lhes prestar
os esclarecimentos que forem n.~essários.
Atenciosamente,
Luiz Cartas Mendonça de Barros"
É o seguinte o ofício recebido na íntegra:
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MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
Oficio n' 342/MC
Nova Iorque, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,

Em face das recentes notícias veiculadas pela
imprensa, sobre o processo de privatização do Sistema Telebrás, e tendo em vista a gravidade de que se

reveste a matéria, venho solicitar a Vossa Excelência
ser convocado por esta Casa Legislativa, para prestar
os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente, - Luiz Carlos Mendonça de

Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- De acordo com a Constituição, art. 50, paragralo
1º, aceito a solicitação do Sr. Ministro e marco a sessão de quinta-feira, às 10 horas, para o Ministro vir
ao Senado Federal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para uma questão de ordem, tem a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente. em primeiro lugar, quero referir-me
ao oficio do Ministro Luiz Cartas Mendonça de Barros.
Considero importante a atitude do Ministro de pretender esclarecer inteiramente os episódios que soaram
tão estranhos para a Nação brasileira, uma vez que
aquilo que está citado na matéria da Revista Veja, em
especial nas páginas 52 e 53, relativas ao conteúdo de
degravações de diálogos entre o Ministro Luiz Cartas
Mendonça de Barros, o Diretor-Presidente da Previ, o
Presidente do BNDES. André l.ara Resende. o Diretor
da Oppor1unity, Pérsio Arida, ex-Presidente do Banco
Central e ex-Presidente do BNDES, e diretores do
Banco do Brasil constituem, salvo melhor exame, s~
nifica uma ação que de mane1ra alguma poderia ser
considerada como adequada aos responsáveis pela
condução do processo de prrvatJzação.
Inúmeros JUristas brasileiros ind1caram que
aquele procedimento estana fenndo a Le1 de Licitações e Contratos Administranvos. Lei nº 8.666, de
21.06.93, cujo art. 3º reza que a "licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional de
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração e sera processado e julgado em
estrita conformidade com os principias básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da

NOVE~ffiRO

DE 1998

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatas".
Diz o art. 3º:
~A licitação não será sigilosa, sendo
públicos e acessíveis ao público os atas de
seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a r"'"pectiva abertura'.

Ora, como poderia o Ministro conhecer propostas antes, se deveriam constar dos envelopes indevassaveis as propostas da Opportunity e as do Grupo Telemar, conlonne ainda hoje a Folha de S.Paulo registra no caderno nº 1, página n2 5.
Segundo o art. 93, "devassar o sigilo de pro·
posta apresentada em procedimento licitatório ou
proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-to" é
algo que não poderia ocorrer.
Art. 90:
Frustar ou fraudar mediante ajuste ou
combinação ou qualquer outro expediente o
caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação
do objeto de licitação.
Marçal Justen Filho diz:

"Ê certo que a Administração deverá
obter a proposta mais vantajosa. Ê necessário, mas não suficiente, obter a proposta
mais vantajosa. A busca desse fim não autoriza a VIolação de direitos e garantias individuais. Portanto, deverá ser selecionada a
proposta mais vantajosa, respeitados os
principias norteadores do sistema jurídico. O
principio da vantagem se integra com outros
princípios especialmente o da isonomia".
E ass1m, Sr. Presidente, outros artigos, inclusive da Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992, Lei da Improbidade Admm1strat1va, menciona, em inúmeros artl·
gos, itens que poderão ser objeto do diálogo, da argüição do Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros. Mas,
diante daquilo que ja foi divulgado, Sr. Prestdente, os
Partidos de Opos1ção no Senado Federal -é bem verdade que o Líder do PPS amda está aguardando os
fatos para também assinar o requenmento.
Gostaríamos, não apenas os partidos de Oposição, mas inúmeros Senadores da base de Governo, de propor, por rr.-2io deste requerimento, a formação de uma CPI. Conclamamos o Líder do Governo,
Senador Elc1o Alvares, o Líder do PSDB, Senador
Sérgio Machado, o Líder do PFL, Senador Hugo Napoleão, o Líder do PMDB, Senador Jader Barbalho,

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

o Líder do PPB, Senador Leomar Quintanilha, a considerarem a proposta, pois acred~amos que seja do interesse público. A CPI visa apurar as possíveis irregularidades ocorridas no processo de privatização das empresas estatais, tais como: 1 -a viabilização, por parte
do BNDES, da contratação de empréstimos a taxas de
juros inferiores às praticadas no mercado, para que
grandes grupos privados adquirissem as empresas estatais; 2 - a atuação do Governo junto aos Fundos de
Previdência Fechada das grandes empresas estatais,
como a Previ, visando tomá-los sócios dos grupos privados que adquiriram o controle daquelas empresas; 3
-o processo de concentração de poder, riqueza e patrimônio dos compradores das ex-estatais; 4 -a forma
como as autoridades agiram nesse caso.
Será esse o nosso propós~o. Sr. Presidente. E
importante dar todo o direito de defesa.
Considero-me uma pessoa que tem relação de
respeito e de amizade com o Ministro Luiz Carlos
Mendonça de Barros e com o economista professor

André Lara Resende. Este é um dever que tenho de
cumprir como Senador.

Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem.
Nos termos do art. 403 combinado com a alínea b, do

inciso V, do § 12 , do art. 91 do Regimento Interno do
Senado Federal, susc~o a seguinte questão de orderh:
É do cqnhecimento da Nação que o Ministro
Pedro Mala,· na qualidade de representante do Governo Brasileiro, assinou Acordo de Ajuda Financei-

ra no importe de US$41 bilhões, junto ao FMI e a
outros organismos internacionais, s~m que fosse ouvido o Senado Federal, contrariando, assim, o ~rt.

52, V, da Constituição

Fed~>ral,

que estabelece que

"compete privativamente ao Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira, de

interesse da União, dos Eslados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos MÜnicípiosu.
Mister se faz salientar que a minha surpresa
quanto aos trâmites do empréstimo suso-menciona-

do também é acompanhada pelo Senador Josaphat
Marinho, que em sessão não deliberativa realizada
ontem, ponderou sobre o não cumprimento do art.

52, V, da Constituição Federal, no caso em tela, indagando sobre os motivos de não ter o Senado Federal sido ouvido para autorizar a citada operação.

Destacou ainda aquele Ilustre Parlamentar e brilhan-

te constitucionalista que "não existe operação externa de natureza financeira mais qualificada do que a

que acaba de ser realizada entre o Brasil, o FMI e
outros organismos internacionais·.

Estranhou o Senador Josaphat Marinho as declarações do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, no
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sentido de que o Senado só precisará se manffestar se

houver um segundo emprésümo, do Banco de Compensações lntemacionas. Ora, a Const~ição não discrimina entre o .primeiro e o segundo empréstimo. r-jão podem, pois, dessa fonna. as nonnas procedimentais do
FMI superporerrrse às normas consmucionais.
Portanto, Sr. Presidente, considerando que é a
população brasileira quem vai pagar a conta desse
empréstimo e o fato de que compete a nós, Parlamentares, fiscalizarmos a legalidade e interesses

dos atas praticados pelo Poder Executivo, solicito a
V. Ex• que, como Presidente do Senado Federal,
adote providências urgentes no sentido de que seja
cumprida a ConstiTuição F-ed<>ral, na operação de
crédito em questão, a fim de que seja encaminhada
ao exame do Senado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Embora o art. 404 do Regimento Interno não acolha a questão de orde.in de V. Ex•, a Mesa a acolherá no sentido de examinar e, depois, responder com
os dados necessários a V. Exu.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella.

E lido o seguinte:
REQUERIMENTO N 2 557, DE 1998

Requeremos. nos termos do art. 159, combina-

do com o disposto no art. 199 do Regimento Interno,
que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da Sessão do dia 1O de dezembro vindou-

ro, seja destinado a comemorar os cinquenta (50)
anos da "Declaração Universal dos Direitos Humanos" que transcorre naquela data.

Sala das Seoo" es, 17 de novembro de 1998.
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O SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Canos Magalhães)
- O requenmento lido será submetido à deliberação
do Plenário após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos

pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lucídio
Portella.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N' 558, DE 1998
Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 336. b. combinado com
338. 11. o do RISF. requeremos urgéncia, para o
PRS n' 102 advindo da aprovação do Oficio "S" n'
076, de 1998, que informa ao Senado Federal que a
Caixa Económica Federal - CEF solicrta autorização
para incluir a operação finnada entre o Estado do
Ceara e aquela instituição, no valor de R$
24.000.000,00, ao contrato de Confissão, Assunção
e Refinanciamento de Dividas, celebrado entre o Estado e a União, em 16.10.97, e autorizado pelaResolução n' 123, de 4.12.97."
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1998,
- Pedro Piva - Jefferson Péres - carlos Bezerra
- Sérgio Machado - Elcio Alvares - João Rocha
- José Roberto Arruda - Djalma Bessa - Lúcio
Alcãntara - José Fogaça - Beni Veras - Bello
Parga - Leonel Paiva - Romero Jucá - Jonas Pl'1hgiro - Leomar Ouintanilha.

REQUERIMENTO N' 559, DE 1998
Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 336, b, combinado com
338, 11, do RISF, requeremos urgência, para.o PRS
n' 103 advindo da aprovação do Oficio "S" n• 66, de
1998 que "encaminha ao Senado Federal o parecer
Dedip/Diares-98/645, de 3 de julho de 1998 a respeito da solicitação do Governo do Estado do Pará PA, referente ao contrato de operação de crédito firmado em 30 de março de 1998, entre a União, o Es-

tado do Pará e o Banco do Estado do Pará S/A BANPARÁ, nos termos do disposto na Medida Provisana n' 1.612-21, de 1998, no Âmbito do Programa
de Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de até
R$97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais), cujos recursos serão utilizados
exclusiva e obrigatoriamente para saneamento do
banco."
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1998. Pedro Piva - Carlos Bezerra - Fernando Bezerra
- Eduardo Suplicy - Lúcio Alcãntara - Romero
Jucá - Gerson Camata - Jefferson Péres - Ney
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Suassuna - Djalma Bessa - Bello Parga - Beni
V eras -Jonas Pinheiro- José Fogaça.
O SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Canos Magalhães)
- Os requerimentos lidos serão submetidos ao Pie~
nário após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, oficias que serão lidos pelo Sr.
1' Secretário em exercicio, Senador Lucidio Portetta.
São lidos os seguictes:
Oficio n' 1.473-L-PFLJ98
Brasitia, 13 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado
Osório Adriano passa a fazer parte, como membro
títular, da Comissão Mista destinada a emitir parecer
à Medida Provisória n• 1. 727, de 7 de novembro de
1998, que "dispoõe sobre as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata
a Lei n' 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras providências", em substituição ao Deputado
Puademey Avelino.
Atenciosamente, _ Deputado Inocêncio Oliveira, Lider do PFL.
Oficio n' 1.477-L-PFL!98
Brasília, 17 de novembro de ·1993
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente Liberal que farão parte da Comissão Mista desti~
nada a emitir parecer à Medida Provisória n• 1. 7113, de 5 de no.v~mbro de 199e, que "Acresce dispositivo à Lei n• 9.526, de 8 de dezembro de 1997", em
substituição aos anteriormente designados.
Efelivos:
Deputado Darei Coelho
Deputado Jaime Fernandes Filho
Suplentes:
Deputada Laura Carneiro
Deputado Mauricio Najar
Atenciosamnete, _ Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
Oficio n' 1.479-L-PFL!98
Brasília, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce~
lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n• 1.718-1,
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de 5 de novembro de 1998, que "Acresce parágrafo
ao art. 4 2 da Lei n• 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,
que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e
partes do corpo humano para fins de transplante e
tratamento", aos anteriormente designados.
Eletivos:
Deputado Ursicino Queiroz
Deputado Euler Ribeiro
Suplentes:
Deputada Talvane Albuquerque
Deputado Carias Magno
Atenciosamente, _ Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

Of/ Gab/ Nº 789/98
Brasilia, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do PMDB que comporão a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória nlil1. 727, de 8 de novembro de 1998, em
substituição aos anteriormente indicados.
Suplente
Sílvio Pessoa

Titular
João Henrique

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged~
dei Vieira Lima- Líder do PMDB.
Of.PSDB/1/Nº 2.419/98
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tuário, institui multas pela inobservância de seus
preceitos, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituida a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

José Agripino
Geraldo Althoff

Leonel Paiva
Romeu Tuma

PMDB
Jader Barbalho
Nabo r Júnior
PSDB
Osmar Dias

Sergio Machado

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB
Espe~_idião

Leomar Quintanilha

Amin

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
Arolde de Oliveira
José Carlos Aleluia

Francisco Coelho
Paulo Gouvêa

PSDB

Brasilia, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais. !ndico a Vossa Exce·
lência os Senhores Deputados Alberto Goldman e
Marisa Serrano, como membros titulares, e Aloysio
Nunes Ferreira e Arthur Virgí\io, como membros su·
ptentes. para integrarem a Comissão Mista destina·
da a analisar a Med1da Prov1sória n!i! 1.727/98, em
substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente. - Deputado Aloysio Nunes
Ferreira - Vice·Lider no exercício da Liderança do
PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.728-19,
adotada em 1 t de novembro de 1998 e publicada no
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre nor·
mas e condições gerais de proteção ao trabalho por-

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Rommel Feijó
Elias Murad

Aécio Neves
Adroaldo Streck

Bloco (PMDB/PRONA)
João Henrique

Mário Martins

Bloco (PT/PDT/PCdoBl
Fernando Ferro

Marcelo Déda

PPB
Lamart1ne Posella

José Janene

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989·CN.
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 17- t 1-98- designação da Comissão Mista
Dia 18-11-98 - instalação da Com1ssão Mista
Até 17-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-1 t -98 - prazo final da Comissão Mista
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Ate 1 t-12-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESlDEI'ITE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.717-2,
adotada em 12 de novembro de 1998 e publicada no
dia 13 do mesmo mês e ano, que 'Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Relinanciamento da Divida Pública Mobiliá-
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendârio para a trami~

tação da matéria:
Dia 17-11-98 -designação da Com1ssão Mista
Dia 18-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 18-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer

da Fazenda, crédito extraordinário no valor de R$
68.383.S40.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamentaM.

sobre a admissibilidade
Até 27-11-98 -prazo final da Comissão Mista
Até 12-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
O Senhor Presidente da República enviou ao Coll-

De acordo com as indicações das lideranças, e

gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.71g..1,

nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n'
t/S9-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

adotada em 12 de novembro de 1998 e publicada no
dia 13 do mesmo mês e ano, que "Altera dispositivos
do Decreto-Lei n• 73, de 21 de novembro de 1966,
da Lei n• 6.435, de 15 de julho de 1977. di! Lei n'
5.627, de 1° de dezembro de 1970, e dá outras pro-

ria Federal - Recursos sob Supervisão do Ministério

SENADORES
Suplentes

Titulares
Hugo Napoleão
Edison Lobão

vidências~.

De acordo com as indicações das lideranças,

PFL
Francelina Pereira

Gilberto Miranda

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 matêria:

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

SENADORES
Fernando Bezerra

Carlos Bezerra

Titulares

Suplentes
PFL

PSDB
Sergio Machado

Osmar Dias

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira

Gilberto Miranda

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

PMDB
Jader Barbalho

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Nabo r Júnior

Esperidião Amin

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Sergio Machado
Suplentes

Titulares
PFL
Manoel Castro

PSDB
Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

Murilo Pinheiro
Elton Rohnell

Coraüci Sobrinho

Leomar Ouinanilha

PSDB
Arnan Bezerra

PPB
DEPUTADOS

Arnaldo Madeira

Marcus Vicente

Luiz Carlos Hauly

Espend1ão Amm

PFL

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Marcelo Déda

Felipe Mendes

José Melo
Ayres da Cunha

Benito Gama
Reinhold Stephanes
PSDB

Fernando Ferro
PPB

Ricardo lzar

Suplentes

Titulares

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio

Fábio Feldmann
Itamar Serpa

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

Bloco (PMDBIPRONA)
Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

Herculano Anghinetti
Cunha Bueno
De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 17-11-98- designação da Comissão Mista
Dia 18-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18-11-98- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 27-11-98- prazo final da Comissão Mista
Até 12-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
~egundo dia de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 15, de 1998, tendo como primeiro signatário o Senador Esperidião Amin"',
que altera o inciso VIl do ar!. 29 da Consti·
tuição Federal (total da despesa com o funcionamento do Poder Legislativo municipal).

Transcorre hoje o segundo dia de discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a maténa
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão e votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 100, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n' 553, de 1998- art. 336, b)
Discussão,
de Resolução n•
pela Comissão
como conclusão

em turno úriicb, do Projeto
100, de 1998 (apresentado
de Assuntos Econômicos
de seu Parecer ng 558, de
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1998, Relator: Senador Gerson Camata),
que autoriza o Estado do Maranhão a contratar operação de abertura de crédito, consubstanciada no Contrato de AbertUra· de
Crédito e de Compra e Venda de Ações celebrado entre o Estado do Maranhão e a
União, com a interveniência do Banco do
Estado do Maranhão S.A. e do Banco Cen·
trai do Brasil, celebrado: em 30 de junho de
1998, no valor de duzentos e setenta e cinco
milhões de reais.
(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão)
Em discussão.
O SR. BELLO PARGA (PFL - MA) - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e
Srs. Senadores, gostaria apenas de assinalar que a
matéria sob exame trata do saneamento, para posterior privatização do Banco do Estado do Maranhão. Insere-se dentro das medidas que vem tomando o Governo do meu Estado com o fim de retirá-lo
das atividades empresariais, notadamente as das
institu·tções financeiras bancárias.
O financiamento se insere naquele programa,
aprovado por esta Casa desde 1996, de apoio à
reestruturação da dívida e do ajuste fiscal dos Estados. Considero altamente meritório e louvável o empenho que o Governo do Maranhão vem tendo no
disciplinamento das suas contas e no afastamento
do Estado de atividades tipicamente empresariais.
Assim sendo, apelo aos meus nobres Pares no
sentido de darmos o apoio necessário à aprovação
da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As SrJs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1' Secretário em exercício, Sen~dor Lucídio Portella.

É lido o seguinte:
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PARECER N' 582, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu-

ção n• 100, de 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redação final

do Projeto de Resolução nº 1oo, de 1998, que auto·
riza o Estado do Maranhão a contratar operação de
abertura de crédito, consubstanciada no Contrato de
Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações,
celebrado entre o Esfado do Maranhão e a União,
com a interveniência do Banco do Estado do Mara-

nhão S.A e do Banco Central do Brasil,. celebrado em
30 de junho de 1998, no valor de R$275.000.000,00
(duzentos e setenta e ci~co milhões de reais).
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de novembro de 1998. - Antonio Carlos Magalhães - Presidente _ Ronaldo Cunha Lima _ Relator _ Geraldo
Melo - Lucídio Portella - Joel de Hollanda.
ANEXO AO PARECER Nº 582, DE 1998

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº DE 1998
Autoriza o Estado do Maranhão a
conlratar operação de abertura de crédito, consubstanciada no Contrato de
Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações, celebrado entre o Estado
do Maranhão e a União, com a interveniência do Banco do Estado do MaraM
nhão S.A. e do Banco Central do. Brasil,
celebrado em 30 de junho de 1998, no valor de R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais).
O Senado Federal resolve:
Art. 1' E o Estado do Maranhão autorizado a
contratar operação de abertura de crédito, consubs-

tanciada no Contrato de Abertura de Crédito e de
Compra e Venda de Ações, celebrado corn a União,
coma interveniência do Banco do Estado do Mara-

nhão S.A.- BEM e do Banco Central do Brasil- BA·
CEN, em 30 de junho de 1998, no valor de
R$275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada se apoia nos termos da Medida Provisória n.
1.654-25, de 1O de junho de 1998, da Lei n. 9.496,
de 11 de setembro de 1997, e no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento
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de Dividas, celebrado entre a União e o Estado do
Maranhão em 22 de janeiro de 1998.
Art. 2' A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:

I - valor do crédito a ser liberado pela União:
até R$275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco
milhões de reais), devendo ser utilizados, exclusiva
e obrigatoriamente, da seguinte f.orma:

a) até R$225.000.000,00 (duzentos e vinte cin·
co milhões de reais), destinados a capitalização do
BEM, a saber:
1) provisionamneto de ativos de baixa liquidez
(ajuste de ativo): até R$33.400.000,00 (trinta e três
milhões e quatrocentos mil reais);
2) constituição de provisão para reconhecimen-

to de passivo não contabilizado {constituição de provisão no passivo): até R$28.600:000,00 (vinte e oito
milhões

e seiscentos mil reais);

3) contribuição patronal extra à Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco
do Estado do
Maranhão
CAPOF: até
R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais);
4) reccrrposição patromonial: até R$145.000.000,00
(cento e quarenta e cinco rrilhões de reais);
b) até R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de
reais), destinados à aquisição pelo Estado dos ativos integrantes da carteira imobiliária do BEM;
11 - forma de liberação dos recursos: as liberaM
ções dos recursos, pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, serão realizadas em consonância com
o art. 1O da Medida Provisória n. 1.654-25, de 1O de

junho de 1998:
a) diretamente ao BEM, o montante destinado
capitalização da Instituição;
b) diretamente ao Estado, o valor da compra
da carteira imobiliária do BEM;
III- forma de pagamento:

a

a} as parcelas dos recursos liberados serão incorporadas à parcela (P) definida na Cláusula Quarta do Contrato de Refinanciamento, nas datcls em
que ocorrerem as liberações, regendo-se pelas- mesmas condições daquele Instrumento;
b) se, decorrido dezoito meses da assinatura
do referido Contrato, o Estado detiver o controle
acionário de qualquer instituição financeira, o saldo
devedor incorporado, devidamente atualizado, serâ

apartado do saldo devedor de (P) do Contrato de
Refinanciamento e amortizado com base na Tabela
Price, sem a observância do limite mâximo de comprometimento da Receita Liquida Real, a que se refere aquele Instrumento;
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c) o Estado se -0briga a vender o controle acionário do BEM a terceiros, até trinta de junho de
1999, utilizando o produto então arrecadado para
amortização do Contrato de Refinanciamento. Em

caso da não alienação até a data estipulada, o Estado alienará à União as ações de sua titularidade no

capital social do BEM.
§ 1 2 Os valores serão atualizados pela variação da taxa Selic divulgada pelo Banco Central do
Brasil, de 12 de janeiro de 1998 até a data das liberações previstas na Clásula Segunda do Contrato.
§ 2º A liberação da parcela relativa à contribui-

ção patronal extra é condicionada à aprovação pelo
Bacen da documentação comprobatória encaminha-

da pelo BEM, referente ao cálculo atuarial.
§ 3º o cronograma de desembolso obedecerá
a critérios definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, ouvido o Bacen, em documentos que
integrarão o Contrato.

§ 42 A liberação de cada parcela é condicionada à correta aplicação da parcela anterior, a ser

atestada pelo Bacen.
Art. 3 2 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- 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 a redação final.
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Hem 3:
REQUERIMENTO N• 349, DE 1998
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do§ 2'
do art. 222 do Regimento Interno)
Votação, em turno único. do Requeri-

mento n' 349, de 1998, do Senador Pedro
Simon, solicitando, nos termos regimentais,
a inclusão em Ata de um Voto de Louvor ao

Cardeal Arcebispo de São Paulo, D. Paulo
Evaristo Arns, por ocasião de sua aposenta-

doria e substituição à frente da Arquidiocese
de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob n2 563, de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador Romeu Tuma.
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Em votação o requerimento.
Para encaminhar, concedo a palavra ao Sena-

dor Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço questão de voltar a falar desta tribuna
sobre essa matéria. Acho que o Brasil inteiro deve
uma homenagem a D. Evaristo Am&. figura singular
da vida brasileira que teve presença marcante numa

hora muito difícil da história deste Pais.
Pode-se analisar a vida de D. Evaristo sob vários ângulos. Um deles é o da criação das comunidades de base na grande São Paulo, que visou
coordenar, agregar em torno da Igreja a gente mais
simples, a gente mais humilde, a gente mais necessitada.
A sua ação durante o regime militar, com seus
atas de bravura e destemor, transformaram-no numa
espécie de inimigo do sistema militar. Chamo a atenção para a sua atuação permanente na organização

da arquidiocese da cidade de São Pauto, que adquiriu uma organização considerada modelo, e para a
linha dos seus pronunciamentos, defendendo a tese
de que a Igreja deve se voltar para os mais humildes
e para os mais necessitados.
~
Aprendi a respeitar muito Dom Evaristo Arns.
Numa fase muito bonita da sociedade brasileira, da

Igreja brasileira, Dom Evaristo Ams era uma re!erên-.
cia da Igreja, como era uma referência, ainda que

pensando diversamente, o Cardeal Dom Alfredo Vicente Scherer, meu amigo, meu conterrâneo da ci-

dade de Porto Alegre, Arcebispo de Porto Alegre.
Dom Evaristo tinha idéias diferentes. Dom Evaristo pensava diterentemente, mas não há dúvida
nenhuma de que era um homem de uma dignidade,
um homem de uma correção, um homem de uma
seriedade invejáveis. Era um homem que defendia
idéias e princípios os quais ou se aplaudia ou se divergia, mas mesmo divergindo tinha-se ·de respeitar ..
Dom Evaristo Ams completa o seu tempo. E
verdade que também completou o seu tempo o Arcebispo do Rio de Janeiro. Aliás, diga-se de passa-

gem, o Cardeal do Rio de Janeiro completou o seu
tempo antes de D. Evaristo Ams e, de acordo com a
legislação eclesiástica, antes que O. Evaristo Ams
pediu a sua ida, digamos assim, para as "reservas

da Igreja". O Papa houve pof bem deixá-lo, mantê-lo
- e é seu direito. Ele tem o direito de manter, pelo
espaço que quiser - sei lá quantos anos - um bispo,
cardeal ou arcebispo que tenha completado tempo,
mas que ele acha que deva continuar trabalhando.
Sua Santidade achou que o Cardeal do Rio de Ja-
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neiro deveria continuar, ainda que tenha pedido apo~
sentadoria anterionnente, e achou que o Cardeal de
São Paulo teria de se afastar, ainda que tenha pedido poster"tormente. As informações que tenho dão
conta de houve um pedido especial de D. Evaristo
Arns para que o Papa fosse rápido, porque ele dese-.
java, realmente, afastar-se dos lrabalhos da Diocese
de São Paulo e gostaria que o seu sucessor, já determinado e escolhido, tivesse mais tempo e mais
rapidez para desenvolver a sua atividade.
Neste momento trago o meu abraço a D. Evaristo Arns. Os jornais deste final de semana publicaram, Sr. Presidente, segundo dados da FAO, que
mais uma vez, este ano, o Brasil é campeão mundial
da injustiça na distribuição da renda. Os índices
distribuição de renda no mundo são
mais injusto•s
os brasileiros. Os ricos são cada vez mais ricos, os
pobres são cada vez mais pobres, as diferenças entre os que são cada vez mais ricos e os que são
cada vez mais pobres aumentam em maior índtce
aqui do que em qualquer pais do mundo.
Esses dados ajudam-nos a entender as ações
de Dom Evaristo Ams durante a sua atuação na Catedral de São Paulo. Contra esse estado de coisas
levantou-se a sua voz; nesse sentido foi o seu chamamento: cobrar das elites brasileiras a responsabilidade pelas injustiças sociais existentes no País.
Sr. Presidente, todos somos em grande parte
responsáveis por esse Brasil que está ai, as elites
brasileiras. o Congresso Nacional. Eu, com toda a
sinceridade, acho que nós, do Congresso, somos
muito mais responsáveis pelas injustiças sociais
existentes no Brasil do que o Presidente Fernando
Henrique ou do que o Pres1dente Itamar ou do que o
Presidente Sarney. Analisando a atuação dos presidentes Itamar, Sarney e Fernando Henrique, vejo
mais propostas, mais esforço no sentido de fazer
mais equânime, mais justa a situação social no Brasil do que no Congresso Nacional, onde não vejo
uma lei, não vejo uma proposta ser levada adiante e
prosperar, dando-nos ooortunidade de dizer: "Nós,
Congresso, queremos: o Executtvo é que não deixa". Vejo, muitas vezes, o Executivo querer, o Executivo propor, mas o Congresso não permitir.

na·

Neste momento em que " ONU. v1a F.~o. diz
que o Brasil é campeão mundial na injusta distribuição da renda, pedimos que se preste uma homenagem a um Cardeal que é um exemplo de quem lutou
e de quem se esforçou no sentido de mais justiça,
de mais respeito ao cidadão brasileiro.
Transmito daqui o meu abraço muito afetuoso

à figura de Dom Evaristo Ams. O Congresso Nacio-
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nal presta uma homenagem muito justa a um dos
grandes nomes da Igreja Católica, a um dos grandes
nomes da sociedade civil neste País.
V. E~. Sr. Presidente. ao fazer o convite para
que o Cardeal venha oficiar a missa da qual costumeiramente participamos no final do ano por ocasião
dos festejos de Natal faz somar cannho e respeito
para com uma pessoa que tudÇl fez por merecer a
gratidão do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP)
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDEm-E (Antonio Cartas Magalhães)
-Tem V. Ex' a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do or;;>.dor.)
- Sr. Presidente, em iniciativa d"e inegável justiça e
oportunidade, o ilustre Senador Pedro Simon propõe
à Casa a inclusão de um voto de louvor ao Cardeal
Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns,
que se aposenta e se afasta de suas funções à frente da Arquidiocese de São Paulo. Juntamente com
Dom Helder Câmara, igualmente aposentado, podem ser considerados verdadeiros apóst~los do Brasil pelo comprometimento de ambos caril as causas
da justiça social, política e econômica da população,
principalmente dos menos favorecidos. Gostaria ainda de mencionar Dom Pedro Casaldáliga, Dom Aloisio Lorscheider e tantos outros membros da igreja
que merecem essa qualificação. Nascido no interior
de Santa Catarina, filho de colonos de descendência
alemã, após realizar seus estudos regulares em sua
cidade natal Forquilhinha, e no Golégio São Luiz, em
Rio Negro, no Paraná, Dom Paulo ingressou, em
1939, na ordem franciscana, sendo ordenado em
1945, em Petrópolis, no Rio de Jane1ro. Realizou estudos superiores na Universidade de Sorbonne, na
França, onde se licenc·lou em Letras e, posteriormente, na Academia de Paris doutorou-se obtendo o
grau máximo, com a tese " A técnica do livro em São
Jerônimo'·. A sólida formação intelectual de Dom
Paulo Evaristo Arns certamente contribuiu para consolidar os princípios humanísticos que sempre onentaram seu sacerdócio e suas atividades apostólicas
em favor dos oprimidos e desposswdos de toda natureza.
Guindado ao bispado em 1966 por nomeação
do Papa Paulo VI, Dom Paulo foi indicado para trabalhar na Arquidiocese de São Paulo como aux1Jiar
do Cardeal Dom Agnelo Rossi, quando intensificou
sua incessante cruzada pelos direitos humanos, justamente quando maior era a repressão, com prisões,
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torturas e desaparecimento de presos políticos e
abusos policiais contra cidadãos pobres nos cárce-

res paulistas, no início do governo militar.
Empenhou-se também, nesse periodo, na apuração de abusos contra os padres dominicanos, acusados de envolvimento com Carlos Marighela, líder
da ALN. Nomeado Arcebispo de São Paulo em
1970, Dom Paulo deu continuidade à sua luta na defesa dos prisioneiros políticos do regime militar, tornando sua atuação de tal forma contundente, que· o
Comandante do li Exército e o Governo do Estado
decidiram impedir suas visitas aos prisioneiros. Dom
Paulo reagiu a essa atitude arbitrária, fazendo afixar

nas igrejas da Arquidiocese de São Paulo carta, na
qual lamentava que nesse país cristão, quando estão em jogo vidas humanas, aqueles a quem Deus
concedeu múnus de pastor sejam impedidos de
cumprir sua missão específica, aliás garantida por
nossa Carta Magna.
O cardinalato veio em 1973, fato que não alterou suas atitudes pessoais e pastorais na defesa
dos direitos humanos e conseqüente confronto com
as autoridades militares. Nessa oportunidade, Dom
Paulo criou a Comissão de Justiça e Paz da-Arquidiocese de São Paulo, com a tarefa de lidar com os
assuntos jurídicos de defesa dos direitos da pessoa
humana, em especial dos presos políticos. As atividades conduzidas pela Comissão e por Dom Paulo
acarretaram a retaliação do Governo, que cancelou
a concessão da Rádio Nove de Julho e ocasionou a
censura sistemática do órgão oficial da Arquidiocese, o jornal O São Paulo.
O momento mais tenso das relações entre
Dom Paulo e as autoridades do regime militar ocorreu em 1975, com a prisão do jornalista Wladimir
Herzog e sua morte nas dependências do 11 Exército, sob o comando do General Ednaldo D'Ávila Melo.
Dom Paulo, corajosamente, desafiando as pressões
dos altos escalões militares, realizou um ato ecumênico na Catedral da Sé, o qual se transformou numa
grandiosa manifestação, com a presença de mais de
cinco mil pessoas contra o regime ditatorial.
Dom Paulo Evaristo esteve sempre em sintonia
com os setores ditos progressistas da igreja católica,
contribuindo de forma decisiva para o processo de
redemocratização do País. O livro Brasil: tortura
nunca mais foi da inspiração e responsabilidade de
Dom Paulo, e representou um marco na luta contra
a tortura no Brasil. A redemocratização do país encontrou Dom Paulo em sua trincheira de luta pela
justiça social e contra as injustas políticas praticadas
pelos diversos governos que sucederam ao regime
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militar, causador da mais cruel concentração de renda existente no planeta e da conseqüente exclusão
de grandes massas de seres humanos nos processos produtivos.
Para o Partido dos Trabalhadores, a figura humana e as atividades pastorais de Dom Pauto Evaristo Arns são muito caras em virtude do apoio dele
e da Arquidiocese aos trabalhadores nas greves do
ABC em 1978/1979, quando os sindicatos estavam
praticamente manietados pelas intervenções do governo militar.
Foi o Cardeal Dom Paulo Evaristo Ams quem,
igualmente, julgou legítima a intenção dos trabalhadores de canalizarem sua luta mediante um partido
político.
O Partido dos Trabalhadores nasceu, então,
em virtude das lutas dos trabaiMadores, muitas vezes em greve em 1978, que contaram com o apoio
de Dom Paulo. Dele, o atual Presidente de Honra do
PT, Luiz Inácio Lula da Silva assim falou: "Dom Paulo é insubstituível, é daquelas figuras que nunca deveriam ficar idosas.
Aposenta-se o pastor, em obediência às normas do Vaticano, mas o sacerdócio de Dom Pauto
Evaristo Ams não, pois novos desafios~· o esperam
na sua incansável batalha pelo bem-estar social da
sofrida gente brasileira.
Sr. Presidente, Dom Paulo Evaristo Arns, no
dia 17 de dezembro de 1989, foi convidado a desempenhar um papel extremamente difícil. Quando
seqüestraram o empresário Abílio dos Santos Diniz,
foi ele quem teve a coragem de negociar com os seqüestradores, a fim de que nenhuma pessoa tosse
morta. Graças à intervenção dele, Abílio dos Santos
Diniz escapou com vida do seqüestro. Foi um ato de
extrema coragem. Mais uma vez, Dom Paulo Evaristo Arns deu um exemplo muito importante. Agora,
quando se discute a situação dos responsáveis por
aquele ato tão triste, que obviamente merece nossa
crítica e condenação, novamente é Dom Paulo
quem dialoga com eles e com as autoridades, a fim
de buscar o entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. para
encaminhar.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, nobres Colegas, gostaria de emprestar meu apoio e solidariedade à proposição que
o eminente Senador Pedro Simon, em boa hora,
apresenta a esta Casa. O apoio do Senado significa
o apoio do povo a essa homenagem ao insigne braM
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sileiro Dom Paulo Evaristo Arns. Falo, com muita
honra, também por dGiegação do eminente Senador
Geraldo Althoff, aqui presente, que, como Dcm Paulo Evaristo Arns, também é catarinense.
Quero crer, Senador Geraldo Allhofl, que, se
aqui estivesse, o Senador Esperidião Amim também
seria favorável a esse voto de louvor. É bom frisar

que Dom Paulo Evaristo Arns nasceu em Forquilhinha, no sul de Santa Catarina, perto da região de
Tubarão, aqui represenlada pelo Senador Geraldo
Allhoff.

NOVEMBRO DE 1998

greve do ABC. Por mais de uma vez, Dom Paulo esteve comigo, quando eu era Diretor da Policia Federal, no meu gabinete, em reunião com Lula e outras

pessoas preocupadas com a gravidade da situação
nacional. A região do ABC, praticamente, transformou·se em uma área conflagrada, e era necessário
equilíbrio e cuidado para que· a crise não se agravasse. Conversamos com Dom Paulo, que estava

sempre pronto a buscar uma situação de paz, tentando, com tranqüilidade, encontrar soluções para
aqueles momentos difíceis.

o mundo católico.

Eu citaria, ainda, outro exemplo em que houve
a participação direta de Dom Paulo e do então Sr
nadar Fernando Henrique Cardoso. Numa ocasião
em que se preterydia fazer uma passeata pela cidade, quando uma proibição das autoridades nesse

Repito: nós, catarinenses, queremos associarnos, neste momento, ao Senador Pedro Simon, que

sentido, nós três conseguimos uma solução equilibrada, que a passeata fosse realizada sem nenhum

propõe essa jusla homenagem. O Senador Eduardo
Suplicy já mostrou o que Dom Paulo Evaristo reali-

confronto, sem qualquer ação que pudesse trazer intranqüilidade para a Nação brasileira.

Para nós, catarinenses, esse voto de kJuvor é
uma grande honra. Estamos lisongeados ao ver um

filho de Santa Catarina projetar-se de lal forma não
só no cenário nacional, mas principalmente em todo

zou em prol dos brasileiros, principalmente em prol

Solidarizo-me, não só por ter sido Relator e ver

dos mais injustiçados. Durante toda sua vida, ele

aprovado o requerimento do Senador Pedro Simon,
mas pelos fatos que a história ainda haverá de contar, sobretudo aqueles em que Dom Paulo teve participação no meu Estado, na minha querida cidade de
São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Mag.elhães)
- Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco-PT/RJ.

ajudou os menos aquinhoados.
Queremos nos associar a esta homenagem,
nesta hora em que S. Em~ deixa a ativa do seu
apostolado e busca o repouso meritório. Na minha

gestão à frente do Governo de Sanla Catarina, Dcm
Paulo Evaristo Ams recebeu a Medalha Anita Garibaldi, a mais a~a condecoração do Eslado. Nunca
esqueço aquele momento em que a sociedade catarinense se fez presente para prestar-lhe essa home-

Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu disse

nagem. E hoje, em boa hora, o Senado homenageia
esta grande figura, que tanto bem fez ao Pais, prin-

ao Senador Pedro Simon que o Rio Grande do Sul

cipalmente aos mais injustiçados.
Nossos cumprimentos ao Senador Pedro Simon, que lembra este momento tão importante. Felicito-o mais uma vez, em nome dos catarinenses,
aqui também representados pelos Senadores Geral-

dro Simon é falar do Rio Grande do Sul. O Estado
do Rio de Janeiro não poderia deixar de se associar

da Althoff e Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Com a palavra o Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Para encami-

teve uma grande iniciativa, pois falar do Senador Pe-

a esta homenagem a Dom Paulo Evaristo Ams -

uma das pessoas com quem tive oportunidade de
iniciar meu trabalho -, que, juntamente com Dom

Helder Câmara, deu ao Estado do Rio de Janeiro e
às comunidades carentes uma orientação que ultrapassou o lado espiritual: foi um envolvimento total
com suas idéias. Dom Paulo deu àquele povo muito
sofrido a oportunidade de se organizar como grupo
social.

nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero enaltecer a iniciativa do Senador Pedro Simon de homenagear
Dom Paulo Evaristo Ams.
Fui o Relator da matêria, não sei se por coincidência ou por ter conhecimento da trajetória de Dom
Evaristo em meu Estado. Passamos momentos difí-

peito de Dom Paulo é muito pouco em relação ao

ceis tempos atrás, e tive em Dom Paulo grande aju-

Dom Paulo , ,~·c c

da em períodos delicados da vida nacional, que

Dom '-...:'v'8r1Sl- · r. .1m homem que, posso dizer
com toda a tra'lrH 1i!i::.Ja.ue, vale a pena olhar como

transcorriam no Estado de São Paulo; um deles, a

Sr. Presidente. tudo o que foi dito aqui a resque ele representa para todos nós. Mas há algo que
me sensibiliza e que eu gostaria de dizer: o exercício
pleno do evangelho, uma inspiração divina que fez

· "' muita justiça, o sacerdócio.
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versai dos Direitos Humanos, que transcorre naquela data, lido no Expediente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cactos Magalhães)
- Passa-se, agora, à apreciação ·do Requerimento nº
558, -j2 1998. de iniciativa da Comissão de Assuntos
Económicos, solicitando urgência para o Projeto de
Resolução n' 102, de 1998, que autoriza o Estado
do Ceará a incluir, no Contrato de. Confissão, Assunção e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre
o Estado e a União. em 16-10-97, a operação firmada entre o Estado do Ceará e a Caixa Econômica
Feaerai, no valor de l'l$24.000.000,00 (vinle e quatro
milhões de reais), no ãmbitq_ do Programa de Apo1o
à Reesiruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
lido no Expediente .
Em votação o re:querlmemo .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
:·
A matéria figurará na Ordem do Dia do segundo d1a útil subseqüante.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Passa-se. agore.. à apreciação do Reauerimento nº
559, de 1998. de iniciativa da Comissão de Assuntos
Económicos. solicitando urgência para o Projeto de
Resolução ng 103, de 1998, que autoriza o Estado
do Pará 3 contratar operação de crédito, consubste.nci3d3. no contrato de 2.bertura de crêdito celebrado entre a União, o Estado do Para e o Banco ao
Estado do Pará S/A - BANPARÃ, com a interveméncia de Banco Central do Brasii-BACEN, celebrado
em 30-03-98, no âmbito do Programa de Apoio à
.RP.esr~·:tl't~çt.•J e .;o AiiJst~ Fiscal dos Estados. no
valor !otal de ate R$97.500.000.00 {~aventa e sete
miihões e quinhentos mi! reais), lido no Expediente.
Em vmação o requenmento.
Os Srs. Sensdores aue a uprov<:>m aue1ram
oern:::necm sent2dos. f~z.csé:.)
:.:..oroval'!o.

·-=a.sx.-sr:.

·::~:J;.:...

:.:

-:::.o:·ec~<:::t,.é

G ,·:;) P&equerimen:.: ·.I :.:1
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A matéria figurará na Ordem ao Dia do segunoo dia útil subseqüenre.

r)

SR. PRESIDENTE (Anlonio Canos Magalhães)

- l--lã . .:;obre ~: mesa. oarecer aue sera lido oelo Sr.
Secretári0 em exercício. Senaaor Luc1dio Portella.

E lido o seguinte.

H
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PARECER N" 583, DE 1998
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11 -Voto

Da Comissão de Consti1uíção, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Rescr

Compete privativamente ao Senado Federal,
nos termos da art. 52, VIl. da Constituição Federal,

lução n 2 47, de 1998, que autoriza o Esta-

dispor sobre limites globais e condições para as
operações de crédito interno e externo de interesse

do de Rondônia a contratar operação de
refinanciamento de dívidas do Estado,
consubstanciada no contrato de confissão, assunção, consolidação e refinancia-mento de dividas, celebrado com a União
em 12-2-98, com base no protocolo de
acordo firmado entre a Ünião o Gõvemo
do Estado de Rondônia, no âmbito do Prcr
grama de Apoio à Reestru1uração e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de
cento e quarenta e seis milhões, noveeerr
tos e cinqüenta mil, cento e um reais e noventa centavos. (Em audiência, nos termos do Requerimento n" 458, de 1998).

e

Relator: Senador Jefferson Péres
I - Relatório
O Oficio "S" n' 30, de 1998 (Oficio Presi98/0921. de 14 de abril de 1998, na origem), do Pra·
sídente do Banco Central do Brasil, que encaminhou

ao Senado Federal solicitação do Governo do Estado de Rondônia referente ao contrato de confissão.
assunção, consolidação e refinandamento de dividas, celebrado com a União em 12 de fevereiro de

1998. no ãmbito do Programa de Apoio à Reestrutu·
ração e ao Ajuste Fiscal dos Estados. no valor de
R$146.950.101,90 (cento e quarenta e seis nilhões,
novecentos e cinqüenta mil, cento e um ·reais e noventa centavos).
Desde então, encontra-se em tramitação nesta

Casa, onde já recebeu o Parecer n' 228, de 1998,
de autoria do Senador Carlos Bezerra aprovado pela
Comissão de Assuntos Econõmicos e que apresen-

tou o Projeto de Resolução n' 47, de 1998. favorável
à autorização pleiteada.
Quando da discussão, em Plenário, do citado
Parecer, to i aprovado o Requerimento nº 458, de
1998, de autoria do Senador Ernandes Amorim, que
solicitou a oítiva da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O mesmo senador apresentou, tam-

bém. o Requerimento n' 477. de 1998, no qual soli·
cita informações ao Ministro da Fazenda, nos termos
do art. 216. III, do Regimento Interno.
Assim, a matéria foi encaminhada a esta CCJ
para opinar quanto aos aspectos de legalidade, juridid·
dade e técnica legislativa do Oficio "'S"' n' 30, de 1998.
E o relatório.

da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios.

No caso dos Estados, do Distrito Federal

e dos

Municípios, havia, à época do Parecer n51 228, de

1998. da CAE, uma norma para as operações de
crédito em geral, que era a Resolução n• 69. de
1 995, e uma norma específica para os contratos de

renegociação global das dividas dos Estados. ao
abrigo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, a saber, a Resolução n'
70, de 1995, com a redação dada pela Resolução n'
12.de1997.
Ambas foram substituídas, a partir de 8 de ju·
lho de 1998, pela Resolução n' 78, de 1998, que disciplina as operações de crédito dessas unidades da

Federação.
A autorização para a contratação de tais operações de crédito é concedida sob a forma de resolução do Senado Federal, cuja iniciativa é da Comissão de Assuntos Econõmicos, nos termOs dos arts.

99, VI, e 393, parágrafo único, alínea a, do Regimento Interno.
o contrato celebrado entre a União e o Estado
de Rondônia, objeto do Oficio ·s· n' 30, de 1998,
está amparado na Lei n' 9.496, de 11 de setembro
de 1997. que "'Estabelece critérios para a consolidação, assurtção e refinancjamento. pela União, da divida pública mobiliária e outras que especifica, de

responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal".
O processo seguiu todos os trâmite"s legais e
regimentais desde seu envio pelo Banco Central do
Brasil até a presente data. tendo a CAE apresentado
o Projeto de Resolução n' 47, de 1998. vazado nos
termos da Resolução n' 70, de 1995. com a redação
dada pela Resolução nº 12, de 1 997, qUe eram as
normas então vigentes.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa, não
há reparos a fazer ao Projetas de Resolução n" 27,
de 1998, v1sto que o mesmo descreve as condições
financeiras com propriedade, atendendo aos requisitos das mencionadas resoluções então vigentes.

O projeto de resolução em tela não faz à incorporação do saldo devedor da operação de crédito
destinada ao saneamento financeiro do Banco de
Rondônia, pois a Resolução n' 27, de 1998. que autorizou a citada operação. já havia tratado a questão
com propriedade. Essa matéria foi. inclusive, o obje-
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to do Requerimento n12 477, de 1998, que conforme

dito anteriormerte depende da decisão da Mesa.
Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente à
aprovação do c:mtrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas celebrado,

em 12 de fevereiro de 1998, entre a União e o Estado de Rondônia, nos termos do Projeto de Resolução n' 47, de 1998, da Comissão de Assuntos Econômicos.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1998.
- Bernardo Cabral -Presidente -Jefferson Péres
- Relator- Roterto Freire - José Bianco - Pedro
Simon - José E- Outra - Antonio c_ Valadares Levy Dias - Lt~onel Paiva - Romero Jucá - Aomeu Tuma - Josaphat Marinho - Francelina Pereira - José Fogaça.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA, NO TERMO DO
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RFSF

RESOLUÇÃO N' 27, DE 1998
Autoriza o Estado de Rondônia a assinar contrato de abertura de crédito .e de
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para atender integralmente os custos do plano de incentivo ao.desligamento voluntário dos funcionários;

b) R$97.470.172,00 (noventa e sete milhões,
quatrocentos e setenta mil, cento e setenta e dois

reais), para fazer face a obrigações por empréstimos
e repasses;

c) R$14.143.636,00 (quatorze milhões, cento e
quarenta e três mil, seiscentos

e

trinta e seis reais),

para fazer face ao passivo trabaihista; e
d) R$4.000_000,00 (quatro milhões de reais),
para constituir capital mínimo para abertura de agência de desenvolvimento;

11 - fonna de liberação dos recursos:
a) diretamente ao Beron, com relação ao montante destinado à aquisição dos ativos do Beron e da Rondonpoup, a partir da data do cumprimento das condições
a que se refere a cláusula sétima do contrato;
b) diretamente ao Estado, com relação ao
montante destinado à criação da agência de desenvolvimento, após a comprovação da sua constituição
e da obtenção das autorizações necessárias ao seu
funcionamento;

comprnt e venda de ativos, com a União, o
Banco do Es!ado de Rondônia SA- BERON

11 - tonna de pagamento:
a) as parcelas dos recursos liberadOs serão in-

e a Rondônia Crédito Imobiliário SA - RON-

corporados ao saldo devedor do contrato de refinanciamento, nas mesmas datas em que ocorrerem as

DONPOUP, no valor de R$502_487_683,00
(quinhE·ntos e dois milhões, quatrocentos e
oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e
três reais), no âmbito do Programa de
Apoio ii Reestruturação e ao AJuste Fiscal
dos Eslados, ao amparo da Medida Provisória n" 1-612-21/980 Senado Federal resolve:
Art. 1' É o Estado de Rondônia autorizado a
assinar contrato de abertura de crédito e de compra
e venda de ativJs com a União, o Estado de Rondõnia, o Banco de Estado de Rondônia S.A. - BERON
e a Rondônia <;rédito Imobiliário S.A. - RONDONPOUP, no ãr:nb to do Programa de Apoio à Reestruturação e ao A uste Fiscal dos Estados, ao amparo
da Medida Pro' isória n' 1.612-21198.
Art. 2' A c peração autorizada no artigo anterior
serâ realizada r as seguintes condições:
I - valor do crédito a ser liberado pela União:
R$502.487.683 00 (quinhentos e dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e
Jrês reais), senclo:
a) R$386.;373.875,00 (trezentos e oitenta e seis
milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e
setenta e cinco reais), para fazer face aos depósitos
à vista, à prazo, interfinanceiros e de poupança, e

liberações, de acordo com o estabelecido no parágrafo único da cláusula décima-nona daquele instrumento e amortizadas na forma estipulada no referido
contrato de refinanciamento;

b) os recursos em espécie, gerados pelos ativos do Beron e da Rondonpoup adquiridos pelo Estado, serão obrigatoriamente destinados à amortização do contrato de refinanciamento, na seguinte or-

dem: na amortização ou liquidação da conta-gráfica
e na amortização do saldo devedor;

c) o Estado poderá utilizar, na amortização do
contrato de refinanciamento, créditos securitizados
que tenham sido objeto de nevação a que se refere

a Medida Provisória n' 1.635-18, de 12 de fevereiro
de 1998, observadas as cláusulas oitava e décima
daquele instrumento;
d) eventuais créditos do Estado decorrentes da
posição liquida final do Beron e da Rondonpoup serão utilizados na amortização do contrato de refinanciamento.

Parágrafo único. Os valores a que se reterem
as alíneas a, b e c do inciso I serão atualizados pela
variação da taxa Selic divulgada pelo Banco Central do
Brasil, de 1• de janeiro de 1998 até a data do cumprimento das condições de assinatura do contrato.
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Art. 3 9 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 4º O Estado de Rondõnia encaminhará ao
Senado Federal relatório trimestral contendo descrição detalhada da situação dos ativos do Beron e da
Rondonpoup adquiridos pelo Estados, especificando
os valores resultantes da alienação dos mesmos e a
destinação dos recursos gerados por esses ativos.
Parágrafo único. O relatório a que se refere o
caput deverá conter um balanço do Programa de
Demissão Voluntária dos funcionários do Beron e
descrição dos gastos realizados com encargos e
ações trabalhistas.
Art. s• Est~ ·Rooolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 16 de abril de 1998. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDEI'fTE (Antonio Ca~os Magalhães)
·Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Machado, como Líder.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrJs
e Srs. Senadores, é como Líder do PSDB no Senado Federal, como integrante da Comitiva Nacional
do Partido, que venho a esta tribuna, com o firme
propósito de restabelecer a verdade sobre o que é
um processo de privatização.
Ê importante, especialmente, estabelecer a
verdade sobre o processo de privatização do Sistema Telebrás. Só o esclarecimento dessa verdade irá
demonstrar que justamente o que se critica no comportamento das autoridades citadas ê o que foi feito
de mais elogiável em defesa do patrimõnio publico
brasileiro.
As privatizações conduzidas pelo Governo Fernando Henrique Cardoso não são ações isoladas,
são parte de um processo de mudança do papel do
Estado no Brasil para melhor servir aos cidadãos,
são parte de um programa de Governo defendido e
aprovado em duas eleições presidenciais.
No processo de privatização cabe inicialmente
ao Poder Público garantir os interesses dos consumidores, o que foi feito no setor de telecomunicações, através da criação da Anatei, um dos projetas
mais discutidos no Congresso Nacional, que estabe·
leceu rigidos padrões de qualificação técnica, eco·
nômica e financeira para os interessados em participar dos leilões.
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Sr. Presidente, a preocupação com os consumidores está sempre presente até mesmo nas gravações clandestinas parcialmente reproduzidas pela
Revista Veja desta semana, inclusive, de forma multo firme, na fala do próprio Presidente da República.
Garantido o interesse dos consumidores atua1s
e futuros. o papel prioritário do Poder PúbliCO. o papel moderno do gestor das privatizações passa a ser
o de assegurar o maior valor para o bem que se está
vendendo. E isso foi feito com maestria, por meio da
fixação de um preço mínimo, abaixo do qual não seria interessante proceder a venda, e pelo estímulo a
que o maior número possível de concorrentes participasse do processo, cada qual ofertando o maior
valor ao seu alcance.
E esse processo que permitiu que se atingisse
o excepcional ágio na privatizaç.ão do sistema Telebrás. É esse processo que permitiu um ganho adicional de quase R$1 O bilhões. E esse processo que
deveríamos enaltecer, reconhecendo o mérito dos
que o conduziram com dignidade e competência.
Todos nós sabemos que, num processo de privatização conduzido pelo Estado, o papel do administrador público é o de incluir o maior l)úmero possível de participantes e trabalhar para que as alertas
sejam as mais elevadas possíveis. !sso r.inguem
pode ousar querer r.egar :"lO leilão ac S~sterr:a To:>lfbrás. O resultado foi maior do que a melhor expectativa do mais otimistas dos analistas econômicos. As
mais importantes empresas internacionais do seta~
de telecomunicações participaram do leilão, numa
clara demonstração de que as regras de privatização no Brasil são o que hã de mais moderno. sério e
competente no mundo. Foram formados diversos
consórcios entre empresas nacionais e/ou internacionais que se dispuseram a concorrer abertamente.
conhecendo todas as regras e sem medo de "armações".
Em menos de cinco horas, Srªs e Srs. Senadores, para um preço minimo de R$13.47 bilhões. o
Governo arrecadou R$22,67 bilhões, 19% das ações
da Telebrás, o que corresponde apenas a quinta
parte das empresas. E bom recordar esse ponto.
porque a Oposição. naquele momento, tentou convencer a opinião pública de que os R$22,67 bilnões
se referiam a todo o patrimônio das empresas. um
engodo que não vingou, assim como não vingarão
as levianas acusações de hoje em dia.
Então. Sr. Presidente. nesses aspectos, não há
o que se criticar, não há o que se reclamar. não há
como querer macular o brilhante desempenho do Ministro das Comunicações, Luiz Ca~os Mendonça de
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Barros, e do Presidente do BNDES, André Lara Resende. Ninguém tem o direito de fazer isso.

Todos nós ·sabemos, Sr"s e Srs. Senadores,
que, num processo dessa ordem, dessa grandeza,
com os olhes da economia mundial voltados para o

Brasil, o administrador do processo não deve, por
dever de ofício, ficar quieto, passivo, inerte.
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com competência, com dignidade, com fé e com a
certeza dos que caminham numa causa justa, onde
us interesses ma.iores do País se sobrepõem a tudo
e a todos.
Os números citados talam por si e vale a pena

repeti-los: ágio de R$63, 7 e receita de R$22 bilhões.
O Sr. Elcio Alvares (PFL-ES) - Perrn~e V. Ex'
um aparte, Senador Sérgio Machado?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Pois

o Sr. Hugo Napoleão (PFL-PI) - Senador Sérgio Machado, Permite V. Ex' um aparte?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Com
muito prazer, Senador Hugo Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL-PI ) - Eminente Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, Se-

não, Senador Elcio Alvares, com prazer.

nador Sérgio Machado, V. Exi! evidentemente traz à
consideração de seus Pares a posição de um Minis-

der do PSDB e membro da Comissão Executiva Nacional, mas eu gostaria agora, também na condição

tro de Estado, que além de ser seu amigo pessoal,
pertence ao seu Partido, do qual também faz parte o

Presidente da República. Estou acompanhando o raciocínio com a maior atenção. Acredito mesmo piamente na ordem de fatores que V. Exil tão bem de-

senha. Eu gostaria de lembrar que hoje o Presidente
do Senado Federal, Senador Antonio Carlos Magalhães. ao iniciar a Ordem do Dia, transmitiu à Casa e
a seus Pares, uma iniciativa do próprio Ministro L..uiz
Carlos Mendonça de Barros, de aqui vir para pr~star
esclarecimentoS que o Presidente, ipso facto converteu na convocação a que se refere o § 19 art. 50
da Lei Maior deste País. Em assim sendo, obviamente o- que S. Ex"' veio fazer deverá dar conhecimento, antecipando-se a qualquer outra eventual
medida que se pudesse tomar, à Casa de fatores ligados àquilo que V. Ext! tão bem delineia. Portanto;
sô resta a mim, como seu colega e admirador nesta
Casa, prestar-lhe a necessária solidariedade.

O Sr. Elcio Alvares (PFL-ES) - Senador Sérgio Machado, V. Ex", na parte introdutória do seu
pronunciamento, disse que fafailá na condição de Lí-

de Líder do Governo no Senado, de dizer que a fala
de V.Ex" representa o pensamento da Liderança do
Governo. Ao longo de mais de três anos e meio de

atividade temos tido a identidade e o comportamento
de ação dentro desta Casa que me possibilita ficar
muito à vontade para dizer que V. Ex" hoje realmente representa o pensamento da Liderança do Governo, no momento em que faz esse importante pronunciamento. Gostaria de 1azer um registro perante
meus nobres Pares do encontro que mantivemos

hoje com o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O Presidente, dentro da visão maior das coisas deste País, colocando com muita propriedade todos esses problemas pertinentes ao pronunciamento de V.
Exª, reiterou perante os Líderes que lá compareceram sua firme determinação no sentido do compare-

cimento do Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros
a esta Casa. Quero também fazer justiça ao senti-

mento do Presidente Antonio Cartas Magalhães, que

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Muito obrigado, Senador Hugo Napoleão, pelo aparte de

tem acompanhado de perto não só todo o desdobra-

V. Exil. Foi exatamente isso o que o Ministro Luiz
Carlos Mendonça de Barros quis fazer quando solicitou sua vinda a esta Casa ao Presidente Antonio
Carlos Magalhães, visando esclarecer todos os as-

também esses problemas que estão permanentemente nos jamais. Era o pensamento do Presidente

petas da privatização.
É sua obrigação, é seu dever intransferível agir
com rapidez, com eficiência e cautela para conseguir o maior nUmero de concorrentes e o maior valor
passivei. S. Ex'~ não é o árbitro, papel que cabe ao.
leiloeiro e à Bolsa de Valores. S. Exª não fica apenas assistindo à movimentação dos concorrentes.

mento do esforço de votação do ajuste fiscal, mas

Antonio Cartas, já extemado em manifestações pela
Imprensa e ontem reiterado - hoje, no gabinete do
nosso eminente Presidente, ficou estabelecido exa-

tamente o comportamento que emergiu do Colégio
de Líderes em consonância com o que pensa S. Exª'

- que a vinda do Ministro aqui é uma conjunção de
vontades daqueles que defendem o Governo nesta
Casa e, mais que isso, representa também a primei-

Ele é o principal agente de valorização do patrimõnio

ra colocação feita pelo Presidente do Congresso Nacional. Portanto, as explicações que V. Ex" está dan-

pUblico, com a responsabilidade de ·rePresentar to-

do, como sempre de maneira minudente, muito bem

dos nós, 160 milhões de brasileiros com obrigação
de valorizar o patrimõnio de uma Nação. É isso, Srt!s
e Srs., Mendonça de Barros e Lara Resende fizeram

expostas, racionais, inteligentes e objetivas, levam o
respaldo da Liderança do· Governo. Ficamos muito
felizes pela oportunidade que todos terão de deba-
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ter, ao vivo, na próxima quinta-feira, com o Ministro
Luiz Carlos Mendonça de Barros Iodas as questões
pertinentes ao problema referente às matérias publicadas em vários órgãos de Imprensa e às próprias
entrevistas dadas pelo Ministro da Pasta das Comunicações. Assim, quero manifestar todo o meu apreço ao seu pronunciamento e reiterar, de maneira enfática, que V. Exª fala, neste momento, na condição
de Senador e representante do PSDB, e, além disso, expressa o pensamento da liderança do Governo
no Senado da República.
O SR. SERGIO MACHADO (PSDB-CE) - Obrigado, Senador Elcio Alvares. Nesses últimos três
anos, tive o prazer de trabalhar ao seu lado, lutando
por aquilo que efetivamente acreditamos ser o melhor para o Brasil.

O Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT-SE) · V. Ex'
me concede um aparte, Senador Sérgio Machado?
O SR. SERGIO MACHADO (PSDB-CE) - Pois
não.
O Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT-SE) ·
Senador Sérgio Machado, o Senador Eduardo Supli·
cy, por meio de pronunciamento de Liderança, já extemeu o modo como nós da Oposição estamos vendo esse episôdio: nós defendemos a instalação de
uma CP!. V. Exi! iniciou seu pronunciamento dizendo
que gostaria de restabelecer a verdade sobre o processo de privatização e afirmou, também, que tal
processo foi respaldado pelo povo brasileiro em
duas eleições. Eu gostaria de fazer uma ressalva:
isso não é verdade. Eu jã tive oportunidade, em
mais de uma vez, tanto neste Plenário quanto na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de
utilizar o meu livro de cabeceira predileto -o Programa de Governo do candidato Fernando Henrique
Cardoso em 1994. No que dizia respeito às telecomunicações, o que foi feito não é o que estava no
Programa de Governo. Este dizia claramente que
seria aplicado um modelo de estabelecimento de
parcerias entre o capital estatal e o selar privado.
Textualmente, em dois trechos, consta que se deveria reforçar o papel regulador do Estado e reservar
ao setor pUblico a atuação em segmentos estratêgicos, do ponto de vista social ou de interesse nacional. Mais adiante consta que se deveria estimular o
investimento privado no setor - o que aconteceu -,
reforçar a presença do Estado como ente regulador o que se pode até dizer que aconteceu através da
Anatei ·, mas também preservar a presença do se to r
pUblico nas áreas estratégicas das comunicações e
no desenvolvimento tecnológico. E ai vem aquela
velha discussão quando da privatização da Tele-
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brãs, no sentido de se evitar a privatização do
CPQD, o que não aconteceu. O modelo de privatiza·
ção total do Sistema Telebrás e o da Embraiei não
está de acordo com o que foi apresentado à Nação
pelo candidato Fernando Henrique Cardoso. Portan·
to, esse modelo não foi respaldado pela vontade das
urnas como V. Exa está dizendo. Não vou me estender em relação a outros aspectos porque pretendo
debater com o Ministro Mendonça de Barros. Quero
lembrar que o então Ministro Sérgio Motta, na Co·
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, quando
da discussão sobre a flexibilização do monopólio
das telecomunicações, dizia que a perspectiva de
arrecadação com a privatização do Sistema Telebrás • estando excluída, à época, a Embraiei porque
entendia ele que esta merecia uma análise mais particular - seria de R$35 bilhões. Ora, um membro do
Governo afirmou que a expectativa era arrecadar
R$35 bilhões. Entretanto, o Governo, posterionnen·
te, fixa o preço mínimo em R$13 bilhões e, porque
arrecadou R$22 bilhões, diz que foi um grande su·
cesso. A diferença entre os R$22 e R$13 bilhões,
preço mínimo, apontarta um sucesso de R$9 bohões;
mas a diferença entre os R$22 e os R$35 bilhões
que o Ministro havia dito que seriam àrrecadados
apontarta um insucesso da ordem de R$13 bilhões.
Gostaria de fazer essas ressalvas a V. Exíl. Não vou
entrar na discussão do "grampo" da fita porque eSse
assunto serã objeto do debate. com o Ministro. Muito
obrtgado.
O SR. SERGIO MACHADO (PSDB-CE) Agradeço muito o aparte de V. Ex', mas gostaria somente de lembrar que o Presidente foi reconfirmado
recentemente no primeiro turno das eleições: portanto, a população aprovou todo o processo de privatização.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT·SE) - A
eleição foi depois da privatização.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE.) • Sim,
portanto, Sua Excelência foi novamente confirmado
pela população. Não gostaria,. outrossim, de entrar
nesse viés. Como se trata de questãà tecnológica,
poderíamos fazer outro debate, pois do -contrário vou
fugir do objetivo do meu discurso e sair muito daquilo que queremos abordar nesta tarde. Depois podemos fazer um debate sobre essas outras questões.
Dando continuidade ao meu discurso, isso foi
alcançado seguindo-se as regras previamente formuladas e conhecidas pelos interessados: a pré·
qualificação, a habilitação técnica e econõmico-financeira e o preço mínimo. Só participou do processo quem estava em condições, sabendo o quanto,
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no mínimo, deveria dese;nbolsar. E. registre-se para
a históna deste País, nennum dos interessados ou

oarticipantes diretos das :icitações recorreu à Justiça
qu9stionando qualquer ponto do resultado do proC83SO ce venda, qualquer i·:em, qualquer vírgula. Ou
se~a. mesmo quem perc:!3'J reconheceu a derrota e
nâo a questionou e~ qualquer instãncia na Justiça
ou mes.11o na mídia.

Sr. Presidente, ~oucos homens públicos na
hi:: tóric. p:::>lítica dest-a País ·:.§m o currículo, a competência, 3 seriedade, a honestidade de Mendonça de
Barros e de Lara Resende. São profissionais reconhecidc·s nacional e internacionalmente. Qualquer
nação, qualquer govemo ficaria honrado em tê-los
corr:o colaboradores.
Para citar e..penas um recente episódio da vida
rJúbli:::c.. b;asileira, basta lembrar a todos os senhores
~ pa!:.z·l ;undamental, diria decisivo, que ambos tiveram na formulação, na implantação e no acompanhamento do Plano Real, que mudou a vida dos brasileiros. Um patrirnônio hu:11ano desse porte, um património cultural e profissional deSsa grandeza não
deve, não pode ser achincalhado, não pode ser enxovalhc:~do dessa maneira, como alguns pretendem
fazer. Refiro-me, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, às recentes e levianas acusações de suposto
fa11orecimento no processo de privatização do Sistema Teiebrâs.
O Erasil e os IJrask:!T•:-s podem-se orgulhar de
:~r reahzado a maior privél::zação do mundo com um
:e·:urnbame sucess-:~. ;uc.:!s....,o financeiro, sucesso
commde..r e sucesS0 rnoral. que alguns tentam macular.
<Jue leilão, S3íL.-;·::·3~. aicançou o montante de
·:·~S22,0E: bilhões?
Que ;o·Jerno, 5enhcres, vendeu doze compa~!r ia:3 ;~uiJijc.s.s j:! telecor;amicações em leilão públi.::c r~:8.!i:t:Ljo 8iTI :nlsas c.:: ·1alores?
·JL.:e priv~Hr.?.ação, ~.;-.-:horas e senhores, obteve
ur:: -lbiC m-édio Ce 63.7%, certamente um recorde
er-. fe lr2.t2ndo de empres:.s de telecomunicações?
O s,. Ernandes Amorim (PPB-RO) - Senador
SUrgia Machado, permita-me um aparte?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) · Se.-:é.dor, ceixe-me acabar para não perder o fio da
~n=Gj2. d'J raciocínio.
rio Bntanto, estou aqui, nesta tribuna, para re_:c:r u 'Je-rdadeira história da privatização do Sistema
·:u:eor.::~~- Uma história de acertos e vitórias, e que,
f\~qu:1s. ~étlvez prejudicados pela boa condução do
processo, tentam desqualificar, sob o covarde manto
do :311or.imato, usand:J métodos escusas como gra1
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vações ilegais. Não conseguiram e não vão conseguir.
Gostaria de citar, Sr. Presidente, Sr's Senado·
ras e Srs. Senadores, o depoimento do empresário
Antônio Ermírio de Moraes, em entrevista ao jornal
Folha de S.Paulo, no último sábado. Derrotado na
privatização da Companhia Vale do Rio Doce, Antõnio Ermirio elogiou o então Presidente do BNDES,
Mendonça de Barros, dando-lhe os parabéns por ter
conseguido um preço final bem superior ao mínimo ...
O Sr. Ernandes Amorim (PPB-RO) - Senador,
permita-me um aparte?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB·CE) - No final eu lhe dou o aparte. Se o fizer agora, interrompendo o meu discurso, foge o raciocínio e perco o fio
da meada.
Não posso fazer mais nada, a não ser reconhe~
cer que é um direito do Presidente do BNDES tentar
obter o máximo possível de recursos com a venda
das estatais• - admite o empresário.
É um depoimento eloquente, revelador e gratifi·
cante, porque demonstra como homens sérios,
como Antônio Errnírio de Moraes, são _capazes de
reconhecer publicamente o bem que Mendonça de
Barros fez e faz ao Brasil ao valorizar o patrimõnio
público.
O Sr. Ernandes Amorim (PPB-RO) - Senador
Sérgio Machado, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Apenas um minuto, Senador, a fim de que eu termine o
raciocínio.
O Sr. Ernandes Amorim (PPB-RO) - V. Ex" ci·
tau o Sr. Antõnio Ermírio de Moraes, mas ele foi
quem mais lucrou na área econõmica e também
está de acordo com todas as privatizações. Agora,
queremos discutir os problemas das privatizações .
Hoje, no Jornal do Senado, saiu publicada uma
matéria em que o Senador Gilberto Miranda mani··
testa sua preocupação. A manchete é a seguinte:

Miranda quer apuração de fraudes no setor bancario. Existe essa cruz sobre os onibros do povo brasileiro. No dia em que cheguei a esta Casa, V. Ex~
apresentou neste plenário um fax de terceira categoria, em que se dizia que eu era bandido e corrupto, e
ofereceu denúncia contra mim. Meu mandato quase
foi cassado. Abri mão de todas as minhas prerrogati·
vas e pedi a todas as Comissões que investigassem
a minha vida. No entanto, quando revistas como a
lstoÉ, todos os jornais e a imprensa de modo geral
publicam a corrupção no País, envolvendo o PSDB,
V. Ex" sequer me dá a oportunidade de falar em
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aparte para dizer que há necessidade de se averiguar todas essas denúncias neste Pais. Creio que
V. Ei:x'. como Líder do Governo e que tanto o defende, ·precisa observar o que ocorre dentro dele; mas,

com óculos ~scuros.• V. Ex'! não tem visto nem
acompanhado os fatos. Parte deste Senado está
subserviente a este Governo, e é hora de mudar
essa posição. É preciso buscar moralidade e seriedade e cumprir o dever com a população brasileira,
que ninguém o quis fazer. Fui magoado e pisoteado,
e ainda hoje sofro as conseqüências daquelas denúncias. V. Ex" pôde me denunciar à época, o
PSDB também; mas, agora que se devem apurar os
fatos, eles têm sido acobertados; jogam o manto em
cima dos acontecimentos e esquecem-se de que
esta Casa é o Senado de República, cuja obrigação
é apurar tudo. Fico decepcionado com manchetes
como esta do próprio jornal do Senado: Miranda
quer apuração de fraudes no setor bancário. Sabemos que esté'Senado não manda mais; quem manda é a área econômica; quem manda é o Ministro,
que quer passar por cima de tudo e de todos nós.
Temos que nos recuperar. Sei da força que tem o
Presidente do Senado e sei da opinião de S. Ex".
Representamos o Brasil, e não vamos aceitar isso.
Tudo tem que ser apurado, embora se diga que o
Ministro Mendonça de Barros é um santo e que o Ermirio de Moraes está satisfeito. Ele perdeu uma concorrência, mas ganhou outra. Só esses milionários
estão satisfeitos com as privatizações. Fui e sou
contra elas, e perguntaria onde está o dinheiro das
privatizações feitas até este momento. Por isso, o
Senado não pode deixar de discutir isso claramente
nem fechar suas portas para esses esclarecimentos.
E faço este apelo a V. Ex": Embora existam nesta
Casa Senadores do baixo clero, como se diz aqui,
devemos respeitar os Colegas e equiparar os votos,
dando oportunidade a todos. Todas essas acusações deveriam ser apuradas com a mesma veemência
usada contra mim. Naquela época, criaram-se inquéritos e comissões. O Relator foi o Senador Romeu Tuma. Apurou-se tudo contra mim. Por que não
se apurar tudo contra o Presidente da República?
Por que não se apurarem os fatos contra o Presidente do Banco Central, contra o Presidente do
BNDES ou contra qualquer Ministro? Alguém aqui é
estrela maior? Ou são todos iguais perante a rei?
Isso é o que queremos nesta Casa. Por esse motivo,
Já disse ao Senador Eduardo Suplicy que vou assinar requerimento pedindo a criação de Comissão de
Inquérito, porque, assim como fui investigado, quero
que todos o sejam nesta Casa. Obrigado.
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O SR. SÉRmO r.l~.ÇI-:JIC·:: I!~SDB-C::O) - O:Jrigado, Senador, pelo seu Cisc~...::·~c paralela. Sir.t;:. que
há nele algo de mágoas pr·ss::;.~:s. G até posso compreendê-las. Não estamos <::.-::l!i pura esconder nada.
Sei que V. Exª acabou de sai· G3 :JrT:a eleiçãJ,;:: isso
sempre é uma coisa colorida. 8ompreendo essa
parte, mas penso quE- v :=::il r!ev~. waspeitar todos os
Senadores aqui present!~S. ;JOrqua foram eleitos ;JDr
seus Estados. E não V•3jo il9ilhum capacho neste
Senado. Todos aqui têí,1 UiT!3 dignidace bastante expressiva, sabem o que querem, me.r.itestam-se. pensam e agem. Não estar11os aqui querendo acobertar
nada nem esconder nada.
o Sr. Ernand-as Amorim (PPB-RO) - l~ão falei
em capacho, Senador. Se ''. E:<.9 -astá incluído entm
os capachos, é problema d·9 './. =:x~.
O SR. SÉRGrO ~IACI·I.f\.DO íPSDB-·CE) - lião
dou mais aparte. Sr. Pr.zsidente, as3egure a minha
palavra, porque S. Exi! já tomou u metade do tempo
do meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Amonio Cartos Magalhães) - Peço ao nobre Senador Erna.ndes Amorim que
pennita ao Senador Sérgio Machado concluir o seu
discurso.
O SR. SÉRGIO MAC:-IADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, queremos transparên.::ia, que aliás tem
sido a marca da Casa presrdida oor V. Exil. Aqui se
discute e se esclarece. (:· q~..;e queremos aqUi, com a
vinda do Ministro LUIZ Carlo;s M.Zi"':Cor.ça de· Barres,
são exatamente os esctaiacrmen~o.s. E o Governe·,
que não tem nenhum 'rnt.Jo de ~a;t<a·, ancarregoL-se
··de-antecipar-a ·averigu;:.t;àc, -::nvi-3ndo dados para a
Procuradoria-Geral e f::âi""3. .s. !:.;:,;leia Federa1, Ja qwe o
grampo é uma questão :Jo~iciai, ç ;ã 9 o foro adequado para que se passar;-, •=sctarecer os fatos.
O Sr. Geraldo itlelo i•~SDB·P.N) - Pe,-mite-me
V. Ex" um aparte?
O SR. SÉRGIO i\IACHADO (PSDB-CE) - Pois
não, Senador Geraldo Melo.
O Sr. Geraldo nlelo (PSDB-RN) - Senador
Sérgio Machado. conccrdo com '!. E>~. Considero
compreensiveis as rnãçoas que oossa ter nosso
querido Colega, Senador Emandes Amorim, mas ê
claro que, em se tratando de auestões dess::J. magnltude, com um interesse nacional tão grande em
jogo, por maior que fosse a solida:-iedade pessoal OJ
emocional que pudéssemos ter ,;. um Colega. 1ã0
poderíamos transiormai este e-Jtsóuio numa oportunidade de pensar as feridas e as ctcatrizes de ninguém. Gostaria de entender. s~~nador Sérgio :\Aachado, em que consiste, de fato, a crí·[ica ·Jue nsiá
sendo feita, a dúvida au•3 está s-emdo le11antada a Url
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Ministro que preside um processo de privatização,
envolvendo quantias desse vulto. Em primeiro lugar,
compreendo a posição política e inteligente do Senador José Eduardo Outra, quando contesta sua
afirmativa de que houve um ágio na privatização e
toma como patamar um valor que teria sido referido
pelo falecido Ministro Sérgio Moita. Na realidade,
aquele foi um palpite, uma opinião do Ministro. Os
R$13 bilhões de preço mínimo, fixados para as ações da Telebrás, não foram estabelecidos por decreto
nem arbitrariamente. O valor de referência foi fruto
de um procedimento de avaliação. Negar a existência do ágio é considerar que uma opinião pessoal,
por mais abalizada que seja, vale mais do que um
procedimento de avaliação técnica. Na verdade, indiscutivelmente, na privatização da Telebrás houve
um ágio de tal magnitude que é preciso reconhecer
que o processo foi um retumbante sucesso neste aspecto. Qual seria, portanto, o papel do Ministro que
preside um processo em que bens públicos estão
sendo alienados? Seria o de envidar esforços para
conduzir o processo de alienação de forma a que o
bem público fosse alienado pelo preço máximo. Está
mais do que evidente que toda a conduta do Ministro
Mendonça de Barros na privatização foi para disseminar, no universo dos interessados, a noção de que
haveria um preço bastante alto, para que estes-pu~
dessem realmente se interessar em participar do
processo, apesar disso, e garantir ~ como se garan~
tiu - um preço com um ágio de mais de 60%. De que
mais se poderia acusar o Ministro? De favorecimen~
to? Está-se querendo dizer, com base na transcrição
de algumas fitas, que o Ministro procurou favorecer
um determinado grupo. Que favorecimento foi esse,
se o grupo entrou na licitação, apresentou a sua
oferta e perdeu? De fato, em obediência a normas
estabelecidas pelo próprio Ministro que hoje está
sendo criticado, esse grupo não poderia ganhar o
segundo lote, haja vista que já tinha ganho um. O
Ministro, sabendo disso mais que ninguém, desejava
ter um parceiro a mais no processo de licitação, para
pressionar os preços para cima. Mas o Grupo do
Banco Opportunity não podia mais ganhar licitação,
já tendo ganho uma; participou dessa, mas perdeu.
Resta a transcrição de uma hora de conversa, das
12 ou 13 horas que existem. Separa-se, então, algo
que possa parecer o favorecimento de um grupo que, afinal, perdeu ~, mas não se sabe se, ouvidas
as outras horas das fitas, se poderia dizer também
que do mesmo modo o Ministro procurou favorecer
outros grupos, ou seja, equilibrar o jogo entre todos
os grupos. Senador Sérgio Machado, estamos dian-
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te da seguinte situação: a obtenção ilegal de uma
fita é mais eficiente que a obtenção legaL Participei
de uma CPI e, para se obter a quebra do sigilo telefónico de determinada pessoa, recordo-me dos esforços, dos debates, das discussões e das votações
realizadas para que isso fosse feito caso a caso.
Aqui, secretamente, traiçoeiramente, sem a autorização de ninguém, pela transcrição indevida de con~
versas que deveriam estar protegidas por um sigilo
telefônico que somente ~ma CPI ou a Justiça poderiam quebrar, valorizam o que foi criminosamente
obtido. Senador Sérgio Machado, V. Ex• traz, com o
seu discurso, uma contribuição no sentido de que o
Senado, a casa da serenidade, do equilíbrio, da prudência, mas também a casa da energia e da autori~
dade, use essa energia e essa autoridade para colo~
car as coisas nos devidos lugares. Se não se tratasse de uma obtenção ilegal de fitas, o Ministro Men~
dança de Barros seria hoje aclamado por todos
como o Ministro que conseguiu o mais alto valor. o
mais elevado ágio num processo de privatização
neste País.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Senador Geraldo Melo, muito obrigado pelo aparte. V.
Ex.J colocou muito bem: o que está em .fOgo? O que
é privatização? Com a privatização, pretende-se, por
intermédio de um leilão, vender o patrimônio pelo
maior valor possível.
Para tanto, foram definidas algumas regras:
pré-qualificar técnica e financeiramente os partici~
pantes e estabelecer um preço mínimo para evitar
que o bem público seja vendido por um preço vil.
Quem define o vitorioso não é a autoridade que ad~
ministra o processo, seja o BNDES ou o Ministro;
mas a maior oferta.
Muitos querem defender que, na venda de um
patrimõnio, se deve ficar neutro, incentivando a par~
ticipação de menos empresas ou consórcios no pro~
cesso. Com isso, acabar-sa-ia recebendo menos dinheiro. Em uma privatização, quem está vendendo
deve colocar o maior número possível de participantes para arrecadar o maior valor.
Sobre o que o Senador Eduardo Outra falou
anteriormente a respeito do que disse o Ministro
Sérgio Motta, se se somar o valor arrecadado com a
venda da Banda B, chegamos muito perto daquele
valor inicial.
O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Concede-me
V. Ex" um aparte?

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Pretendo apenas concluir o meu discurso. Caso centrá-

176

ANAIS DO SENADO FEDERAL

rio, sairemos do assunto que gostaria de colocar em
discussão nesta Casa.
O Sr. Romeu Tuma (PFL·SP)- Sr. Presidente,
como fui citado pelo Senador Emandes Amorim,
gostaria, se possível, de me manifestar.
O SR SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) • Ao
contrário do que insinuam alguns, o Ministro e o Presidente do BNDES agiram com toda a correção e li·
sura na valorização do patrimônio público. Eles não
conversaram apenas com um único grupo, no caso
o Opportunity, mas com todos os que estavam parti·
cipando do processo de privatização. Foram realizadas diversas reuniões com o objetivo de obter uma
acirrada concorrência e, conseqüentemente, um preço final mais elevado. Do mesmo modo, eles nãó
trabalharam junto a instituições financeiras para obter uma carta de fiança apenas para o Grupo Opportuniry, mas também para os outros consórcios e empresas interessadas.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por que
usar de uma vergonhosa montagem de telefonemas
grampeados ilegalmente para denegrir a imagem
pública desses homens? As conversas telefõnicas
editadas pelos grampeadores não inclui, por exemplo, como registra a nota do Ministro Mendonça de
Barros - cuja transcrição nos Anais do Senado Federal solicito neste momento -, o trabalho das duas autoridades no sentiOO de estimular as empresas MCI
e Sprint a partiCipar do leilão da Embraiei - decisão
adotada por elas na noite da véspera do leilão.
Além disso, Sr. Presidente, garantida a idoneidade técnica e financeira das empresas, o maior número de concorrentes no leilão e um preço mínimo,
o lance final sempre é do interessado.
Não é o responsável pelo processo de privatização que determina o quanto cada grupo, consórcio ou empresa está interessado em pagar para
comprar esta ou aquela empresa de telecomunicações. Trata-se de uma decisão genuinamente empresarial, de exclusiva responsabilidade de seus dirigentes. Não há como o Poder Público interferir.
Então, como insinuar, conduzir a mídia e os leitores a levantar suspeitas de que houve qualquer
tipo de favorecimento ao Grupo Opportunity?
Ora, como registra a nota do Ministro das Comunicações, essa empresa não foi a única participante de um consórcio que obteve uma carta de
fiança; não foi a única que manteve cantatas com o
Ministro Mendonça de Barros e com o Presidente do
BNDES. Apesar disso, foi derrotada no leilão da
Tele Norte Leste, onde supostamente seria privile-
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giada, porque já havia arrematado, antes, a Tele
Centro Sul.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, esta é a
verdade dos fatos.
A filosofia do Programa Nacional de Desestati·
zação foi integralmente cumprida. Todas as etapas
foram rigorosamente cumpridas. O bem público foi
valorizado e foi obtido o melhor preço. O Governo
cumpriu sua parte. O Estado brasileiro avançou na
trahsformação conduzida pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso. A vitória é do Brasil, é do Governo da Socialdemocracia de Fernando Henrique Cardoso, é do povo brasileiro!
Muito obrigado.
O Sr. Romeu 'Tuma (PFL-SP) . V. Ex" não vai
me conceder um aparte?
O SR. SERGIO MACHADO (PSDB - CE) Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma, por um
minuto, porque S. Ex' foi citado.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT- SE) Também fui citado em um dos apartes ao Senador
Geraldo Melo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Serão permitidos três apartes: Senadores Romeu
Tuma, Gilvam Borges e José Eduardo Dutra.
O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - lnlelizmen·
te, o Senador Ernandes Amorim, que me citou como
corregedor e relator da investigação, não se encontra mais em plenário. Surgidos alguns documentos,
citações em livros e em dicionários, fizemos uma investigação por solicitação da Presidência da Casa.
O Senador Emandes Amorim não pode pôr dúvida à
lisura da minha conduta na investigação e na elabo·
ração do relatório. Infelizmente, o mencionado Sena·
dor não está presente. Acredito que S. EX'J me tenha
citado apenas porque fui o autor do relatório. O Senador Elcio Alvares, no aparte que tez ao Senador
Sérgio Machado, ressaltou a importâncm do seu pronunciamento nesse momento grave em que a angústia toma conta de vários Senadores. Em boa
hora S. Exª trouxe esse esclarecimento. S. Exª disse
em seu pronunciamento que o Senador Antonio Car·
los Magalhães, com a autoridade e o equilíbrio com
que vem conduzindo esta Casa, já hav1a pensado na
possibilidade da presença do Ministro, tanto que pôs
em votação o requerimento e imediatamente marcou
a data, colaborando com o discurso de S. Ex'l. Em
uma análise profissional do que loi apontado como
erro do Governo, o fato de as autoridades terem
mandado o General Cardoso, Chefe da Abin, que,
juntamente com a Casa Militar responde por essa
agência, por ainda não ter sido totalmente aprovada,
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esmnao como medida provisória, é claro que alguém

da Agéncia de

lntelig~ncia

deveria analisar a docu-

mentação que surgiu com extorsão, com fatos crimi-

nosos. Falava-se em dinheiro, em negociação desses documentos, portanto, era um crime de extorsão
que estava sendo discutido; não o conteúdo das fiIas com que se acusava o Ministro, mas quanto se

pagava por elas. Conversei com o Ministro José Ser~a .~.:::

~ar.::.

domingo, quando me fez um gentil telefonema
sabei da minha saúde. S. Ex-3 afirmou que,

quando recebeu os documentos, imediatamente encammhou ao General Cardoso, que tem a obrigação. pela Agência, de proteger o Presidente, de analisar aquilo que pode, ou não, atingir a autoridade
presidencial. E tez isso como obrigação profissional,
estava correto; ninguém pode criticá-lo por isso.
Imediatamente, tomando conhecimento de que era
um crime, e, portanto, caberia ao Ministério Público
e à Polícia analisar, isso foi encaminhado. A Polícia
encaminha a perícia, e todos os fatos das gravações
que faltaram - e que V. Ex• citou aqui, de outros
concorrentes - aparecerão na degravação, e, sem
dúvida, a sociedade será satisfeita. Cumprimento V
Ex" pela oportunidade do discurso e peço desculpas
ao Presidente por ter usado mais que um minuto.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) Muito obrigado pelo aparte, Senador Romeu Tuma.
Quanto a seu comportamento nesta Casa. só temos
a er.altecer sua correção, seu trabalho em todas as
Comissões em que foi chamado.
O Governo torT'Ou exatamente a medida que V. Exª
disse: encaminhou aos órgãos especializados - a
Procuradoria e a Polícia Federal -, para que examinassem este caso de crime, que é a gravação clandestina.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB - AP) - V. Ex'
~e permite um aparte?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) <.Juço V. Ex" com prazer.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB - AP) - Sena.Jor Sérg1o Machado, primeiramente, quero me conya~ular com V. Ex~ pelo pronunciamento corajoso
~ue faz. Na verdade, Senador Sérgio Machado, o
que ocorreu foi um atraso, uma perda de oportunidade por parte do Ministro. Observa-se que os interes·
ses na estatização eram muito grandes, Já que os telefones do próprio Governo foram grampeados: as
empresas deveriam ser investigadas para se analisar a queslão do grampo. O Presidente. lamentavelmente, também entrou na lista. Ainda estamos vi·,endo resquícios ideológicos dos que possuem
.-nemalidade estatizante; sem ralar nos liberais, de

177

mr= talidade privatizante. O Presidente teve a ousadia 9 a determinação de cumprir um plano de governO, jUstamente para ·evitar a evasão de dinheiro ~ú
blico. Estavam 99,9% das estatais sendo, a todo
tempo, socorridas com dinheiro público: um escândalo! O Presidente fez corretamente. Acred~o que
as ações na área econômica, principalmente, devem
ficar, sim, sob a responsabilidade da iniciativa privada. Portanto, V. Ex" está de parabéns. Os blasfemadores, os fofoqueiros e os sicofantas de plantão, nós
os compreendemos, porque, naturalmente, precisam
de um palco. E são os contrários que movem. Lamentavelmente - falo com todo õ reSpeito que a democracia nos faculta-, ainda vemos colegas e políti..:
cos das duas Casas em uma defesa ortodoxa e intransigente da estatização. Trata-se de um atraso,
pois já caiu o muro de Berlim e ·está em prosseguimento uma reformulação da politica mundial. Realmente, o Presidente não ficou vulnerável, mas a
Oposição caminhou no sentido justamente de buscar as deixas para fazer denúncias. Não acredito, de
maneira nenhuma, que um Presidente da estatura
de Fernando Henrique Cardoso teria condições de
fazer um absurdo como esse, mantendo conta no
exterior com uma soma fantástica. Portanto, eu me
congratulo com V. Exª pela coragem e me comprometo a conversar com o Senador Emandes Amorim
sobre aquele requerimento que V. Ex' apresentou.
Agradeço ao Presidente, que está com outros compromissos e precisa dar agilidade aos trabalhos,
pela paciência. Não vou falar mais, senão o Presidente vai-se aborrecer. Muito obrigado.
V.

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco!PT- SE) me concede um aparte?

Ex'~

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) Ouço V. Ex•, Senador José Eduardo Dutra.
O Sr. José Eduardo Outra (8\oco/PT- SE) Senador Sérgio Machado, primeiro, como o Senador
Geraldo Melo fez referência ao meu aparte anterior,
gostaria de referir-me ao aparte de S. Ex'. O fato é
que, na privatização que está na berlinda, o ágio foi
de 1%. Segundo, V. Exª disse que o ex-Ministro Sérgio Motta apenas emitiu a sua opinião. Ora, se qualquer ministro emite a sua opinião, ou dá um palpite e
erra por 22 bilhões, passarei a considerar dispensável a vinda de ministros a esta Casa, porque eles
não têm compromisso nenhum com as informações
que dão a esta Casa. E, apenas para refutar a contestação de V. Ex', o Ministro S.érgio Motta se referiu
às privatizações, mas não incluiu que o dinheiro seria arrecadado com as concessões da Banda 8 .
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O SR. SERGIO MACHADO (PSDB - CE) Senador José Eduardo Outra, o Ministro Sérgio Moita falou do conjunto, mas penso que esse é um pon-

NaCional.

to que pode continuar em discussão. O Ministro fa-

se ao longo do processo de privat.zação em constante

lou em 30 bilhões, e esse valor foi plenamente atingido. Conseguimos, assim, em um momento crítico
do Brasil, a oportunidade da privatização. Se tivéssemos perdido aquefe momento, com a atual crise
mundial, não teríamos feito a privatização, que foi
fundamental para o nosso Pais. Portanto, tivemos
também senso de oportunidade, de valor e da concorrência.
O que se discute é o seguinte: quem está comandando a privatização pode ter posição ativa ou
tem de ser árbitro? O objetivo é vender pelo maior
preço ou não? Essa é a questão que··eslá em -discussão, porque os que interpretam de forma diferente consideram que o Governo tem de ser árbitro.
Ora, o Governo não é árbitro; tem de valorizar o patrimõnio do povo brasil-eiro e vender as empresas
pelo maior valor.

contato com os consórcios interes!;ados, 1ndusive para
resolver questões objet•vas que f·ventuatmente nnpe-

Sr. Presidente, peço que faça parte integrante

da meu discurso a nota otrcial do Ministro Luís Carlos Mendonça de Barros, para que conste dos Anais
da Casa.
Agradeço, Sr. Presidente, a atenção de V. Ex',
porque urtrapassei o meu tempo, e aos nobres colegas.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
BARROS REFUTA ACUSAÇÔES
EM NOTA OFICIAL

cia, maximizar o resul!ado linancmro para o Tesouro
3. Para atingir este objetiVo, o BNDES manteve-

dissem sua participaçào no leilã•J. Esta atuação do
BNDES permitiu que houvesse- competição em todas as
disputas pelas 12 empresas o"tere::idas à venda. Alrás
fOi por isto que o resul!ado ftnal do leilão superou todas
as expectativas mais positivas.

4.

E com

surpresa portante que o mm1stro das

Comunicações tomou conhec1memo da maténa de Veja
que induz o leitor a considerar cc mo ilegilima a açào
desenvoMda pelo presidente do BhiDES e pelo ministro
das Comumcações na véspera do leilão e descrita em
alguns diálogos constantes de Um:1 das fitas oliginánas
do processo de •granpo" dos telelo1es do BNDES.

5. E importante

lembrar-qu•J os diálogos descn-

tos pela Veja representam apem s montagem pardal
das ligaçàes lelefOnicas gravadas no BNOES e não incluem os cantatas com outros cor sórc•os mteressados
em participar do leilão e que comF rovam a ação isenta
do BNDES.
6. Como exemplo desta ten~aliva de criar um ehma de ilegitimidade na ação do ENDES e do m1nistrc
das Comunicações podemos ci!a1 a questão da carta
de fiança do Banco do Brasil para o consórc•o liderado
pelo Banco Opportunity. Os diálc gos publicados pela
Veja não fazem relerências ao mEsmo !Jpo de ação do
BNDES também em relação aos outros consóraos. lnck.lsive não se relere ao talo de que o própno consórao
Telemar obteve sua carta de fian ;;a através do Banco
do Brasil.

São Paulo - O ministro das Comunicações, Luis Cartas
Mendonça de Barros, emitiu hoje uma nota oficial sobro a diVI..l!ga-

7. A transcrição não mclui, JOr exemplo, a intensa ação do mtnistro das Comunicc:ções e do presidente
do BNDES junta· à ·MCJ e à "Sprinl, empre~ que dispu·

ção, neste final de semana, de lilas de gravações clandestin.is leitls
durante a privatização da Telebrãs. Para ele, a divulgação da fita "é
uma tentatNa de cnar Lm dima de ilegitimidade na ação do BNDES

taram a Embraiei e cuja participação só lei acertada à~
22 horas do dia antelior do leilão.

e do m1n1stro das comunicações'. Veja a integra da nota:
"1. De acordo com as normas legais que regulam o processo de· pnvabzaçào do Sistema Telebrás, o
Ministério das Comun1cações contratou o BNDES para

a. o mesmo ocorreu no

ca~:o

da Tele Norte Les-

te, em que o lance do consórCio E Jlpart, de que parllci·
param o Banco Opportunii'J, Junte com a Telecon llálio
e outros investidores, acabou S·.mdo superior ao dE
alerta concorrente em R$1 bilhão. o Opportunity, ·par SI·

executar o processo de venda de 12 companhias atra-

nal, indicado pelas fitas cerno be teliciarto das conver·

vés de leLião público realizado na Botsa de VakJles do Rio

sas "grampeadas", não saiU

de Jane1ro. Leilão no qual o Pais a11ecadou. em menos

Tele Norte Leste porque Já haVIé arrematado antes c

de CSICO horas, R$22,067 bilhões, com um ágio médio de

Tele Centro Sul.

63.r.~

sobre o preço mlnimo de R$13.47 btllões.
2. Entre as respon.sabtljdadas do BNDES estava

a de buscar a formação do maior número passivei de
consórcios interessados no le~ão para, via concorrên-

gan~ac!or

da disputa pele:

9. Lamentamos que a Veja tenha se utilizado d{
gravações obtidas por esctJta

1le;~a1

dos telelones de

BNDES e, mais grave amda, edit.:.das de tal forma qm
pode induZir à interpretação de qLe teria havido tavore
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cimento do consOrcio liderado pelo Banco Opportunity,
como está insinuando no corpo da matéria. O ministro
das Comunicações protesta veementemente contra

esta distorção e sugere que os jornalistas responsáveis
pela matéria reHilam"'um.pouco sobre o artigo recente
assinado pelo jornalista Oliveiras S. Ferreira, em

·o Es-

tado de S. Paulo'. sobre a ética do jornalismo em momentos corno o da matéria sobre o 'grampo' no
BNDES.
10. Com o objetivo de evilar que pairem quais-

quer dúvidas sobre a lisura do processo de prwatização
do Sistema Telebras. o ministro das Comunicações colocou-se voluntanamente à disposição do Congresso
para os esdarecimentos que !orem necessános'.
Milton F. da Rocha Filho

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
V. Ex'il será atendido na forma regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, gostaria de usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Tem V. Ex' a palavra, desde que não seja para la·
zer um aparte.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, farei apenas uma consideração.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Concedo a palavra a V. Ex'.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT- SP.
Sem revisão do orador.)- Peço a atenção do Sena·
dor Sérgio Machado, uma vez que gostaria de tecer
um breve comentário sobre seu pronunciamento.
Considero importante a atitude do Ministro das
Comunicações, Luiz Carias Mendonça de Barros, de
tomar a iniciativa de vir ao Senado. Avalio de maneira diferente de V. Ex'. Senador Sérgio Machado, o
papel daquele que eslá conduzindo o processo de
privatização. É claro que se deve ter por objetivo o
maior preço possível para a empresa que for objeto
do leilão, mas há que se ter em conta o principio da
impessoalidade. e talvez esse papel seja mais difícil
na condução de um leilão, do que quando se está
realizando a licitação.
O procedimento que veio à baila requer uma
apuração de profundidade; é isso que nós, da Oposição, consideramos necessário.
Vamos ouvir, com atenção, o Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, fazer todas as perguntas que
avaliamos importantes certamente não se esgotarão
com a presença de S. Exª, e há necessidade de se
apurar o episódio. Portanto, teremos que oLNir também
o Presidente do BNDES, André Lara Resende.
Soa muito estranho a maneira como o BNDES
e o Ministro das Comunicações se articularam,
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orientando o Fundo de Pensão Previ, o Banco do
Brasil, para agir junto aos grupos interessados em
adquirir aquela empresa. Tudo isso vai exigir de nós,
Senadores, uma aprofundada apuração.
O Líder do Governo no Congresso, Senador
José Roberto Arruda, infonnou-me que existe a
preocupação - também é essa a palavra do Senador Elcio Alvares, Líder do Governo no Senado - da
parte do Presidente da República, Fernando Henri·
que Cardoso, de que uma CPI pudesse estar dificultando a discussão do ajuste fiscal.
Quero transmitir, com a responsabiUdade de Li·
der da Oposição, que é nossa intenção saber separar as coisas. Trabalharemos muito, mas faremos
aquilo que é nosso dever. discutir o ajuste fiscal, propor alternativas, votar a matéria, mas também realizar
essa apuração. nossa obrigação consmucional.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Su·
plicy, o Sr. Antonio Carlos Magalhães. Presi·
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Júlio Campos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para
uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao nobre Líder do Governo, Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Srªs. e Srs. Senado·
res, em função das colocações do Senai:tor Eduardo
Suplicy, devo, como Líder do Governo no Congresso, fazer algumas ponderações.
Inicialmente, creio ser extremamente positivo
que o Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros tenha manifeslado, de acordo com art. 50. § 12 , da
Constituição Federal, o desejo de estar no Senado
Federal, e de prestar, na data e no horário agendado
pela Mesa, esclarecimentos importantes para o Congresso e para o opinião pública.
A Mesa desta· Casa rapidamente deferiu a soli·
citação de Sua Excelência, e está agendando esse
encontro para a sessão de quinta-feira.
Em segundo lugar, Senador Eduardo Suplicy,
as mantlestações, minhas e do Senador Elcio Alvares,
partem de nossas avaliações. Temos, efetivamente,
um calendário que nos Rreocupa, uma agenda de votações extremamente difícil, e, é verdade, é um desejo nosso priorizar as votações do ajuste fiscal.
Sobre esses eventos, lembro a V. Ex' que, na
semana passada, se levantou nesta Casa e na sociedade brasileira a dúvida de que o Presidente da
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República, o Governador Ge São Paulo, o Ministro
da Saúd~ e o Ministro Sérgio Motta - não mais entre nós -: teriam uma conta num pacaiso fiscal. Dois
ou três dias depois, os ôrgãos de imprensa que haviam publicado essa matéria mostraram claramente

à opinião pública que se tratava de uma grosseira
tentativa de forjar falsas documentos no intuito de

criar uma imagem negativa do Governo.
Ora, se naquele P."!Omento, precipitadamente,
tivesse agido, a Oposição poderia, alguns dias depois, ficar numa posição muito desconfortável. A
Oposição, naquele momento, reconheço, foi extremamente equilibrada, não aceitando, nem antes, no
período eleitoral, nem depois, que documentos forjados servissem de base a uma atitude nefasta que
ainda não se sabe de quem partiu.
E preciso que os órgãos competentes - Polí·
cia Federal e Ministério !='l!blico - mvesriguein 8sses
documentos. Se se ·-trata .de denúncia Jeviana, ialsa,
o culpado tem que pagar. É preciso acabar com as
falsas denúncias no Pais. Essas toram as palavras
do Presidente, do Governador Mário Covas e do Ministro José Serra.
Faço essas ressalvas até em homenagem a
memória do Ministro Sérgio Motta que, não estando
mais entre nós. com sua sinceridade e honesiidade,
não poderei esposar a sua opinião.
Vêm esta semana as noticias de gravações telefõnicas. Gravações ilegais, gravações eaitadas,
gravações não por inteiro, m::1s por partes, não se
sabe a interesse de quem. E. por meio desses documentos sem valor legal, tenra-se induzir ao pensamento de que um Ministro de Estado estaria favorecendo este ou aquele grupo. Ora. a fiança b.ó!ncárin
que, numa ligação telefõnica, tentou pam um consórcio - que perdeu a licitação, diga-se de passagem - também conseguiu do mesmo Banco do Brasil para c consórcio V8ncedor, porque é da cbrignção intrinseca do Ministro da éirea tentar fazer com
que o processo de privatização tenha a maior concorrência passivei para alcançar o maior valor.
Mas esse Ministro. num gesto de franqueza. d2
transparência. que é a marca deste Governo, se dispõe a vir ao Congresso. E recebemos do eminentP.
Senador Eduardo Suplicy a ;nanifesração clara da
que os membros da Oposição estarão aqui nesta
Casa, apresentando as questões que .::: sociedade
brasileira deseja ver esclarecidas. E isso, na minha
opinião, mostra claramente qual ..? o procedimento
do Governo quando se levanta ::=obre ele qualquGr
tipo de dúvida. E é esse procedimento que nós, da

base de sustentação do Governo, teremos.
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No entanto, é importante introduzir outros te-

mas, não para desviar as atenções, mas para mostrar
a necessidade de analisarmos a política internacional
e os acordos internacionais que o Brasil tem fe~o. A
convivência natural com situações da natureza dessa
que vou expor, que é do conhecimento de todos, não
pode continuar, sob pena de o Brasil ser visto como o
grande mercado da exploração sexual. É preciso dar
aos brasileiros que estão indo para outros países a segurança de que não estão sendo enganados.
Sabemos que as raizes da exploração sexual
estão na ilusão de que em outros lugares é mais fácil obter melhor salário. Isso ocorre em virtude da
falta de oportunidade em nosso pais e da promessa
que os estrangeiros fazem de realizar sonhos que
aqui jamais poderão ser realizados. Esse dinheiro
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so Nacional. É preciso saber que, em 1996, o Movimento Nacional dos Direitos Humanos já denunciava
o caso das meninas que foram resgatadas em pros-

tibulos na região do Alto Paraná, no Paraguai.
E nós - pasmem alguns - naquela época em
que fazíamos essas denúncias, ouvíamos frases do
tipo •elas querem•, ·elas aceitam", mas as coisas
não são bem assim. Já tive oportunidade, na tribuna

desta Casa, de falar a respeito desse tema porque
essa situação se agrava a cada momento em nosso

Pais, em que é grande o desemprego, é grande a
desigualdade social, onde meninas e adolescentes
puras estão engravidando ·e sendo marginalizadas.
Por causa de sua imaturidade não têm condições de
se defenderem e são usadas, são prostituídas

considerado fácil toma-se extremamente difícil, porque, além de sair do seu pais com promessas enganosas, diversas brasileims têm sido explomdas se-

A CPI que examinava a prostituição infante-juvenil, da qual fui vice-presidente·, indicava a necessidade de o Brasil celebrar alguns acordos internacionais para promover ações de combate ao "pomotu-

xualmente sem receber qualquer tipo de remunera-

rismo• e ao tráfico internacional de jovens.

ção. Tenho profundo conhecimento dessa sttuação,
porque tive oportunidade de me reunir com algumas

Até agora nada foi feito. Não conheço nenhuma ação nesse sentido. Por isso estou apresentando requerimentos de pedido de informação aos ministérios, pois os requerimentos encaminhados pela

brasileiras fora do país, as quais me relataram coisas assustadoras. Os abusos mais freqüentes são o
confisco do passaporte e a violência física. São ver-

CPI não foram respondidos.

dadeiras escravas das quadrilhas de prostituição.
Partiram com a ilusão de que seriam modelos ou trabalhariam em determinada instituição, e, assim, teriam um futuro promissor. Não é novidade o caso da

Fizemos grandes campanhas, mas vimos que
não passaram de anúncios nas emissoras de televisão e nos nossos jamais. O combate eficaz desse
tráfico não aconteceu.

escravidão de mulheres brasileiras em Israel, mas
insuportável é verificar que as ações só acontecem

quando esse grande mal já está instalado.
Em 1993, a Comissão Parlamentar de Inquérito
que investigava a prostituição constatou que no Bmsil existia uma porta de entrada para a prost~uição,
conhecida como a rota do •pomoturismo•. Naquela
ocasião vimos que, apesar de algumas medidas to·
madas para diminuir o tráfico de mulheres e a prosti-

tuição infante-juvenil, o Estado do Rio de Janeiro e
as cidades de Fortaleza, Recife, Natal, João Pessoa
eram os pontos onde naturalmente ocorria esse
grande mercado de tráfico internacional de mulhe-

·

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mais
uma vez, submeto esse tema ao Plenário do Senado, porque o considero relevante, importante no momento em que estão em cheque a ética, o compromisso, a defesa dos direitos sociais.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acredito
que, se o Senado Federal puder convocar ministros

responsáveis por politicas que abrangem desde direitos humanos à Justiça, para aqui tmvarmos um
debate, talvez possamos dar novas diretrizes a esta

politica de enfrentamento ao tráfico, à prostituição,
às drogas e a tantas outros fatos mais que têm
acontecido neste País.

res, responsável pelo assassinato da bmsileira Kelly

Aproveito a oportunidade para enaltecer o em-

Fernanda Martins, ocorrido em Telavive. Já tínha-

penho do Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros
em vir aqui prestar esclarecimento neste momento

mos recebido denúncias de que a exploração sexual
de brasileiras acontecia também na Alemanha, no

em que está sendo levantada a questão do gram-

Japão, na Espanha, na Suíça, em Portugal e no Pa-

pearnento. Que outros ministros também possam vir

raguai. A naturalidade com que aceitamos essa situação é incrível, é fantástica é extraordinária. Di-

continuarão pairando dúvidas a respeito não apenas

zem que esse não é um caso importante, que não é
tema importante para ser debatido na Comissão de
Relações Exteriores, para ser debatido no Congres-

a esta Casa prestar informações porque, senão,
de gmmpos, mas de documentações.
Quem disse que as documentações não são
reais? Temos que provar que não o são, para colo-
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carmos na cadeia aqueles que estão levantando
uma calúnia dessa natureza. Como integrante da
Oposição, não fomos e não estamos sendo irresponsáveis na condução deste processo. Todavia, temos
que criar condições para a ocorrência do debate e,
dessa forma, realmente dar ao povo brasileiro as informações necessárias a uma avaliação crítica desse processo.
Esse é o nosso papel como representantes do
povo. Não podemos, neste caso ou em qualquer outro, ser levianos. Temos que ter a responsabilidade
política de preservar não apenas a figura de um Presidente da República, mas do nosso País. E é em
nome da preservação deste Pais que temos a responsabilidade de apurar todas as denúncias que se
têm colocado como instrumento de investigação.
O meu depoimento é o de alguém que pura e
simplesmente tomou conhecimento das denúncias,
mas que delas não fez uso levianamente, nem num
oportunismo eleitoral, colocando-as em evidência,
mas que, neste momento, também é porta-voz e signatária do pedido de instalação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, com toda a sereniclade e a
tranqüilidade que o caso merece.
Tendo dito isso, Sr. Presidente, chamo mais
uma vez a atenção para o tema que me trouxe a
esta tribuna. Temos que combater com políticas eficazes o tráfico, a exploração das mulheres e a prostituição infanta-juvenil em nosso Pais.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo
a palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha
Lima. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
gostaria também de deixar registrada minha opinião
e minha avaliação sobre este momento de denúncias por que passa o Brasil: denúncias da prática de
grampos e de falsificação de documentos.
Ao contrario do que pensam alguns, nós, da
Oposição, não somos de forma alguma adeptos da
tese do quanto pior melhor. Até porque o Brasil passou
muito recentemente pelo trauma de ter que afastar
constitucionalmente seu Presidente da República por
utilização in'devida das prerrogativas de seu cargo.
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Enganam-se, principalmente no meio político,
os que pensam que denúncias envolvendo a chamada classe politica não acaba respingando sobre todos nós. Sabemos muijo bem que episódios como
este só reforçam a imagem pduco recomendável
que a população tem de todos nós.
Como •já foi registrado aqui por vários parlamentares, inclusive em trechos da Senadora Benedija
da Silva, a Oposição, desde que surgiu este assunto,
tem adotado uma posição de absoluta cautela, a qual
se relaciona à responsabilidade que temos como homens públicos. Todavia, entendemos que essa cautela
não pode, de forma alguma, ser confundida com omissão, porque ai estariamos fugindo à responsabiliclade
e desrespeitando a população que nos credenciou
exatamente para fazer o pepel de Oposição.
Preocupa-me a posição da Bancada governista
nesta Casa na sucessão de fatos que envolveram
necessidade de investigação durante o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, qual seja,
de constantemente dizer que não se pode instaurar
CPI a f1m de não atrapalhar o cumprimento das tarefas do Congresso Nacional: legislar, votar o pacote
fiscal - argumento de hoje; votar a reforma da Previdência - argumento de ontem; votar a ·reforma administrativa- argumento de anteontem.
O papel constitucionalmente atribuído ao Congresso Nacional não é apenas o de legislar nem o
de votar medidas provisórias - até porque ele não
tem cumprido, de modo geral, esse papel -, mas
também o de fiscalizar as ações do Executivo. Dentro desse papel especifico do Congresso Nacional,
insere-se, fundamentalmente, a ação da Oposição, a
ação da minoria.
Ora, ao se estabelecer na Constituição que,
para se instalar uma Comissão _Parlamentar de Inquérito, exige-se, não a maioria dos membros do
Congresso Nacional, não o quorum qualificado de
três quintos, mas a assinatura de um terço dos
membros de cada Casa - no caso de CPI mista -,
demonstra-se o objetivo principal de garantir a possibilidade de a minoria exercer, na plenitude, o seu
papel fiscalizador.
Portanto, mais uma vez, brandir o argumento
da inoportunidade de se aprofundar investigações,
muito mais que deixar a desconfiança grassar não
só entre os parlamentares como no conjunto da população brasileira - porque o velho ditado de •quem não
deve não teme"' fica cada vez mais atuaJ nesses momentos -. é, a meu ver, trabalhar no sentido de se deixar atrofiar uma das prerrogativas do Congresso Nacional ou de qualquer Poder Legislativo: a fiscalização.
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A História tem mostrado que é talso o argumento
de que as CPis podem paralisar o Congresso Nacional. Ora, os únicos dois exemplos recentes que chegaram a essa situação ocorreram porque o escândalo foi
tão grande que acabou efetivamente paralisando: foi o
caso da CPI do Orçamento e da CPI do PC.
Recentemente, houve uma CPI no Senado Federal com grande repercussão, que teve sobre si
muitos holofotes, mas nem por isso o Senado, em
qualquer momento, paralisou a sua atividade legislativa. Portanto, esse episódio já tem elementos para
a convocação de uma CPI. O que está em discussão não são as fitas simplesmente. Quero aqui registrar que é necessário apurar com rigor quem está
sendo responsável por esses grampos, porque
aconteceu um recentemente, no caso Sivam, que
não foi apurado, e ninguém foi punido.

Ora, a lógica da impunidade acaba incentivando esse tipo de prática, e é inadmissível que nós tenhamos a figura do Presidente da República e de
Ministros com a privacidade devassada de forma ilegal. Se isso acontece com o Presidente, imagina o
que não pode acontecer com os brasileiros comuns!
O problema é que o que está gravado e foi
transcrito pela revista Veja foi confirmado pelo Ministro. O Ministro confirma - e nós ouvimos agora no
discurso do Se'ilador Sergio Machado - que aquele
comportamento, aquela forma de atuação, enquanto
responsável, enquanto gestor principal do programa
de privatização, é um comportamento correto. E um
juízo de valor que pode ter um Ministro, é um juízo
de valor que pode ter a bancada governista, mas
será que é um juízo de valor universal? Entendo que
não. Se é verdade que não caberia ao Ministro das
Comunicações ou a um gestor de um processo de
privatização um papel absolutamente passivo nesse
processo, também é verdade que não poderia caminhar no sentido de estabelecer um processo que
viesse a interferir e, o que é pior, não somente interferir mas utilizar instrumentos do Estado para poder

viabilizar a formação de consórcios.
O fato é que muitas vezes se criticam as empresas estatais, apresentando-se como argumento
principal de que essas empresas têm sido, ao longo
da história, um sugadouro de recursos públicos. Ao
mesmo tempo, se isso é e foi verdade ao ,longo do
tempo, também é verdade que o processo de privatização do Brasil, não só nas telecomunicações assim
como no setor elétrico, se transformou em um sugador de recursos públicos. Grande parte da viabilização de algumas privatizações foi feita com dinheiro
público, do BNDES, emprestado a grupos privados,
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com juros de pais para filho, para se poder viabilizar
o processo de privatização e para poder o Governo e seus Ministros ir para as emissoras de televisão
apresentarem um projeto como grande vencedor,
como um grande sucesso neste País.
Todas as privatizações de grande porte, como
a da Companhia Vale do Rio Doce, Telebrás, empresas de energia elétrica, contaram com a ação fundamental do Estado, por intermédio do BNDES, com o
dinheiro público que estava sendo carreado para grupos privados com a finalidade de viabilizar o processo
de privatização. Isso sem se falar nos fundos de pensão das estatais, a principal fonte de financiamento de
nosso País, porque é quem, efetivamente, tem dinheiro. Sabemos que, na prática, a sua gestão acaba sendo direcionada não para o interesse dos seus mantenedores ou dos seus associados, mas orientada
principalmente a partir das ordens emanadas seja
do Palácio do Planalto, seja dos Ministérios que sejam vinculados ao processo de privatização. ·
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Bancada governista diz que o Ministro vem aqui quintafeira para explicar. O fato de ter escolhido o Senado
é absolutamente sintomático. No Senado, o mando
de campo do Governo é ainda mais .:acentuado.
Usando a linguagem futebolística, aqui é quase que
a Rua Bariri, do ponto de vista dos interesses do Governo, comparando as condições que o local tem
P...ara facilitar a vida do Ministro. Além disso, temos
visto aqui várias audiências com Ministros das diversas áreas, para tratar dos mais variados temas. Recentemente, veio aqui o Ministro Pedro Malan para
justificar o pacote fiscal. Sabemos que num processo em que o Ministro comparece apenas para dar infonnações, quando S. Ex'! não está sob juramento,
que aqueles que o estão inquirindo não têm acesso
a documentos que poderiam orientar de forma fundamental suas perguntas, o Ministro, naturalmente,
tem absoluto campo, seja para tergiversar, seja para
não responder as perguntas, seja para não dar informações que forem requeridas, seja até para dar informações que não têm absoluta consonância com a
v.erdade, como já aconteceu em tantas ocasiões relativas a esse processo de vinda de Ministros.
Todavia, se o Regimento do Senado e a Constituição Federal prevêem não sõ a vinda de Ministros
ao Senado para prestar esclarecimentos, mas prevê
também a Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar episódios dessa natureza, eu entenderia
que o principal interessado em que todo esse processo fosse devidamente esclarecido, sem qualquer
dúvida, seja por parte da oposição, seja por parte da
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população que vai acompanhar o processo, esse
principal interessado deveria ser exatamente o Governo, para gÇirantir a sua legalidade e se ele estava
sendo absolutamente defensor dos interesses públicos e não agindo como agente de setores privados
nesse processo.
Sr. Presidente, sei que essa vai ser uma batalha com procedimentos semelhantes a que já tivemos em outras ocasiões. Infelizmente, parece que o
pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, assinalando que o interesse em aprovar essa CPI deveria ser de todos os Senadores, da maioria, da minoria, do Governo e da oposição, não deverá ocorrer.
Provavelmente, teremos aqui episódios que já aconteceram nesta Casa, às vezes até deprimentes, quase que vexatórias, de Parlamentares que assinam e
que, depois, são convencidos pelas lideranças do Governo a retirar suas assinaturas. Espero que não se
chegue àquele absurdo maior que foi a CPI do Sistema Financeiro, que foi criada com um número de assinaturas regimental, instalada e depois abortada pelo
Plenário do Senado Federal, a partir de um voto de
maioria, que feriu um direito fundamental inscrito em
nossa Constituição, que é o direito da minoria fiscalizar
os governos que estão ocupando os cargos.
Sr. Presidente, embora façamos o registro da
quase que constante inutilidade da vinda de ministros
a esta Casa, a fim de prestar esclarecimentos no que
diz respeito a informações, ao compromisso com a
verdade, nós da Oposição estaremos aqui na próxima
quinta-feira inquirindo o Ministro rv1endonça de Barros.
Esperamos que seja o mais convincente passivei. Vamos continuar trabalhando para viabilizar a instalação
da Comissão Parlamentar de Inquérito, por entender
que este é o instrumento mais eficaz de que dispõe o
Congresso Nacional neste momento e, aliás, em .qualquer momento de sua história, a fim de poder garantir
na plenitude as suas prerrogativas constitucionais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcãntara, Júlio Campos, Ernandes Amorim e Odacir Soares enviaram
discursos à Mesa para serem publicados, na forma
do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, numerosas
foram as ocasiões em que ocupei o espaço destinado por esta Casa a pronunciamentos para tralar de
um assunto ao qual dedico particular interesse e do
qual procuro manter estreito acompanhamento. Reli-
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ro-me ao tema sempre momentoso da reforma agrária e de tudo que a cerca.
Tenho defendido com viva ênfase a necessidade de promovermos uma autêntica reforma agrária
em nosso País. Estou mais do que nunca convencido
de que essa providência é imprescindível, imperiosa e
que a decisão de fazê-la deve ser inabaláveL Nos vã·
rios pronunciamentos que fiz sobre esse assunto, recordo-me de ter alinhado fortes motivos em sua defesa. Afinal, providências efetivas direcionadas para fixar
o homem no campo, dando-lhe oportunidade de trabalho e elevando-lhe a qualidade de vida, contribuem
não apenas para aliviar as tensões sociais nas cidades, altamente agudizadas pelo êxodo rural, como
também constituem decisivo instrumento para promover a distribuição de renda e reverter a crõnica concentração da estrutura fundiária brasileira.
Por partilhar dessa crença, mantenho permanente e vivo interesse por todas as iniciativas que
venham somar contribuições ao objetivo maior da
implantação da reforma agrária em nosso Pais. Nesse sentido, confesso ter sentido inusitado prazer ao
tomar conhecimento da realização do I Censo da
Reforma Agrária do Brasil, trabalho gigantesco levado a efeito por 29 universidades nos 1.460 Projetes
de Assentamento do Incra.
Os resultados obtidos no Censo fornecem um
retrato do que são os assentamentos e. de como vivem suas populações. Esse trabalho nos permite
afirmar que, de agora em diante, os debates sobre a
reforma agrária e as decisões para o setor estarão
1undamentados em dados concretos, deixando para
trás muitos mitos que a ausência de informação e a
falta de conhecimento real foram gerando aqui e ali.
Repito, foi um trabalho gigantesco, que vai imprimir excepcional significado às atividades do Ministério Extraordinário de Política Fundiária e do ser.J órgão executor, o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA. Lançado o desafio de realizar o Censo, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras tomou a peito a missão, disPonibilizando 41 professores-supervisores e mobilizando
mais de 1.800 alunos-entrevistadores, que formaram
equipes de pesquisa em 26 estados da Federação.
Essas equipes percorreram 1.460 Projetes de Assentamento, constatando a presença de 199.218 famílias beneficiárias da reforma agrária até então desenvolvida pelo governo federal, sem contar a participação, nesse processo, de estados e municípios.
Um dos resultados mostrados pelo Censo, digno de nota, é que, após ter seu pedaço de terra, o
assentado não o deixa, porque sua vida, mesmo que
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ainda precária, está rnelh"Or do que era antes. Sabemos que sua renda familiar média ainda é baixa
para o padrão desejável, mas é bem melhor do que
a de milhões de brasileiros que vivem nas cidades,

tendo de enfrentar tensões urbanas de toda ordem,
d~iculdades de moradia, de transporte, além do terrivel drama do desemprego. Ademais, há outro fator
digno de nota: no campo, o assentado produz grande parte do alimento que consome, garantindo o
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Os dados sobre educação nos assentamentos
no Incra não passaram despercebidos pelo governo

federal. O Ministro Raul Jungmann, no momento
mesmo em que divulgou à imprensa o resultado do I
Censo da Reforma Agrária, manifestou a.necessida-

de de o governo federal montar, com a devida urgência, programas específicos para atenuar a situação.

Revelou ainda já ter recorrido ao· Ministro ('aulo Renato, da Educação, para mobilizar as universidades fede-

sustento para si e para a família.

rais na preparação, em caráter emergencial, de cam-

Um dos mitos construídos por setores da sociedade brasileira que se opõem à reforma agrária
foi derrubado pelo Censo. Argumentava-se que a
distribuição de lotes estava contemplando grande

panhas de educação básica para os assentados.

número de pessoas sem vinculação com a agricultu-

ra. Ao divulgar o resultado do Censo, o Ministro Raul
Jungmann desmentiu esse e outros mitos, tomando

como base dados do Estado de São Paulo. Nesse
Estado, esmagadora maioria dos beneficiários da refonna agrária 91,94% têm origem no meio rural.

Perto de 60% dessa população trabalhava no campo
quando foi assentada.

A idéia do Ministro Jungmann teve a adesão

imediata do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
E recentemente, no início de junho, foi lançado o

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o Pronera, que antes mesmo do lançamento ofi-

cial, já contava com mais de 20 ·projetos, apresentados por Instituições de Ensino Superior, voltados
para a alfabetização de mais de 60 mil trabalhadores
rurais jovens e adultos.

Nesse ponto, quero dirigir um voto de aplauso

Os números totais evidenciam que estão nos

às nossas universidades federais, que já tinham rea-

assentamentos do Incra principalmente agricultores
tradicionais, pois 44% são originários do campo e

lizado, com denodado empenho e em tempo recorde,
o I Censo da Reforma Agrária do Brasil,e se voHam
agora para tomar realidade as metas do Pronera. Mergulhadas em dificuldades de variada ordem, as univer-

trabalhavam como parceiros, arrendatários, acampa-

dos ou ocupantes de áreas.
Outro mito foi destruído. Argumentavam muitos

que a refomna agrária em São Paulo estaria incentivando a migração de habitantes de outros Estados
do País, constituindo-se no principal motor da de-

manda por terra. Tal tese foi contestada pelos números do Censo. No universo de pessoas jã assentadas naquele Estado, 91,26% procedem de municipios paulistas. Perto de 45% dos entrevistados estão
assentados no seu próprio município de origem. Ou

seja, não é verdade que a politica fundiária esteja fomentando uma migração em massa.

Há outro dado para o qual devemos voltar nosso
olhar, desta feita, um olhar deveras preocupado e in-

quietante. Diz respeito ao nível de estudo dos beneficiários. Do total, perto de 30% são analfabetos. No
meu Estado, o Ceará, essa porcentagem beira os
50%. Ainda no Ceará, não chegam a 6% os beneficiários que chefJaram a cursar, no máximo, a 4a. série do

primeiro grau. Esses dados são preocupantes, Sr. Presidente, porque sabemos quão é importante a educação para as pessoas terem um mínimo de sucesso no
desempenho de qualquer oficio ou profissão. No caso
de refomna agrária, não basta conceder a terra e assentar nela o agricultor. É preciso saber trabalhar a terra para colher dela os melhores frutos. Com analfabetismo, ninguém chega a lugar algum.

sidades aceitam mais esse desafio, unindo-se aos movimentos sociais e entidades nacionais e internacionais envoMdos em tão meritório objetivo. Há que se

ressaHar, ainda, quão benéfica será para .os estudantes uni';ersitários a participação nesse processo educacional, que lhes concede a oportunidade de man·

ter contato direto com a população assentada e adquirir in loco o conhecimento real das necessidades
das famílias beneficiárias da reforma agrária.

Para o professor João Cláudio Todorov, ex-re~or
da Universidade de Brasilia e aluai coordenador do Pronera, a criação do Programa Nacional de Ed\IGaçãO na
Reforma Agrária é uma ação do Govemo que, juntamente com outras iniciativas corno o ca.dastramento rural, a criação de facilidades de acesso ao créd~o. mu-

darças na legislação para apressar os processos de
distribuição da lena, entre outras mostra que este Governo é ~erente dos anteriores e está tratando a questão com um novo enfoque, mediante uma atitude. que

une, numa só direção, todos os atores envolvidos. até
mesmo os inimigos mais ferrenhos.·do governo além de
arregimentar novos e importantes parceiros.
.:
Para o professor Todorov, essa mobilização retirará das trevas do anaHabetismo cem mil trabalhadores
rurais jovens e adunos. Mas o Pronera não pára ai. Qu.
tros cinco mil assentados, que serão treinados_.para

186

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

atuar corno monttores em seus assentamentos, vão

País seja uma realidade no prazo mais curto possí-

poder completar o ensino básico num curso supletivo.
Mais ainda: está prevista a formação especializada de
técnicos de nível médio e suçerior na área rural.
Com os recursos já disponibilizados, o Pronera
vai dar a partida com sete mil alunos, em 350 turmas,
espalhados pelos oito estados de maior demanda.
Sr. Presidente, já defendi claramente nesta
Casa minha posição acerca da reforma agrária em
nosso País. Não a considero uma idéia passadista, ultrapassada no decorrer do tempo pelas mudanças
ocorridas no perfil da agricultura. Todos os países desenvoMdos do mundo promoveram a reforma agrária
e elegaram a unidade familiar como a base da proclução agrícola em suas terras. Especialistas têm visto na
reforma agrária não. somente uma questão de justiça
social, mas sobretudo uma questão econômica. Ela é
um pré-requisito indispensável para a nossa moclemidade, a desperto do alinhamento mundial em tomo do
processo de globaização do caprtalismo.
Por assim pensar e crer, rejubilo-me com as

vel. Queremos que o Brasil deixe rapidamente de
ocupar o segundo lugar no mundo em concentração
da propriedade da terra. Desejamos que o novo sé-

ações empreendidas nos últimos seis pelo Ministério

da Reforma Agrária. Vislumbramos um saldo positivo, embora a urgência nos faça sempre querer um
ritmo mais veloz. Mas não podemos ignorar que
nesses primeiros seis meses do ano foram asseRtadas em todo o País 32.491 famílias, número que
corresponde a quase 33% da meta estabeleclda
para todo o ano. Até outubro, o governo federal deverá ter assentado 100 mil fammas. O Ministro Raul

culo que se avizinha encontre nosso País no rumo
ck> efetivo progresso econômico e social, para o qual
são imperiosas a democratização do acesso à terra

e a distribuição mais justa dos bens e direitos para
toda a população brasileira.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. JÚLIO CAMPOS {PFL - MT) - Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores, em nosso mundo
modernizado, o comércio se vem sofisticando das
mais variadas maneiras, sendo uma delas a profu-

são e diversidade das embalagans dos produtos de
consumo corrente. Efetivamente,·basta que observe-

mos o que se passa em nossos próprios lares para
que constatemos o grande volume de material des-

cartado em forma de lixo doméstico que, a cada dia,
resulta do acúmulo de embalagens e recipientes dos

produtos que compramos. Entre esses produtos, destacam-se, como grandes garadores de lixo doméstico,
as embalagans, recipientes e vasilhames utilizados no
acondicionamento de bebidas e alimentos.·
Ora, daí decorrem graves conseqUências. Es-

sas embalagens, freqüentemente, não são biodegradáveis. Assim, elas fatalmente vão agravar, por décadas, os problemas ambientais causados pelo lixo doméstico. No melhor dos casos, pelas soluções corrven-

Jungmann estima que sejam assentadas nos quatro

cionais e tradicionais, os grandes volumes acumu1ados

anos do Governo Fernando Henrique cerca de 300
mil famílias, marca que estará superando a meta do
Presidente, fixada em 280 mil.

de embalagens, recipientes e vasilhames vão engrossar os enormes aterros sanitários que se estendem

Mas assentar fammas não é apenas o que conta. Deve-se reconhecer como ponto imprescindível o
aumento substancial dos créditos a serem concedidos

nas vizinhanças das cidades. No pior dos casos, vão

poluir diretamente cursos d'água.
Nas comunidades pequenas, sem coleta regu-

Devemos reconhecer que o alcance melhor dizendo, a superação da meta prevista nos planos de

lar de lixo, o seu lançamento desordenado é uma
agressão ambiental evidente. Nos centros maiores,
mais organizados, há os aterros sanitários. Mas,
sem o controle e a contenção dos volume de lixo dirigidos a esses aterros, eles tendem a se tornar
imensos, ocupando áreas preciosas, que poderiam
ser dedicadas ao uso agrícola ou urbano, ou manterse como patrimõnio paisagístico.

governo é resuHado da vontade política do Presidente Fernando Henrique, da pressão dos movimentos sociais e do apoio da opinião pública, somados à
determinação com que o Congresso Nacional apro-

O mais aflitivo, nessa questão, é que bastaria
um esforço relativamente modesto, de parte do Poder Público e da sociedade, para que se obtivesse
um grande alívio do problema. O primeiro passo é

aos assentados pelos programas Implantação e Procera. O primeiro alcançou uma elevação de 86, 7%,
passando de 150 milhões de reais em 97 para 280 milhões este ano. Já o Procera teve um aumento de
mais de 105%, atingindo 420 milhões em 98.

vou as leis necessárias para conferir maior rapidez

introduzir a coleta seletiva de lixo e usinas para seu

ao processo da reforma agrária.
oe: nossa parte, continuaremos a empenhar
todo esforço para que a reforma agrária em nosso

tratamento, como já se faz em algumas cidades do
Brasil. Mas isso não basta: é preciso reduzir os volumes que chegam às usinas e aos aterros. Pots eles
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significam um alto custo para a sociedade: o custo,
pago por todos, da agressão ambiental; o custo da
parte dos aterros devido aos grandes volume de embalagens; e o custo, onde é feita, da seleção desses
materiais nas usinas de tratamento.
Ora, esses custos sociais, que recaem coletivamente sobre comunidades e sociedade, é mais
justo que sejam assumidos pelos produtores e consumidores dos produtos em questão. Com um sistema inteligente de incentivos, é possível chegar a
uma distribuição mais correta dos ânus social associado a esses grandes volumes poluidores. Os incentivos devem ser dirigidos tanto aos consumidores
como aos produtores.

Os incentivos aos consumidores podem resultar de atribuírem os produtores, por imposição legal,
um valor monetário à embalagem devolvida a eles
pelo consumidor. E o que propõe o Projeto de Lei do
Senado n• 218, de 1996, por mim apresentado, que
obriga as indústrias produtoras e os importadores de
bebidas e alimentos a recomprar os vasilhames não
biodegradáveis que acondicionam os produtos por
eles vendidos. Pelo Projeto, o valor de recompra da
embalagem deve estar nela gravado, e as indústrffi.s
produtoras, ou oS importadores, serão responsáveis
pelo reaproveitamento, reciclagem ou destruição dos
vasilhames recolhidos. O Projeto faculta aos estabelecimentos atacadistas e varejistas, revendedores
desses produtos, servirem de intermediários na recompra dos recipientes encaminhados pelos consumidores. Enfim, o Projeto traz para o Brasil uma
idéia já praticada em diversos países.
Segundo esse conceito de incentivo econômico
ao consumidor, esse, ao devolver um vasilhame vazio ao varejista, recebe de volta um determinado valor que estava incorporado ao preço de aquisição de
produto; estabelece-se, obviamente, a motivação
para devolver o vasilhame, evitando que ele ingresse no ciclo fatal do lixo doméstico poluidor.
O produtor, ao recolher o produto, reaproveitá-lo,
reciclá-lo, ou destruí-to, incorrerá num custo, que serelletirá na elevação do preço do produto. Desse modo,
um custo que antes era repassado a toda a sociedade,
sem que ela pen:::ebesse, toma-se um custo mais justo,
privado, suportado pelos consumidores do produto e,
eventualmente, também pelo produtor. Essa elevação
de custo para o produtor cria um forte estimulo à pesquisa e ao desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, de custo social mais baixo, o que é mais uma
vantagem pará o conjunto da sociedade.
Como o caminho convencional, de acúmulo de
gigantescos volumes de detritos de embalagens,
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tem um alto custo coletivo, é justo que o Poder Pú- .
blico também arque com uma parte do esforço de
reaproveitamento das embalagens, estabelecendo,
por exemplo, incentivos fiscais aos produtores que
se engajarem no sistema de reciclagem. Os órgãos do
Execuüvo que tratam de políticas industriais e das
questões ambientais devedam juntar forças e propor
uma sistemática que siga a idéia aqui delineada.
Sr. Presidente, o depósito reembolsável de embalagens não é conceito estranho à nossa experiência, é praticado em diversos países, e tem, como indiquei, um Projeto de Lei já apresentado nesta Casa
do Congresso. Resta agregar novas contribuições
para enriquecer a proposta. Assim, criar-se-á urna
perspectiva benéfica ao bem-estar nacional: a de
vem10-nos livres das montanhas poluentes de embalagens descartadas no lixo doméstico. Não seria
uma vitória pequena para os brasileiros.
Muito obrigado.
O SR ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, chega, através
da imprensa, que conversas telefônicas gravadas,
estariam a revelar que o Ministro das Comunicações
animou potenciais participantes de leilões das empresas de telecomunicações.
Segundo as infonnações, Sua Excelência, inclusive, chegou a viabilizar associações e participação de fundos de pensão, cujos Presidentes são nomeados pelo Presidente da República.
Sobre o assunto, o Ministro se dispõe a prestar
esclarecimentos ao Congresso Nacional.
O Ministro quer explicar como aluaram o
BNDES, e o Ministério das Comunicações, no processo de privatização das companhias de telefonia.
Esta noticia também está nas páginas dos jamais.
Sua Excelência, inclusive, antecipa que apenas
pretendeu garantir preços maiores para o Tesouro.
Acrescenta ainda que contingências das regras
do edital impediram um ágio maior em 1 bilhão na
privatização de uma das "\eles", a Telemar.
A empresa foi arrematada pelo grupo do empresário Carlos Francisco Jereissati, e a questão de
fundo é saber se o Ministro Mendonça de Barros, e
o BNDES, tenta~am beneficiar o Banco Opportunily
nesta licitação.
As noticias da imprensa também i8fonnam da
indignação do Presidente da República.
Sua Excelência sentiu-se ferido em seu decoro
em virtude da divulgação de xerox de documentos
infamantes sobre contas secretas que teria aberto
nas Ilhas Cayman, junto ao governador Covas, o ministro Serra e o falecido ministro Sérgio Motta.
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O Presidente da República. inclusive, manifestou
tlisteza porque não há um repúdio nacional contra essa
faHa de respeito contra a instituição da Presidência.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, sei o
peso da calúnia, da difamação, da injúria. Já fui caluniado, difamado, injuriado, e resgatei mmha dignidade porque exigi que esta Casa procedesse a investigação necessária, e nada provaram contra mim.
Portanto, entendo a vontade do Ministro Mendonça de Barros, de vir prestar esclarecimentos ao
Congresso Nacional.
Sua Excelência tem este direito de esclarecer a
Sociedade Brasileira através do Congresso.

Nosso ordenamento Juridico lhe assegura o
comparecimento nesta Casa, no art. 50 da Constituição Federal, consoante o art. 397 do Regimento lntemo do Senado Federal, conforme qualquer uma
das seguintes possibilidades:
- quando convocado, por deliberação do plenário, mediante requerKnento de qualquer senador
ou comissão, para prestar pessoalmente, informação sobre assunto previamente determinado;
- e quando solicitar, mediante entendimento
com a Mesa, para expor assunto de retevãncia de
seu Ministério.
No caso, não há relevãncia para o ministério
das Comunicações, mas !rata-se de assunto já determinado, cujo esclarecimento interessa à Sua Excelência, de interesse desta Casa, de interesse da
Sociedade Brasileira.
Por esta razão, entendo que o Senado Federal
deva tomar a iniciativa, e articular a presença de
Sua Excelência nesta Casa.
Sua Excelência quer explicar como atuaram no
processo de privatização, que nós autorizamos.
Assim, o Senado Federal estará conduzindo o
esclarecimento desta questão que vem mobilizando
a opinião pública, e ao conduzir seu esclarecimento,
trará a tranquilidade necessária ao processo regular
da vida nacional.
O Senado Federal deve antecipar o peso de
sua autoridade neste assunto, e esgota-lo, exaurindo o que houver.
Toda esta questão bate nas portas do Palácio
do Planalto. Em Ultima anãlise, é o Presidente da
RepUblica quem comanda os Fundos de Pensão, o
Banco do Brasil, o BNDES e o próprio Ministéno.
Preasamos proceder de forma a afastar as especUlações tão aesastrosas para a vida publica nacional.
Agir da forma legal para o esclarecimento que
a sociedade merece.
Muito obrigado.
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O SR. ODACifl SOARES (PTB - RO) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, os prefeitos eleitos em 1996 e que tomaram posse no dia 1• de janeiro de 1997 enfrentaram um Panorama caótico de
dívidas e salários atrasados. Foram os primeiros a
trabalhar com uma realidade totalmente transformada por .três fatores: a estabilidade da moeda, o aumento das rece1tas e o aumento das responsabilidades municipais, que vem ocorrendo desde a promulgação da Constituiçõo de 1988.
Das 5.507 Prefeituras existentes no início do
ano de 1997, 4.907 não tinham recursos em caixa
para pagar os salários de novembro e dezembro e o
décimo terceiro salãrio dos servidores. O lixo acumulava-se em muitas cidades do interior e nas capitais; o lomecimento de energia elétrica e o funcionamento dos telefones toram, em muitas das sedes
municipais, cortados por falta de pagamento.
Levantamento realizado no final de 1 996 peta
Deputado Federal Alexandre Cardoso (PSB-RJ) revelou que a maioria das Prefeituras endividadas não
poderiam investir um único centavo no inicio· do
mandato dos novos prefeitos.
O Plano Real, Sr. Presidente, acabou com a ·facilidade dos orçamentos frctic1os, em que os défictts
eram camuflados pela correção monetária ou cobertos
por aplicações na falecida "ciranda financeira". Essas
práticas geravam recursos maiores que a arrecadação
do Imposto Predial e Terlitorial Urbano-IPTU.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Imposto
Predial e Territorial Urbano-IPTU e o Imposto Sobre
Serviços-ISS são de natureza urbana. Esses impostos
são OOas fontes de renda nas capitais e nas grandes
cidades do mtertor, que têm muitos prédios e urna atividade econõmica Intensa. Mas nas cidades pequenas, onde existem poucos imóveis e a atividade econõmica é de pouca expressão, a rec-ena tributária resultante do IPTU e do ISS é muito baixa.
O levantamemo efetuado pelo Deputado socialista do Rio de Jane1ro demonstrou que as Prefeituras do Rio de Jane1~o e São Paulo arrecadaram 42%
de todas as receitas dos 5.507 Municípios brasileiros. As 27 Prefe1turas das capitais e o Distrito Federal ficaram com 65%, ou seja, 213 de tudo quanto é
arrecadado pelo total dos Municípios existentes.
Entre esses milhares de Municípios, somente
460 cidades tinham mais de 50 mil habitantes, incluindo as capitais e concentravam 85% do total
das receitas mumc:pa1s, sobrando 15% para diVIdir
entre os 4.513 Mumcipios restantes. No caso específico de meu Estado, Rondônia, excetuando a Capital, Porto Velho, existem apenas cinco c1dades com
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mais de 50 mil habitantes: Ji-Paraná, Cacoal, Ariquemes, Rolim de Moura, Jaru e Ouro Preto do Oeste.
A receita do Imposto sobre Propriedade de Veí-

mais o prejuízo dos Municípios: Além das reivindica- ..
ções que já faziam, os prefeitos querem evitar o aumento na cobrança do Contribuição para Rnancia-

culos Automotores-IPVA, que tem metade da receita

mento da Seguridade Sociai-Cofins.

destinada aos Municípios, cresceu razoavelmente nos

A cobrança de contribuição para as instituições

últimos anos, cerca de 10% ao ano. Mas de novo, Sr.

financeiras - bancos - que hoje estão isentos é um

Presidente, o número de veículos automotores nos pequenos Municípios é inexpressivo, resultando uma
contribuição mínima para as arrecadações municipais.
Poder-se-ia imaginar que a cobrança eficiente do
Imposto Territorial Rurai-ITR, a partir das modificações
aprovadas em 1996 e com a indispensável participação
das administrações municipais na sua cobrança, poderia
ser um dos meios para minimizar a situação de pobreza
em que vive a grande maioria dos Municípios.
Anterionnente à modijicação da legislação do Imposto Territorial Rurai-ITR , o ITR produzia uma recetla
mínima para os cofres da União; equivalia a apenas
0,08% da arrecadação tributária federal, contra os 24%
representados pelo Imposto de Renda-IR global, pago
por pessoas jurídicas e pessoas físicas. Com a reformulação do ITR, somada a um maior controle sobre os
devedores do tributo, o' governo esperava elevar a arrecadação do ITR dos:anteriores R$500 milhões para
R$1,8 bilhão. Isso contudo não se vem verificando.
O Fundo de Participação dos Municipios-FPM é
constituído por 22% do total arrecadado dos Imposto
de Renda-IR e do Imposto sobre Produtos lridustrializados-IPI; é a grande fonte de receita de 75% dos Municípios brasileiros. No ano de 1995, esse Fundo mobilizou otlo bilhões de reais, que foram distribuídos segundo um critério que pretende atender à justiça so-

ponto acertado entre os prefeitos. Entendem os prefeitos que é mais do que justo a cobrança do Cofins
dos bancos. Qualquer pequena empresa de serviços
paga o imposto que incide sobre a receita operacional bruta. Mas os bancos têm cons!iguido escapar
da exação, argumentando que esse conceito de fa-

cial: os Municípios menores e niais pobres recebem,
proporcionalmente, repasses maiores, mas, mesmo

assim, perseguindo uma maior justiça social, as capitais tenninam recebendo a parte de leão do Fundo de
Participação dos Municípios-FPM.
Dez por cento do FPM são destinados às capitais e 4% constituem uma .reserva que é repartida
entre os Municípios com mais de 50 mil habitantes,

o que totalizou R$1,5 bilhão, rateados entre as maiores cidades, em 1995.
Os menores municípios, que são a esmagado-

turamento não se aplica às instituições financeiras.

Conseguirá agora o governo cobrar dos bancos? Espera-se que a Justiça faça JUSTIÇA e permita que o governo cobre dos banqueiros o que co-

bra dos pequenos empresários. ·
Estudou-se a idéia de aumentar a cobrança do
Cofins, pennitindo que esse percentual (aumentado
de 0,2% para 0,3%) seja descontado no Imposto de
Renda da Pessoa Jurfdica-IRPJ. A questão, porém,
é "saber se é possível cobrar um percentual sobre o
faturamento, antes de o faturamento ocorrer.
Em conseqUência da crise extema e do Pro-

grama de Estabilização Fiscai-PEF, estima-se que o
Produto Interno Bruto terá queda de 2% a 3% no
ano que vem. O governo já admitiu redução de 1%.
A. redução da atividade econômica provocará uma
queda na arrecadação do Imposto de Renda, um
dos tributos que compõem o Fundo de Participação
dos Municípios-FPM.
Tem-se ainda arregimentado os prefeitos, Sr.

Presidente, para evitar a ampliação do Fundo de Estabilização Fiscai-FEF de 20% para 40% e de sua
prorrogação até 2006. E importante esclarecer que o
Fundo de Estabilização Rscal é um dispositivo pelo
qual o governo pode dispor de 20% das receitas e
contribuições arrecadadas.
Ficam excluídas desse bolo as transferências
constitucionais e a arrecadação com impostos- Im-

posto de Renda-IR, Imposto sobre Produto lndustriali:Í:ado-IPI e Imposto Tenitorial Rurai-ITR.

ra maioria, ficaram com 86% do total do FPM, ou
seja, R$6,9 bilhões. Isso daria, em média, R$1,5 milhão para cada Prefeitura, o que é muito pouco para

Pela regra atual, Estados e Municípios perdem
porque o Imposto de Renda retido dos funcionários

tocar a rnais modesta administração municipal.
Sr. Presidente, na primeira semana de novem-

conta do FEF. Além disso, o governo retém também
5,6% do excesso de arrecadação. de impostos quando provocado por aumento de alíquota. A União, por
exemplo, fica com parte das receitas obtidas pela
elevação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas-IRPF, de 25% para 27,5%.

bro, mais de 1.000 prefeitos invadiram Brasília, para
exigir a descentralização de recursos do governo fe-

deral. A gritaria dos prefeitos aumentou com o anúncio do ajuste fiscal que, segundo eles, elevará ainda

públicos federais, estaduais e municipais entra na
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Na nova proposta, que será uma emenda coFISlitucional, o govemo vai retirar essa última retenção, o
que poderá gerar um bolo maior a ser repartido entre
os Estados e Municípios. A vigência do Fundo de Estabilização Fiscal-FEF esta garantida até o final do pró-

ximo ano. Mas o governo quer garanbr a sua manutenção, prorrogando-o para o ano 2006 e aumentando a
a\íquota dos aluais 20% para 40%, para dar maior flexibilidade à administração dos recursos públicos.
Segundo o governo, há necessidade de aumentar a desvinculação para assegurar a obtenção
do superávit primário, no próximo aoo,..de.2,6% do
Produto Interno Bruto.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é importante observar que líderanças políticas no Congtes-

so Nacional, autonomamente e sem a influência
marcante da pressão municipalista exercitada pelos
quase 1.000 prefeitos que acorreram a Brasi/ia, já se

vinha posicionando contra:
- o aumento do COF/NS de 0,2 para 0,3%;

- o aumento da alíquota do FEF de 20 para
40°/o a partir do ano 2000 (os 20% atuais vigorará
até

o final de 1999);

- o aumento da CPMF de 0,2 para 0,38%.
Além das reivincicações que ja faziam, os preleitos que acorreram a Bras~lia querem evitar que o aumento na cobrarça do Cofins e da CPMF seja oornpensado no /mpos1o de Renda. Isso porque boa parte do
Fundo de Participação dos Municípios-FPM, repassado
aos prefertos pela União, vem do Imposto de Renda.
De acordo com o presidente da Confederação
Nacional de Municípios, Paulo Ziulkovski, 4.500 dos
5.507 Municípios brasileiros dependem basicamente
do FPM para sobreviver. ' ... essas prefeituras já estão
com enormes dificuldades; se houver qualquer redução do FPM, e/as terão que fechar", declarou ao· jornal
O Estado de S. Pau/o, em edção de 1' de novembro.
"De um lado você tem as prefeituras pequenas
que dependem basicamente do FPM e, por isso,
precisam da descentralização dos recursos· dizia o
presidente da Associação Paulista dos Municipios,
Celso Giglio. "Na outra.ponta, as grandes prefeituras
têm dívidas enormes e necessitam rolar esses compromissos como os Estados fizeram·.
Ao longo de 1998, os Municípios já apresentaram propostas ao governo. Agendaram vinte propostas para uma reforma tributária. Entre as principais
está a cobrança de 100% do Imposto sobre Propriedade de Veiculas Automotores-/PVA e a do Imposto
Territorial Rura/-ITR. Hoje, a metade desses impostos vai para o Estado (/PVA) e para a União (/TR).
No entendimento dos prefeitos, não faz sentido
o Estado cobrar o IPVA, porque quem cuida da manutenção das ruas é a Prefeitura, e os governos estão concessionando as estradas estaduais para o
setor privado. Em relação ao /TR, entendem que a
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arrecadação da União é ineficiente e melhoraria muito se ficasse com o Municipio.
Com relação às dívidas dos grandes Municipios,
as entidades municipalistas defendem a renegociação
desses débrtos nas mesmas condições oferecidas aos
Estados, ou seja, com 6% de juros ao ano e prazo de 30
anos. Plerteiam, ademais, financiamentos do BNDES
para a aquisição de máquinas e equipamentos. MÉ uma
vergonha o governo retirar o 1PI de automoveis de passeio e não conceder o mesmo beneficio para escavadei
rase ambulâncias', adverte o Presidente da Confederação Nacional de Municipios, Paulo Ziulkoski.
Sr. Presidente, além de todos os problemas e cificuf.
dades que estão se avizinhando com a implantação do
Programa de Estabilização FISCal, é necessário apontar a
administração inconseqüente dos recursos municipais. Em
reportagem no jornal O Estado de S.Paulo, a repórter R<r
berta Jansen relatava a situação do Município de CorJcei.
ção de Macabu, no Estado do Rio de Janeiro. Em 1996, os
repasses representavam 92"/o da receita munidpal. Naquele ano, a prefeitura arrecadou R$252 de IPTU e
R$1 0.122 de /SS. Bastou que o alua/ prefeito tomasse
consciênca da crise para que a pre/eiiUra abandonasse o
antigo paternalismo e passasse a cobrar o que lhe é devido. No aluai exercido, já foram arrecadados:R$76.330 de
/PTU e R$29.084 de /SS, o que incica um crnsdrrento de
303 vezes para o /PTU e 3 vezes para o /SS.
A crise dos Municípios não se /imrta à demagogia
dos pre/enos ou desaparelhamento da máquina arrecadadora municipal para o cumprimento de suas !unções.
A crise é agravada. pelo déficit crescente da previdência
municipal. Até à vigência da Constrtuição de 1988, os
servidoras municipais eram insc,ritos no /NSS. As prefeituras, no entanto,· eram contumazes na inadmplênda
das contribuições e, com isso, entravam para a cac;:Bstru
dos inadimp/entes (CAD/N), o que as incapacrtava para
receberem empréstimos de bancos oficiais.
A Constituição de 1988 permitiu que cada Município criasse seu sistema de previdência· para o
funcionalismo municipal. Com isso, oS MuniG(pios
que criaram a previdência local sairam do cadastro
de inadimplência, mas é rara a prefeitura cujo sistema previdenciario não esteja quebrado.
Grande parte das árticuldades financeiras dos Municípios, Sr. Presidente, resulta de impostos e de contribuições preVidenciarias que não são cobradas. O governo esta sugerindo que os Municipios sigam o exernpiio
da União e passem a cobrar contribuições previdenciaIias dos funcionários da ativa e dos já ap:Jsentacbs.
Sr. Presidente, nesses tempos difíceis que es~
tamos vivenciando e que certamente se agravarão
nos próximos anos, entendem muitos que, antes de
pedir ajuda ao governo lederal, os Prefeitos deve4
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riam põr suas casas em ordem, cobrando impostos,
taxas e contribuições de seus munícipes.
Concluo o meu discurso, Sr. Presidente, trazendo o depoimento do Presidente da Confederação Nacional dos Municipios, Paulo Ziulkoski, que considera
uma injustiça responsabilizar os prefeitos pelo rombo
nas contas públicas. ''Só 11% dos Municípios gaúchos,
por exemplo, gastam mais do que 60% com a folha de
pessoal'', cita. "Isso mostra que, com Iodas as dificuldades aluais, a maioria dos Prefeitos sabem administrar". Essa capacidade, porém, de acordo com Paulo
Ziulkoski, está no limite. 'Com o desemprego cada vez
maior e as conseqüências do ajuste, os Prefeitos vão
enlouquecer", prevê. •Afinal, é na porta do Prefeito que
o cidadão vai bater primeiro".
Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 1O horas, a ·seguinte:
ORDEM DO DIA

-1PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 64, DE 1995
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n' 64, de 1995, tendo como
primeiro signatário o Senador Osmar Dias, que dá
nova redação ao inciso XXIX do art.
e revoga o
art. 233 da Constituição Federal (prazo prescricional
das ações trabalhistas), tendo
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Ramez Tebet:
-sob n' 542, de 1996 (sobre a Proposta), favorável, com votos contrários dos Senadores José Eduardo Outra, Pedro Simon e Antonio Carias Valadares;
- sob n' 359, de 1998 (sobre a Emenda n' 1Pien), favorável.

r-
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1997, tendo como primeiro signatário o Senador Antônio Cartas Valadares, que dispõe sobre a destinação de recursos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, para a implementação,
funcionamento .e gestão do Sistema Único de Saúde, e dá outras providências, tendo
Parecer sob n' 504, de 1998, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador
Esperidião Amin, favorável, com Emenda n' 1-CCJ
(substitutivo), que apresenta.

-4PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 164, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 164, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econõmicos, com conclusão de
seu Parecer n' 805, de 1997.. Relator: Senador
Gerson Camata, com voto em ·separado do Senador Júlio Campos) que autoriza o Estado do Mato
Grosso a elevar temporariamente o seu limite de
endividamento para que possa contratar e prestar
contragarantia à operação de crédito externo, com
o aval da União, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos destinada a financiar parcialmente o Programa de Reforma do Estado do Mato
Grosso, tendo
Parecer da Comissão de Assuntos Econõmicos, Relator: Senador Gerson Camata:
- sob n2 225, de 1998 (em reexame, nos termos do Requerimento n' 132, de 1998), reiterando
seu parecer anterior.
O SR. PRESIDENTE (Jolio Campos) - Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão

as

18 horas e 20 minutos.)

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 15, DE 1998
(Votação nominal)
Terceiro e último dia de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ
15, de 1998, tendo como primeiro signatário o Senador Esperidião Amin, que altera o inciso VIl do art.
29 da Constituição Federal (total da despesa com o
funcionamento do Poder Legislativo municipal).

-3-

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
17-11-98
Terça-feira

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 19, DE 1997

11 h - Professora Renée Albagli Nogueira, Reitora
da Universidade Estadual de Santa Cruz

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n' 19, de

15h30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal
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Ata da 118!!. Sessão Deliberativa Ordinária
em 18 de novembro de 1998
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos_ Magalhães, Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antomo Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares Arlindo Porto -Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson
- Casildo Maldaner- Djalrna Bessa - Djalma Falcão
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares Elói Portela - Emma Fernandes - Epitácio Cafeteira
- Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando
Bezerra - Francelina Pereira - Geraldo Allhofl - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - lris Aezende - Jâder Barbalho - Jefferson
Peres- João França- João Rocha- Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo José Eduartlo Outra - José Fogaça - José lgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda - José Saad - Júlio
Campos - Júnia Marise - Juvêncio Dias - Leomar
Ouintanílha - Leonel Paiva - Levy Dias - Lucidio
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares- Osmar Dias
- Paulo Guerra - Pedro Piva - Pedro Simon - Rarnez Tebet - Roberto Freire - Roberto Requião Romero Jucâ - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - T eotômo Vilela Filho- Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A 11sta de presença acusa o comparecimento de 79
Srs. Senadores. Havendo numero reg1mental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador
Djalma Falcão, procederá a le~ura do Expediente.

E lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 47, DE 1998
(N• 4.708194, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dá nova redação a dispositivo d1
Lei n• 2.929, de 27 de outubro de 1956
que disciplina o processo de alteração ot
retificação de idade dos ofici~s das For
ças Armadas, e dá outras provi~ênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O§ 1' do art. 3' da Lei n• 2.929, de 2
de outubro de 1956, alterada pela Lei n' 3.so·r, d
27 de dezembro de 1958, passa a vigorar com a ~
guinte redação:
"Art. 3° ................................................

§ 1º A idade do oficial não poderâ s.
alterada ou retificada quando:
1 - consignada, por mais de cinco an1
consecutivos, em seus assentamentos m
tares ou no almanaque do respectivo Min1
tério, exceto nos casos em que ficarem p
lentes os erros administrativos previstos n
alíneas a, b e c do caput deste artigo;
li - o requerente tiver verificado pra
com 1dade 1nlerior à que deveria possl
contranando a legislação em vigor na épo
do alistamento, seleção ou matrícula em 1
cola preparatória ou de formação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL
N 2 4.708, DE 1994

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N 2 581, DE 1994
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Dá nova redação a dispositivo · da
Lei n• 2.929, de 27 de outubro de 1956,
que "Disciplina o processo de alteração
ou retificação de idade dos oficiais das
Forças Armadas e dá outras providên·

cias".
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas, o texto do projeto de
lei que "Dá nova redação a dispositivo da Lei nQ
2.929, de 27 de outubro de 1956, que "Disciplina o
processo de alteração ou ratificação de idade dos
oficiais das Forças Armadas e dá outras providências".
Brasília, 28 de julho de 1994. - Itamar Franco.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 2.337/FA-12, DE 13
DE JULHO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR
DAS FORÇAS ARMADAS.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República

A Lei n• 2.929, de 27 de outubro de 1956, "Disciplina o processo de alteração ou ratificação de idade dos oficiais das Forças Armadas e dá outras providências•.
2) Por imposição desta lei, torna-se impossível
no momento, ratificar ou alterar a idade dos oficiais,
após consignada por mais de cinco anos consecutivos, nos seus assentamentos militares ou no almanaque do respectivo Ministério.
3) A presente proposta, elaborada em consenso com os Ministérios Militares, visa permitir que a
idade dos oficiais possa ser alterada ou ratificada, a
qualquer época, desde que fiquem patentes erros
administrativos.
4) Nestes termos, tenho a honra de submeter

à elevada apreciação de Vossa Excelência o incluso projeto de lei, concretizando a medida ora proposta.
Respeitosamente, -Arnaldo Leite Pereira, Almirante-de-Esquadra Ministro de Estado Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas.

·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 3' da Lei n' 2.929, de 27
de outubro de 1956, alterada pela Lei n' 3.507, de
27 de dezembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3' ..................................................

º

§ 1 A idade do oficial não poderá ser alterada
ou ratificada quando:
a) consignada, por mais de cinco anos consecutivos, em seus assentamentos Militares ou no Almanaque do respectivO Ministério, exceto nos casos
em que ficarem patentes os erros administrativos
previsto nas alíneas a, b e c do art. 3 2 de:sta lei;
b) o requerente tiver verificado pràça com idade inferior a que realmente deveria possuir, contrariando a legislação em vigor na época do alistamento, seleção ou matrícula em escola preparatória ou
de formação, não se lhes aplicando o disposto na
alínea a acima.

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasflia.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 2.929, DE 27 DE OUTUBRO DE 1956
Disciplina o processo de alteração
ou ratificação de idade dos oficiais das
Forças Armadas e dá outras providências.

O Pres1dente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A alteração ou retificação da idade dos
oficiais das Forças Armadas, quando processada
por meio administrativo, será de iniciativa do interessado, mediante requerimento devidamente instruído
com documentos hábeis, inclusive certidão de nasci-
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Art. 5° Os Ministros das pastas militares baixa-

das normas fixadas na presente lei.

rão normas reguladoras do processamento da alte-

Art. 2 2 É da competência exclusiva dos Ministros das pastas militares alterar ou ratificar a idade

ração ou ratificação de idade das praças estabelecendo a competência das autoridades que devam

dos respectivos oficiais em despacho de que constem, obrigatoriamente. os esclarecimentos necessários à perfeita identificação do direito do peticionáno.
Art. 3° A idade do oficial, constante de seus assentamentos rililitares ou do almanaque do respectivo Ministério, só poderá ser alterada ou ratificada

em caso de:

determiná-la, atendidas as peculiaridades das forças
a eles subordinadas.

Art. 6Q Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1956; 135" da
Independência e 68° da Reública. - JUSCELINO
KUBfTSCHEK - Antônio Alves Câmara - Henrique Lott - Henrique Fleiuss.

a) evidente equivoco na organização dos docu-

mentos para alistamento, incorporação ou matricula
nas escolas de formação;

b) discordância de datas entre os assentamentos individuais e o almanaque ministerial, prevale-

cendo, neste caso, para efeito de retificação, a idade
consignada nos assentamentos quando da verificação de praça, incorporação ou matricula nas escolas
de formação;
c) erro de impressão em qualquer dos documentos referidos nos dispositivos anteriores;
d) cumprimento de decisão judicial, dispensados, nesta hipótese, os esclarecimentos a que se re-

LEI N' 3.507, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1958
Modifica a Lei n" 2-929, de 27 de outubro de 1956, que dis"cipfina o processo
de alteração ou retificaçâo de idade dos
Oficiais das Forças Armadas e dá outras
providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
acrescentada ao art. 3 2 da Lei n2
Art. 19

e

2.929, de 27 de outubro de 1956 a seguinte letra:

fere o art. 2° da presente lei.

§ 1 Q Em nenhum caso ou instância poderá ser
alterada ou ratificada a idade do oficial:
a) quando consignada, por mais de 5 (cinco}
anos consecutivos, nos seus assentamentos militares ou no almanaque do respectivo Ministério;
b) quando da alteração ou retificação decorra
haver o mesmo oficial verificado praça com idade in-

ferior a 17 (dezessete) anos.

§ 2' Em caso de pedido de alteração ou retificação, por meio administrativo, se houver suspeição
sobre a veracidade da certidão de nascimento apresentada, ou não houver concordância com outra dos
arquivos militares, o Ministro mandará proceder a
sindicância sobre a sua exatidão, por intermédio da
autoridade militar mais próxima da sede do cartório
em cujos livros figure o registro a ela corresponden-

te. Apurada a falsidade ou a inexatidào de um ou de
outra documento, providenciará para que seja instaurado contra o responsâvel o processo criminal ca-

"Art. 3'e) em caso de discordãncia de datas
entre a certidão de nascimento (verbum ad
verbum) do registro civil e a dos assentamentos individuais do oficial, prevalecerá a
data constante da certidão desde que seu
registro expresso seja anterior à data da declaraÇão ou justificação de idade a alterar ou
reliticar por ocasião de verificação de praça,
incorporação ou matricula nas escolas de
formação.''

Art. 2' Vetado.
Art. 3 2 Esta le1 entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as dispos1ções em contrário.

R1o de Janeiro, 27 de dezembro de 1958; 137'
da Independência e 70' da Republica, - JUSCELINO KUBfTSCHEK, Jorge do Paço Matoso Maia,
Henrique Lati, Francisco de Metia.

bivel.
Art. 4" Vetado ...
Parágrafo único. Vetado ...

. (A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 48, DE 1998
(N° 3.746/97, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre o Ensino no. Exército
Brasileiro e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capít"'lo I
Do Sistema de Ensino da Exército

Art.
Exército,

de

1°

Fica

instituído

características

Sistema

próprias,

qual~ficar

recursos humanos para a

desempenho

de

funções

o

previstas ,

com

de

a

Ensino

do

finalidade

de

ocupação de cargos e para o
na

paz

e

na

guerra,

em

sua

organização.
Parágrafo

Unico.

A

qualificação é

atas seqüentes de capacitação,

consti tui.da pelos

com conhecimentos e práticas, e

de habilitação, com certificação e diplomação especificas.
2°

Art.

as

atividades

rea.l.izadas

de

nos

pesquisa

O Sistema

educação,

incumbências,

e

Ensino

de

estabelecimentos
outras·

e

de

do

E>eérc.ito

.instrução
de

organizações

participa

do

e

ensino,

de

pesquisa,

institutos

militares

àesenvolvimento

compreende

com

de

de
tais

atividades

culturais.
§

os

cursos,

Exérci~o,

1° Integram também o Sistema de Ensino do Exército
estâgios

e

outras

atividades

de

interesse

do

realizados por seu efetivo em organizações estranhas
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à

estrutura,

sua

militares

ou
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civis,

nacionais

ou

estrangeiras.
2°

§

cursos,

de

sistema

o

Exército

estágios

de

e

ensino,

de

para

Brasileiro

graduações,

a

vale-se,

realizados

qualificação

de

ainda,
fora

de

do

seu

seus

quadros,

do

Exército

segundo legislação pertinente.

Capitulo II
Dos Principias e Objetivas

30

Art.

fundamenta-se,
I

-

o

Sistema

Ensino

de

basicamente, nos seguintes principias:

integração à educação nacional;

II -

seleção pelo mérito;

III - profissionalização continuada e progressiva;
IV - avaliação integral, continua e cumulativa;
V - pluralismo
VI
mora~s,

pedagóg~co;

aperfeiçoamento

culturais e de

dos

padrões

éticos,

eficiênc~a;

titulaç:ões

VII

constante

e

graduações

próprias

ou

equivalentes às de outros sistemas de ensino.

4° O Sistema de Ensino do Exército valoriza as

Art.
seguintes

atitudes

e

comportamentos

nos

concludentes

de

suas

modalidades de ensino:
I

integração permanente com a sociedade;
preservação

II

das

tradições

nacionais

e

militares;
III

IV -

-

educação integral:
assimilação e

e das virtudes militares;

pratica dos

deveres,

dos valores
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v

condicionamento
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diferenciado

reflexos

dos

e

atitudes funcionais;

VI - atualização científica e tecno1ógica;
VII - desenvolvimento do pensamento estruturado.

c~_pitulo

III

Da Estrutura

5°

Art.

ensino

O

Sistema

de

profissionalizante

Ensino

Exército

escolar,

o

e

do

realiza

o

estruturando-se,

basicamente, em:
graus

I
das

diferentes

de

versam

ensino

atividades

de

ensino

e

sobre
sua

a

escolai±dade

correlação

com

os

áreas

de

níveis funcionais militares;

II

linhas

de

ensino

dispõem

sobre

as

concentração dos estudos e das funções militares;
III

das

-

ciclos de ensino

dispõem

atividades de ensino necessárias à

sobre

o

grupamerito

progressão na carreira

militar.

Capitulo IV
Das Modalidades de Cursos

Art.

6°

Para atender a

o Sistema de

sua finalidade,

Ensino do Exército mantêm as seguintes modalidades de cursos:
Formação

I

básica
funções
militar,

para
de
e

a

ocupação

menor
a

prorrogações;

assegura
de

cargos

complexidade

prestação

do

em

a

e

para

cada

serv~ça

qualificação
J

desempenho

segmento

militar

inicial,

da

inicial

de

carreira
e

suas
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superior,

qualifica
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em

profissões

de

nivel

com ou sem correspondentes civis, para a ocupação de

cargos e para o desempenho de :f.unçõe_s mil. i ta+es;

III

Especialização

qualifica para a ocupação de
conhec~entos

cargos e para o desempenho de funções que exijam
e práticas especializadas;

técnicas
ocupação

amplia

Extensão

IV

adquiridos

de

em

cursos

determinados

conhecimentos

os

anteriores,

cargos

e

necessários

o

para

as

e

para a

desempenho

de

determinadas funções;

V

Aperfeiçoamento
obtidos

conhecimentos
necessã.ri.os

para

a

com

a

ocupação

de

atualiza

formação
cargos

e

ou

graduação,

a

para

o

amplia

e

desempenho

de

funções de maior complexidade;

VI
ocupação

de

Altos
cargos

e

Estudos
para o

Mi.li tares

desempenho

do Quadro de Estado-Maior da Ativa,

e

estrutura

conhecimentos

qualifica
de

funções

mil. i tares,

a

privativos

bem como atualiza,

em ciências

para

amplia

pol.í t.icas

e

sociais;

VII

Preparação

conhecimentos,

amplia,

qualifica

como

bem

sedi.menta

e

para

ingresso

o

un.ifor::miza
em

deter.m.inados cursos.
§

formação

1o

A pós-graduação

universitária,

por

considerados equival.entes,

complementa

meio

de

mediante a

cursos

a

graduação
específicos

concessão,

o

e

a
ou

suprimento

ou o reconhecimento de títul.os e graus acadêmicos.
§

2°

O~

es~~gios

constituem

uma

atividade

didático-pedagógica complementar a determinadas modalidades de
cursos,

destinada

profissional.

a

desenvolver

a

capacitação

cultural

ou
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Art.

7°

O

Sistema

de

Ensino

199

do

Exército

mantém,

de

forma adicional às modalidades militares propriamente ditas,

o

ensino

preparatório

e

médio,

por

e

intermédio

assistencial

de

dos

Militares,

federal

legislação

Colégios

nível

fundamental
na

forma

ressalvadas

pertinente,

da

suas

peculiaridades.
1°

§

fundamental
ministrado

e

ensino

O

médio

com

a

a

preparatório

que

colaboração

e

assistencial

se

refere

de

outros

caput

o

de

nível

poderá

Ministérios,

ser

Governos

estaduais e municipais, além de entidades privadas.
2° Os Colégios Militares mantêm regime disciplinar

§

de

compatível

educativa,

natureza

a

com

atividade

sua

preparatória para a carreira militar.
BQ

Art.

modalidades

O

militares

Ensino

propriamente

pelo Exército Brasileiro,
seus

recursos

especifica

e

Supletivo,
ditas,

humanos,

dos

quando

adicional

às

desenvolvido

visará à melhoria da escolaridade de
atenderá

sera realizado mediante

Ministérios,

também

Governos

estaduais

legislação

à

a

colaboração

federal
de

municipais,

outros

além

de

est=utura disposta nesta Lei,

os

e

entidades privadas.

Capi t:.llo V

Dos Cursos, Estágios e Matrículas

Art.
cursos

e

os

in~eres~~s

outras

estágios
e

as

serão

ins~.:..

necessidades

tuidos

ào

e

mantidos

Exército

segundo

Brasileiro

e

os
de

organ~zações.

Art.

dos

9° Atendida a

estágios

10.
serão

Os diplomas e
expedidos

os certificados dos

pelo

chefe

do

órgão

de

cursos e
direção
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Siste..'Ua
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Ensino
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Exerc~to,

do

válida

a

delegação

competê:nc~a.

11.

_;rt.

O registro dos

estag~cs

de conclusào dos cursos e dos
Exército

Eeito

e

no

próprio

diplomas

e

dos certificados

do Sistema de Ensi.no do

estabelecimento

de

ensi:no

que

os

ministra ou dirige.

12.

Art.
ensino

mil i

Os curses realizados em estabelecimentos de

par

ta~

detentores

constituem.

para

pós--graduação.

d~sde

efeito

cargos

Os

de

nivel

cursos

superior

cursos

un~vers~tar~o~

que atendida a

13.

Art.

de

de

legislação pertinente.

de

formação

de

oficiais

da

Academia Militar das Agulhas Negras são de grau universitário,
conferi.ndo-se

aos

seus

diplomados

a

graduação

B~chare.l

de

em

Ciências Militares.
Art.

militar,

14. A matricula em curso especifico da carreira

quando

pecul~ariciades

carre~ra

ciessa

!I 9 ::1 Co art.

inc~285

Ar-::.

Exerc::.. ta

15

Os

3.::-asi.le::t. ·- '::l,

?Or

fre~~2ntadcs

de

consequente

3°

concurso
e

público,

pr~ncip~os

aos

dispostos

às
nos

Lei.

des~a

e

os

estag~os

dependendo

de

sua

cursos

atendera

~ilitares

das

2as Forças

Aux~liares

Cap~tulo

ministrados

poderão

natureza,

nações

pelo

amigas,

das

ser

demais

e por civis.

VI

Dos Agentes de E.n::1ino
.'\r t .
Exérc~ta

e

16 .

.~

conduz~da

ens~no,

ass~

quando

no.weados

mon~tor

9

pelos

caracter~zados

cct=os

para

do

atividade-fim

os

~ert~nentes

aqe!"'.tes

stemc

diretos

CO!"'.forme

carqos

s~

de

ao ensino.

o

e

de

Ensino

do

~nd~retos

de

desempenho
professor,

funcional,
instrutor,

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Parágrafo Uni.co.

de

ensino

são

As atividades regulares dos agentes

complementadas

questões profissionais.

201

pela

pesquisa

e

difusão

das

culturais e cientifico-tecnológicas.

Capitulo VII
Das Competências e Atribuições

Art. 17. Ao Ministro de Estado do Exército compete:
I

- aprovar e conduzir a política de ensino;

II - aprovar as estratégias de ensino;
especificar

III

implementar

e:

a

estrutura

do

Sistema de Ensino do Exército;

IV - regular as linhas de ensino;
V - designar o órgão gestor das linhas de ensino;
regular

VI

a

matricula

nos

cursos

e

nos

estabelecimentos de ensino;
VII - regular as atribuições dos agentes de ensino;
VIII -

regular as capacitações, as habilitações e

as

qualificações necessárias aos agentes de ensino;

IX - firmar convênios com órgãos públicos e privados
no interesse das atividades de ensino.
Art.
ao

~nistro

18.

Ao

Estado-Ma~or

do

Exérc~to

de Estado do Exército a política e

compete propor
estr~tégias

as

·~

de ensino,

expedir diretrizes e coordenar as ações necessárias

à consecução de ambas.
Art.

19.

ser

Ao

Exército,

a

planej ar,

organizar,

órgão

definirl.o

em

central
=ito

coordenar

e

do

do

Sistema de

Poder

can tralar

Ensino

Executivo,
as

do

compete

a ti v idades

de

ensina e expedir as atas administrativos decorrentes.
Parã.grafo

único.

sistema de ensino cabe,

Ao

chefe

da·

órgão

central

par ate próprio ou delegado,

do

conceder
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ou

suprir

titulações

e

graus
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universitã.rios,

observada

a

legislação pertinente.
Capitulo VIII
Das Disposições Finais
Art.

de

ensino

20.

Os

recursos

Exército

no

extra-orçamentários,
contribuições,

financeiros

são

Brasil~iro

sendo

subvenções,

para

estes

as

ãtivi.dades

orçamentários

obtidos

empréstimos,

e

mediante

indenizações

e

outros

meios.
21.

Art.
do

serviço

instrução

A

mi. l i tar

profissionalização

inicial

de

e

mil. i tar,
suas

segmentos

que

visa

prorrogações,

militares,

à ·prestação
bem

também

à

como

qualifica

para o exercício da ati.vi.dade militar permanente.
Art.

22.

O Poder Executivo regulamentará esta Lei no

prazo de cento e oitenta dias.
Art.

23 .

Esta

Lei

entra

24.

Revogam-se

em

vigor

Leis

n°s

na

da ta

de

sua

publicação.
Art.

setembro de 1971;
20

de

7.576,
1990.

dezembro
de

23

6.265,

de

1985;

de dezembro

as

5.701,

de 19 de novembro de 1975;
7.553,
de

de

1986;

15
e

de

dezembro

8.040,

de

5

de

9

de

7.438,

de

de

de

1986;

junho de

MENSAGEM N" 1.209, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nactona.l.

Nos tennos do antgo 61 da Con.sututçào Federal. submeto a elevada del.iberayão de
Vossas Excelências. acompanhado de. Exposação de Motivos do Senhor \lin.istro de Estado do
Exercno, o texto do projeto de let que "Dispõe sobre o Ensmo no Exerctto Brasileiro e d.il autrl5
providênctas''
Brastlia.., : 1

l..

de outubro de

1997

r......._ ...

Fernando Henrique Cardoso

ANAlS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

EM

n~

203

019 -A3.1/ME~

Brasília, 20

Mõli

97.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1.
o Exercito Brasileiro busca de forma sistemática a modernização de seu sistema de ensine
visando a uma maior eficiência no processo ensino-aprendizagem e eficácia no desempenho das funçõe
militares.

O ensino atualmente desenvolvido no âmbito do Exército Brasileiro, por conta do parágraf
único do an. f!'. da Lei n• 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e do art. 68 da Lei n• 5.692, de 11 de agost
de 1971, teve suas normas consolidadas pelas disposições da Lei n~ 6.265, de 19 de novembro de 197
(Lei de Ensino do Exercito) e alteradas pela Lei n~ 7.576, de 23 de dezembro de 1986, e Lei n• 8.040, d
5 de junho de 1990.

2.

Outrossim, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei n• 9.394, de 20 c
dezembro de 1996- além de revogatória da Lei n• 4.024/61 e da Lei n• 5.692171, enseja adequações c
mérito ao Sistema de Ensino do Exército.

3.

I

A vigência do Decreto-Lei n• 103, de 23 de dezembro de 1937 e da Lei n• 5.701. de 09 c
setembro de 1971, normas maiores do Magistério do Exército, levou a instituir a Lei do Ensino r

4.

Exército vigente com o defeito estrutural de não subordinar a docência ao ensino - dai, o conflito r

definição da prevalência entre os fatos de ensino (atividade-fim) e de magistério (atividade-meio).
5.
Além do conflito supracitado, a atual Lei de Ensino do Exército, ultrapassada pela evoluçi
da Força e do seu ensino, não contempla as situações de fato abaixo relacionadas, para as quais, dem
outras, urge regulamentação:

- linlla de ensino para as atividades complementares;
concessão expressa do grau universitário para a Academia Militar das Agulhas Negr

(AMAN);
- reconhecimento, suprimento e equivaléncia de titulas e graus acadêmicos e do n.i'

médio;
- flexibilização dos processos de matricula nos diVersos cursos;

- fixação dos principias e objetivos do ensino militar;
- adequação das disposições legais à modernização do J?TOcesso

ensino-aprendizagem~

- efetiva caracterização dos Colêgios Militares como ensino preparatório e assistenciaL

- qualificação para a atividade militar permanente através da instrução militar.
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5
Rica em panicularidades e omissa em essencialidades, a Lei n• 6.265/75 e suas modificações
são normas desa tualizadas e impeditivas à modernização do ensino, ja em curso no Exercito.
1ambem ultrapassada, encontra-se a atual Lei n• 5.701/71, revogatória do Decreto-Lei
n• 103/3 7, eis c ue ela se mostra absolutamente inexeqüivel_ na subordinação comum de docentes civis e
militares. em ra. ão dos seguintes fatos legais:
- quanro aos docentes civis, ela está ultrapassada pelo Decreto-Lei n" 1.858, de 16 de
fevereiro de 19~ I, por sua vez já revogado pela Lei n• 7 .596, de I O de abril de 1987, que instituiu para o
magistério ·civil da União, o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos
(PUCRCE);

7

-o Regime Juridico Único (RJU), estabelecido pela Lei n• 8112, de I I de dezembro de
I 990, tambem alcança todos os docentes civis do Ministério do Exercito.
-a estrutura remuneratória para ambos os segmentos docentes, prevista na Lei n• 5.701171.
já foi alterada pela Lei n• 7.596/87 e seus dispostos para os docentes civis, e pela Lei n• 8.237, de 30 de
setembro de 19" I (Lei de Remuneração dos Militares - LRM), para os militares;
- quanto aos militares, ela não contempla a docência pelos oficiais do Quadro
Complementar, do Quadro Auxiliar e pelos convocados e designados para o serviço ativo, alem de nãc
acolher a exone:ação ex-officio;

- a gestão dos professores militares subordina-se à legislação comum à Força.
8

Ilesnecessaria para o professorado militar e supérflua em relação aos docentes Cl\·ls. '

vigência da Lei n2. 5.701171 e de suas modificações é fato complicador para o magistério no Exercito en
face dos direito; subje[ivos. minudéncias, superveniências e ilidências com disposições de ensino. as quai·
seguidamente p··ovocam situações comenciosas.

9
normas

O fato de que a modernização do ensino e realidade administrativa em curso, obstada po
de correição, justifica o caniter de urgência na adoção da nova Lei de Ensino do ExercHc

carente~

ora proposta. e :la revogação da atual Lei do Magisterio do Exercito
I O.

O carã.ter de relevância tambêm justifica-se, eis que as leis em questão são pertinentes

profissionalizaç lo dos quadros, atividade cuja continuidade

e essepcial à operacionalidade do Exército

1I
Consentâneo ao espírito de desburocratização e melhoria da Administração Federa
presenre no go•·erno de Vossa Excelência, a proposta em lide, além de sanar os inconvenientes eirados

ense_1ar a neces~ã.ria modernização do ensino no Exercito, propiciará condições de:
- efetiva integração com a educação nacional;
- valorização do militar frente

a saciedade;

- maior eficiência para o exen cio doe .. e;
- maiOr flexibilidade na gestão do ensino e do magistério.
12
f ,s despesas decorrentes da medida estão previstas no orçamento do rvtinistêrio do Exercito
para !997 e sue adoção não enseja aumento nas despesas de pessoal e de investimentos, reduzindo as de
custeiO
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13.
Nestes termos, Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência a proposta de projeto de lei em apenso, na certeza de que a sua aprovação sera um
descomplicador nas atividades docentes e de magistério do Ministério do Exército.
Respeitosamente,

Gen Ex ZENILDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA
Ministro de Estado do Exército

ANEXO À EM

N•

019 A3.1-MEx. DE 20 DE MAIO DE 1997.

I . Sintese da situação que reclama providências

O Exército Brasileiro busca de forma sisternã.Iica a modernização de seu ensino

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n• 9.394. de 20 de dezembro de 199·
enseja adequações de mérito ao Sistema de Ensino do Exército.
A atual Lei de Ensino do Exército, ultrapassada pela evolução da Força e do seu ensino, não contem

pia as situações de fato abaixo relacionadas, para as quais urge regulamentação:
- linha de ensino para as atividades complementares;

-concessão expressa do grau universitário para a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN);
- reconhecimento, suprimento e equivalência de titulas e graus acadêmicos e do nível mêdio;
- flexibilização dos processos de matricula nos diversos cursos;

- fixação dos principias e objetivos do ensino militar;
- adequação das disposições legais a modernização do processo ensino-aprendizagem;
- efetiva caracterização dos Colegios Militares como ensino preparatório e assistencial;
- uaJificação ara a atividade militar ennanente através da instru ão militar.
2. Soluções e providências contidas na medida proposta.

Lei dispondo sobre o Ensino no Exercito Brasileiro.
A proposta em lide. além de sanar os incom·enientes citados e ensejar a necessária moderrtização d·
Ensino no Exercito, propiciara condições de:
- efetiva integração com a educação nacional.

- valorização do militar frente

a sociedade;

- maior eficiência para o exercício docente;

- maior flexibilidade na gestão do ensino e do magisterio.
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3 Alternativas existentes a medida proposta
Não hã projeto no Executivo ou no

Legislat~,·o

sobre a materia

4 Custos
As despesas decorrentes da medida estão pre\isras no orçamento do Minisrerio do E.xercito para 199
e sua adoção não enseja aumemo nas despesas de pessoal "e··ae investimentos. reduzindo as de custeio

5 Razões que justificam a urgência
O fato de que a modernização do ensino e reJ.iidade administrativa em curso. obstada por normas c;
rentes de correiçào

6 Sintese do parecer do Órgão J uridico
Examiilada a materia sob o aspecto de juriài.:::idade. nada a opor. nem a acrescentar., estando a propo
ta em condições de ser encaminhada à elevada apreciaçào do Senhor Presidente da RepUblica

· PROJETO DE LEI ORIGINAL N" 3.746, DE 1997
Dispõe sobre o Ens1no na Exército Bras1ie1ra e

da

outras

pravidénc1a~

O COtiGRESSO NACIONAL decreta.

CapituJo 1
Do Si.stema de Easaao do Exército
A.rt J':! F1ca msmwdo o Sistema de Ensmo do Exercno. com a finalidade de qu.alificar
recursos humanos para a ocupação de cargos e para o desempenho de funções. prevtsus, na paz t na
guerra. em sua orgaruzaçãa

Paragrafo uruco A qualificação e constrtuida pelos. atas seauentes de eapacitaç.io, com
conhec1memos e praucas. e de habíhtaç.ão, com certúieação c diplomação esp-cctÕCI.!.

An 2':! O Sistema de Ensino do Exert:no compreende as atrt.i!hdes de educaçio, de
mstruç.ào e de pesqu1sa, re!..hzadas nos e.stabelecimento5 de eru.ino, I.Il.St:IrutO! de ·pe3QU.isa e outn.5
orgaruzações militares com ta.Js mcumbetlc1a.s, e pame1p1 do desenvolvimento de atiVidades culturai.5.

§ J! Integram tambem o Sistema de Ensino do Exifcito os ctlf"SO!, esúg:ios e ouuu
at:IVldades de 1.nteress.e do ExercitO, re.a.l.i.z.ados por seu efctivo em orgaruuçõe-3 e~ a ro.a C3UlltUn..
militares ou Clvts. nac10mus ou estrangetri.S.
§ 2!! O Exercno Brasileiro vale--s.e, amd.a., de cuno5, de esugios. e de gnduações.
realizados. fora do seu smam.a de en.uno, para a qU&lificaç.lo de seus quadros.. segundo legiJlaçlo
penmente.
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Copitulo O
Dos Principio• e Objetivos
An 3~ O Sistema de En.sino do Exercito fundamenta·se, buicarneme, nos seguintes

pnncip1os
I - mtegraç.ào a educação nacional;
U - seleçào pelo merito;
III - profissaonaltzaçào continuada e progressiva;
IV - avahacão mtegraJ. contmua c cumulauva;
V - pluralismo pedagógico,
·
·
V1 - apcrfciçoamcmo constante dos padrõc! Cticos, morais, culrurajs e de eficiência;
VII - urulações e graduações próprias ou equivalentes ã.nt~"'utros sistem.a.! de cmino .
.AJt ~~ O Sistema de Ensino do Exercito ..-aloriz.a as segumtes amudes e componamentas
nos conciuoemes de suas modalidades de ensmo:
i - mteszracão permanente com a sociedade:.
I I - pre~c:rv çào das · 'ic;ões naciona..~s c: militares;
III · educac,.dO mtc:gral.
I\' - ass•mtlaçào e prauca dos deveres. dos :valores e das vmudc:s militare!>,

\: . condu:mnamemo d1ferenc1ado dos reflexos e amudes. funt.10na1s.;

V1 - atualização ctenuflca e tecnológica;
Vlt . desenvoiv1mento do pensamento estruturado.

Capitulo ID
Da Estnuur.a
Art 5~ O S1stema de Ensmo da Exercuo reahza o ensmo profisstonali.zante e a escolar,
estnnuranao-se, oasJcamente. em

! - graus de ensmo · versam sobre a escolaridade das diferentes atividades de ensmo e sua
correlacào com os mvets func10na..ts rruhtares;
(! -

hnhas de ensmo - dispõem sobre as arcas de concentração dos estudos e da.s funçôes

militares,
III • ciclos de ensino - dispõem sobre o grupa.mento das atividades de ensino necessiri.a.! i
progressão na carreira militar.

Capitulo IV
Das Modalidades de Cunoa
Art. ~ Para atender a sua finalidade, o Sistema de Ensino do Exercito mantem as
seguintes modalidades de cursos:

1 ~Formação- assegura a q~alificsç.io inicial, bbica. pan a ocupa.ç!o de cargos e para o
desempenho de funções de menor compleXIdade em cada segmento da carreua militar, e a prestaçio do
u:rviç:.o militar inici.a.l e suas prorrogações;

rr - Graduação - qualifica em profis.sões de nivel superior, com ou sem corrcsponrientes
civis. para a ocupação de cargos e para o desempenho de funções militares;
Ill - Especialização - qualifica para a ocupação de cargos e para o desempenho de
funções o.ue exijam conhecimentos. e prã.ticas es:pecialindu;
IV - Extensão - amplia os conhecimentos c a5 tecn.icas adquiridos em cun:os anteriores.
ncccss.ã.rios para a ocupação de determinados cargos c para o desempenho de determinad.a.s funções;
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V - Aperfeiçoamento - arua.Jiza e amplia conhecimentos obtidos com a fonna..ção ou a ~
duaçào, necessarios para a ocupação de cargos e p:1r.1 o desempenho de funções de maior complex~dade;
V1 - AJtos E$.tUdos Militares- qUJ.li.fica para a ocupaç!o de cargos e para o desempenho
d.e ,ftmções privativos do .Quadro de Estado-Maior da Ativa., bem como aruali.u, amplia e eruuwn
conhccJmemos em ciCncias militares, politia.s e sociais;
Vll - Preparação - amplia. sedimenta e uniformiza conhecimentos, bem como quaJifica
para o ingresso em detenmnados cur.sos.
§ I!! A pos-g.raduação complementa a graduação e a formação universita.ria. atrav~ de
cursos e~pecJflcos OtJ considerados eqmvalentes, mediante a conces.sio, o suprimemo ou o
reconhecimento de utuios e graus acadêrrUcas.
§ 2!! ,Os estil!j:IOS constituem uma. ativida.de dl~tico-pedagOgica complementar
detemunada.s mod.aJidades de curws, destiníldil a desenvolver a capacitação cultural ou profissional.

a

An. 7! O Si:s.1ema de: Ensino do ExérciEo mantem. de: forma adicional a.s moda..lidadc:s
n;Uiit.&r&-S propnamerue dit!3s. o en!ino preparatório c: us.istc:ncial de: I! c: 2!: graus, por intermc:dio dos
~gw§ M®.~-~. na ionna d.a. leg1slação feden.l pertmcnte, resglv.ada.s. su.a.s pc:culiaridndc:.s. Podc:ri ser
ministrado com a colaboraçic de: out1 ~ Mini.stC:rios. Governos E.3uduais e Municipais. atem de
entidades pnvad.a,.
/'

Paragrafo Umco Os CoiC:gios Militares mantem reg~me disciplinar de: narurc:.za educativa.
comp3uvel com 3 sua atJvJdadc: preparatoria para a carre1ra militar.

An. 8! O Ensmo Supletivo, tambC:m adicional as modalidade:~ militare::~ propna.mc:nu:
ditas. quando desenvolvido pelo ExC:rc1to Brasileiro. VISU& a melhona da escolandadc: de seus recuuos
humanos. atendera a teg1slaçào federal ~~pecifica e seca rea.Ji.z.ado mediante a colaboraç.io de ouubs
Ministenos. dos Governos Estaaua1s e Muruc1paJs, aiC:m de enudides pnvadas

Capítulo V
Dos Cunos. Esti.gios e Matricut.s
Art. 9~ Atend1da a estrutura disposta nesta Lei. os cursos e os enagios seria msutuidos e
rnanudos segundo os tntc:resse.s e M necess1da.de3 do ExC:.rcuo BraJJie1ro c: de: outras orgaruuçôes.

An. to Os diploma..s e o! certificados dos cunos e dos estigios seria expechdo~ pelo
chefe do orgão de d1reç!o central do Sistema de Ensmo do Exercito. vi.lida a dc:legaçio de competc:nCl.l.
An \ \ O regJstro dos. diplomas e dos cemficados de conclusão dos cursos e dos
estag. 1os da Sistema ce Ensma do Exercito e feno na· propna estabelecimento ae ensmo que os rrunl.Jtn.
ou dmgc:
An l: Os cursas rc:alizado.s em estabelecimentos de ensmo militar por detentores de
cargas ae mve1 sucenor. consumem. pill'a efena uruversuano. cursos de: pas·graduaç.ào. desde que
atendida. a legJsiaçio pc:nmentc:.

An l J Os cursos de formaç.ãa de oficia~s da Acaderrua 1-.-filitar das Agulha! Negras do
de grau uruversnano. conferindo-se 3os seus diplomados a graduação de: Bacharel em Ciênc1a.s Miliwcs..

Art l ~ A matricula em curso especifico da carre1ra militar. quando decorrente dtl
concurso pUblico. alendera ao disposto no an. 37, 1, II. lll e XV1 e lll1 142, § 1~. da Con~utulçi.o, bom
como as pecul!andades da carre1ra militar e aos pnncip10s d1sposto.s no an 3~. li e lll, dest.8 Lei.
Art. IS Os cursos e os estagias ministrados pelo ExC:rcno Brasileiro, dependendo de SUl
naturen. poderão ser frequentados por militares das nações armgas. das dema.Js Forças Singulares. das
Forças Auxiliares e por CIVIS
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Capilulo VI
Dos Agentes de Ensino
Art \6 A atividade-f1m do Sistema de Ensmo do Exerc:no e conduzida pelos agem:es
duetos e .nd1retos de cosmo. ass1m caractenzados conforme o desempenho func:•onal. quando nomeados
para os cargos ae professor. instrutor. monitor e outros peninemes ao ensino

Paragrafo Unir::o. As aüvidades regulares dos agentes de ensmo são c:omplememadas pela
pe!:.qmsa e difusão das questões profissionais, cultur3Js e científico-tecnológicas.
·

Capitulo VII
Das Competf:ncia.s e Atribuiçlles
A.J1_ 17 Ao Ministro de Estado do Exêrcito compete:

1 ~ aorovar e conduzir a politica de ensino;
II - ~provar as estratC:gias de ens1no.
III - especificar e implementar a esuutura do Siste~a.g_e Ensino do Ex:Crcito;
I\' - regular as linhas de cnsmo;
·
\' - des1gnar o órgão gestor das lirin.a.s de ensino,
\1 - regular a matricula nos cursos e nos e3tabelecimemos de ensino;
Vll . regular as atribuições dos agentes de ensino;
Ym - regular as capac\uç.ões. as il.abiüuç.ões e as qualificações ne.c~siri.a.5 aos ~enta
de ensico,

IX - firmar convênios com orgias pUblicos e privados no znteress.e: du ativid&d~ de
ensmo

ºo

Art. 18. Ao EstadO-Miior...,
Exercito compete propor ao Ministro de Estado· do
Exercito a politica e as estratCg~.as de en!iiio. -expedir dlretriz.e.! e coordenar 4l a~ nece:ssári.u •
consecução de ambas.

Ao orgão centraJ do Sistema de Ensmo do Exercito. a ser definido em ato do1
Poder Execuuvo. compete planeJar, orga.ruzar. coordenar e controlar as auv:ida.des de erumo e expedir os_·
ates adnurusuauvos decorrentes
·
Att. 19

P&ragrafo único Ao chefe do órgão centraJ do sistema de ensino cabe, por ato próprio
ou delegado. conceder ou suprir mulações e graus uruversitànos, observada a legislaç!o pertinente.

Capitulo VIU
Das Dispositóe.!l Finais
A.rt. 20. Os recursos financeiros para as atividades de emino no Exercito Brasileiro slo
orçament&rios e extra~orçamentarios, sendo C3tC' obudos -,ediante contribu..iç.ões., subvertç.ôa.,
emprCsttmos. md:eruzaçOes e outros meio!

Art .., ' A mstrucão mthtar. que ':1sa a prestação c o servtço ::c:mJ.r .""":\CLii.L I! suas
prorrogações. bem como a pro(tsstonauzação d~ segmentos muuare~. 1.::noem quJuf.:.J. ;;J...""".a. o ~xerc1cto
da. auv1dade miluar perman~nte

O Poder Execuuvo regulamentara esta Li!1 no orazo de 180

An.

A.n

:J

C.~J..3

Esta LeL entra em v1gor na Cata de sua pu"ohc.a.ç.ão

R~vogam-se as Le1s n~ ~ 70 I d~ 9 de setemoro de 19 1 ~
::. 265
novernoro de l9;'~ 7 ·l38. de "2.0 de dez.embra de t 985. i S51. de l S de. aez.embro .Je: ~ 986 dê dezemoro d~ !986. e 8 040. de S de Junho de 1990

J~

Art 24

Bras1ha.

~

! 9 d~
-:6. de 2J
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.701, DE 09 DE SETEMBRO DE 1971
DISPÕE SOBRE
EXÉRCITO.

O

MAGISTÉRIO

DO

Art. I o - Esta Lei c :guniza o Magistério do I:.xército e estabelece
o regime jurídico de seu pessoa'.
TÍTULO!
Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Da Organização
Art. 2° - O Magistério do Exército tem como integrantes os
professores civis e militares dos Estabelecimentos de Ensino do
Exército.
§ I o - Para os efeitos desta Lei, entendem-se como atividades de
magistério aquelas pertinentes ao ensino e à pesquisa, quando
exercidas nos Estabelecimentos de Ensino do Exército.
§ ZO - Constituem, também, atividades de magistério a educação
moral e cívica e as concernentes à orientação eduçativa.
Art. 3° - Os professores pertencem a duas categorias:
permanentes e temporários.
§ 1° - Professores permanentes são os nomeados, por concurso
público de títulos e provas, para o exercício e fetivo -'~ atividades de
magistério.
§ 2° - Professores temporários são os nomeados em comissão ou
admitidos por contrato para o exercício de atividades de magistério,
_pbr tempo determinado.
•
Art. 4° - No ensino superior, os professores permanentes
distribuem-se pelas classes: Titular, Adjunto e Assistente.

LEI No 6.265, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1975
DISPÕE SOBRE O ENSINO NO EXÉRCITO;
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

~N~O~V~E~~~1B~R~O~D~E~I~9~98~--------------~AN~N~S~D~O~S~E~N~A~D~O~FE~D~E~RAL~---------------------------TÍTULO I
Do Ensino nci Exército

Art. 1° - O Exército manterá sistema de ensino próprio
denominado Ensino Militar, com a finalidade de proporcionar ao seu
pessoal, da ativa e da reserva, a necessária habilitação para o
exercício, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em sua
organização.
Art. 2" - O Exército poderá ministrar, também, ensino para
preparar candidatos à matricula em suas escolas de preparação e de
formação de oficiais e para proporcionar o Ensino Assistencial, de
conformidade com o disposto na regulamentação desta Lei.
• Arngo com redação dada pela Ler nzim~ro 8.0-10. de 05.-06 /oJ90.

Art. 3" - O Exército poderá proporcionar Ensino Supletivo como
colaboração cívica e com vistas à qualificação de mão-de-obra.
Art. 4" - Entendem-se conio atividades de Ensino no Exército
aquelas que, pertinentes ao conjunto integrado do ensino e da
pesquisa, realizam-se' nos estabelecimentos de ensino, Institutos de
Pesquisa e outras Organizações Militares que tenham tal
incumbência.
Parágrafo único. Consideram-se, também, atividades do Ensino
Militar os cursos e estágios julgados de interesse do Exército, feitos
por militares em organizações estranhas ao Exército, militares ou
civis, nacionais ou estrangeiras.

........................................... ........... .....................................................
••••••• 0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••n••o

LEI N? 7.438. DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985
Altera di3po.5icivo da Lei n.• 6. 701. d• 9
de setembro de 1971, que di~póe ~obre o
M•lllstdrio da E:J:8rcJto.
·

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art, 1? O caput do artigo 16 da Lei n? 5, 701. de 9 de setembro de
1971. passa a vigorar com a seguinte redaçao:
•Art. 16. O cargo de professor pennanente e provido me·
diante concurso publico de titulos e provas. realizado nos termos deste artigo, ao qual podem concorrer civis e oficiais do
Exército. da ativa. estes na forma que dispuser o regulamento
desta lein.
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Art. 2?

Esta lei entra em vigor na Jata de sua publicação.

Art. 3?

Revogam•se as disposicOes

-~m

contrário.

Brasília. 20 de dezembro de !985; 164? da Independência e 97? da
Republica.
JOSÉ SARNEY
Leónidas Pires Gonçalves
LEI N? 7.553. DE 15 DE DEZEMBRO DE 1986
latrodu::

llltttrac6e~ n1 L~ i n~ .olj. 701.

d~

setembro dtJ 191l. que
guterJo do E~ercJUl.

di~pde ~obre

d• 9
o m•·

O PRESIDENTE DA REF'-'BLICA. !aço saber que o Congreno
~ s2~uinte lei:

Nacional dec eta e l- sanciono

Art.

1~

A Lei n? 5.701. de 9 de setembro de 1971. que dispõe sobre

a magistério do Exercito, passa a vigorar com as seguintes alteraçOes:
11

I - O csput do art. 17 passa a ter a seguinte redaçâo:
Art. 17. O candidato a cargo de professor permanente

aprovado e indicado

F~ela

comissão julgadora é nomea'do pelo

Ministro do Exército, e:

.............................. .......................... :.
'

II -

Fica acrescentado ao art. 27 o seguinte paragrafo uni·

c o:

•Art. 27.
Parãgrafo ú.nico. O professor pe~anente militar poderâ
requerer exoneração do cargo e conse.q Uente retorno ao desem·

penha das funções peculiares a sua Arma. Quadro ou Serviço de

origem, ficando o atendimento de sua pretensão condicionado à
aprovação prévia do Ministro do Exército.n

Art. 2~

Esta lei entes em vigor na data de sua publicação.

Art. 3?

Revogam·se as disposições em contrário.

Brasília. 15 de dezembro de 1986: 165? da Independência e 98? da
Republica.
JOSE: SARNEY
.Leónidas Pires Gonçalves

LEI N? 7.576, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986.
Alt.r11 di•po•itivo• d• L~i n~ 6.265, d•
19 de nov•mbro d• 1975, que di3pd• tJobre o
ED•iZJO tJo·E.zOrcito.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, faço saber que o Congreeeo
Nacional decreta e eu sanciono a se~inte lei:
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Art. 1~ Os arts. 13, 16, 18, 19, 22, 23 e 35 da Lei n~ 6.265, de 19 de
novembro de 1975, que dispõe sobre o Ensino no Exército, p11soaii. a vi·
gorar com as seguintes alteraçõeo:
•Art. 13. O Ensino Militar de grau superior, deatin 1do à
habilitaç4o para o exercício dos cargos e funções dos Oficiais e
":'!iciais·Generaia, compreende três ciclos:
I
o primeiro inclui curso• de:
formaç4o;
graduaç4o;
fomaç4o e graduaç4o;
II
o segundo inclui cursos de:
aperfeiçoamento, na linha de ensino militar l::iõ!lico;
pós-graduaç4o, na linha de ensino militar científico·
tecnológico;
pós-graduaçl1o, no Quadro Complementar d11 Ofl·
cíail!!l; e
!II
o terceiro inlcui, em ambas as linhas, cursos de AI·
tos Estudos Militares e de Politica. Estrategia e Alta Ad::ninis·
traçâa do Exercito.
§ 1? Haverá cursos de especialização e extensão nos dois primeiros ciclos da linha de ensino mi.litar bélico.
§ 2? O Exército manterá cursos de preparação para ingres:1o nos
cursos de aperfeiçoamento, Altos Estudos Militares e de Politica, Es·
tratégia e Alta Administração do Exército.
LEI N. S.n40 -

DE 5 DE JUNHO DE 1990

Altera di.spositivo da Lei n. 6.265 ('),de /9 de novembro de 1975, qu'
dispõe sobre o ensino no Exército
O Presidente da RepúbUca,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lel:
Art. L' O artigo z.· da Le1 n. 6.265, da 19 de novembro de 19'!5. que :llspõa
sobre o ensino no Exército, passa a vigorar com a segmnte redação:
•Art. 2: O Exército poderá ministrar. também, ensino paJa preparar candidatos à. matrfcu..l.a em suas escolas de prepars..çãc e: de
formação de afie~ e para proporcionar o Ensmo A.sslStenc~al, de
contcrrrndade com o disposto na reguts.menta ..,.áo desr.a LeL"
Art. 2.•

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. :J.•

Revogam-se aa d.tsposJ.çOes em contrário.

Fernando Collor -

Presidente da Rspúbllca.

Carlos T1noco Ribeiro Gomes.

(As Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Constituiç]ao, .Justiça e
Cidadania e de Educação.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 49, DE 1998
(N° 2.242/96, na Casa de origem)

Cria o Dia Nacional de Vacinação da
Terceira .:tdade e o programa de vacinação em pessoas que a1cançaram a
terceira idade,
internadas ou reco-·

lhidas em instituições geriátricas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

realizado

Será

todo

em

Pai.s,

o

intermédio do Sistema Único de Saúde, no mês de abril de cada
ano, o Dia Nacional de Vacinação da Terceira Idade.

Art. 2° Segundo orientação da Organização Mundial de
Saúde,

nesse

di. a

antipneumococo e

serão

rea.li.zadas

as

vacinações

antitetâni.ca nas pessoas maiores

an ti.gripal,
de

sessenta

anos.

Art.
que

3°

comparecerem

Será fornecida

à

vacinação

às pessoas

uma

carteira

da terceira
de

vacinação

idade
onde

possam ser agendados os retornos_para os reforços de vacinação

necessários.
Art.

instituições

4°

As

pessoas

próprias,

da

terceira~ ... idade

conveniadas

ou

internadas

contratadas

do

em

SUS,

receberão a vacinação prevista nesta Lei.
Parágrafo

único.

Os

Profissionais

de

Saúde

que

trabalham em ins1 itui<;." •s que tratam da terceira idade também
terão direito a receber a vacinação.

Art.
residentes

ou

Todas
internadas

as
em

pessoas

insti tui.ções

da

tercei.ra

asi..lares,

idade

casas

de
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repouso

casas

e

geriátricas
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receberão

a

obrigatoriamente

vacina prevista nesta Lei.
6°

Art.

O Poder Executivo

regu~a.mentará

o

disposto

nesta Lei no prazo de trinta dias.

Esta

Art.

Lei

entra

em

vigor

na

data

de

sua

pub~icação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL No 2.242, DE 1996
Cria o dia nacional de vacinação do idoso e o programa de vacrnação em idosos
internados ou recolhidos em instituições geriátricas
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IMUNIZAÇAO
1:--;TRODL"ÇAO
D~nrre ..1 ~rJnde \':lncciaa~ cie a!tcruções hsioióg"Lcas no processo ci(' l'nveiheCJmento. Jj amplamen~
te d1scundas nos doJS cap1rulos miCI<llS deste li no
e nos c.:tottulos · esoecificos subseauentes, faz~se
arnd.1 n~ess.:ino d~st.Jêar Ll_S conseq~Cncias d<l'!Uelas reierentes as unponames mociific<lções que en:
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volvem o sistema unune do idoso. destacando as
possíveis intervenções preventlvas que possam ser
preconizadas. Por serem suscetiveis a doenças infecto-contagiosas e -portadores de doenças crônicas degenerativas, podem ser considerados como
grupo de risco ma10r quanto a evolução e ao prognostico {Gorzoru. 1993).
A imunidade celular. mediada por linfócitos T. comprovadamente apresenta compromehmento mais acentuado que· a Imunidade humoral (linfócitos B) nos paCJentes idosos. Estes linfácltos T (pré-tímicos) após sua liberação pela
medula óssea passam por um processo de diferenciação em nível do hmo. onde adquirem seus
fenóbpos especificas. Com a conseqüente involução desse órgão no processo de envelhecimento. ocorre diminuição na produção de horrnônio
timico, levando a um preJuízo unportante na di·
ferenciação dessa célula e seu papel nos mecanismos de defesa."
Embora as alterações de imlUlidade humoral não sejam tão proerrunentes como as que ocorrem na imunidade celular. os títulos de diversos
anticorpos específicos apresentam-se reduzidos
em idosos. contriburndo para o aumento da in·
cidência de doenças iniecc10sas nessa faixa da
população. O quadro 19 mostra as principais alterações imunológicas nos idosos.

JOÃO TONIOLO NETO
MILTON LUIZ GORZONI
Qu;~dro
1

19- Al!eraçoe5 ImunológiCas.

Redução da~ deiesas loca.lS
- DiminUJç.io-a'as deles as não espedHca:s JmedJala5
-Alteração da resposla humoral
- lnvoluç.io tunlC.l/ alteração iunClonal dos linlócHos T
-Cooperação deficemed!!' luúOCltos T /B (ma resposli:l pn·
mana espf!'rifica)
-

O conhecimento destes fatos implica ampla
discussáo a respeito da utilização da pratica de
imunização ~fica em indivíduos idosos. Programas de imunização tém provado ser um método efetivo e seguro para prevenir doenças infecciosas na infância. A implementação de programas de imunização em idosos não atingiu ainda, mesmo em paises desenvolvidos com programas organizados, o mesmo sucesso alcançado com a população pediátrica. Entretanto, intensificando a ênfase que vem sendo dada às
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medidas de prevenção e promoção de saúde,
médicos e outros profissionais de saúHe devem
se respo~abilizar pela orientação da população
geriátrica e seus familiares quanto à necessidade ~e utilização d.est~ recurso simples e de com~
provado custo-beneficio (Belcher, 1990).

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
Algumas das doenças passíveis de prevenção
através de vacinação que ocorrem na infãncia
podem também atingir adultos. incluindo idosos. Um mínima porcentagem delas atinge esses
individuas. fazendo com que praticamente nenhuma delas tenha indicação formal nesse gnlpo etário (Tabela 23).
·
T.abeb. 23- Või~: prevenção de doenç-as em 1dasos- 1985·
1989 (Cenrer lor Disuse Control. USA. 1991).
Doençu

Tob..l(~l

N

"• ido.sos

ToWtmorte)

Suampo

26

Cuwnb.o

3-0.:Hil
34.198

95

Coqueluche

18.214

Rubéola
Pólio

2.108

109
6

0.08
0.3
0.6
0.3

o

o

43
1
27
81
4

6.286
J
161

5
27
53

Hep~tite

DUtm.
T&no

B

35
125.230
11

301

2.97'4
I

87

Nos EU A. por exemplo, nu p'!<riodo de 1985
a 1989. dos 90.000 casos de sarampo, rubéola,
difteria e poliomielite que foram .identificados.
menos de 2% foram observados em pacientes
idosos. Mesmo a hepatite B, que tem sua inci~
dência maior em indivíduos acima dos 20 anos,
teve apenas 5% de representação (Zeitz, 1993).
Em contraste, embora somente cerca de 300
casos de têtano tenham sido identificados duran~
te o mesmo período de 5 anos. 53% ocorreram
entre idosos. A taxa ie mort .... l. Jade também foi
significatlVa nesse grupo (39% contra 28% em
adultos JOvens). Dentre as principais causas de
infecção nessa faixa etária, sem dúvida, o acometimento das vias respiratórias deve merecer
destaque especial. não só pela sua elevada incidência. como tambêm pela sua alta taxa de mortalidade, sendo ainda a quinta causa de óbito
nesse grupo (Nicho!, 1993).
Das afecções mais freqüentes do trato respiratório no paciente idoso . .de\'em-se destacar as
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infecções virais por influenza. A principio, pode
:>er considerada como af~ção benigna e autolimitada; em indivíduos de faixa etária mais elevada passa a ter importãnda epidemiológica
maior pelas conseqüências que provoca. Durante epidemias de gripe nos EUA. ocorrem c:erca
de 172..000 hospitalizações como conseqüência
direta ou indireta da·-doença, aumentando a
mortalidade "em pacientes idosos. além ·de gastos com saúde estimados superiores a 12 bilhões
de dólares anuais (Williams. 19BB).
Em relação às irúecçàes pulmonares bacterianas. onde o principal agente etiológico na comunidade e o Streptacaccus pne:umoniae, ocorrem
cerca de 40.000 mortes anuais peia doença nos
EUA. com 85% das mortes atingindo pacientes
com 65 anos ou mais. Na França, estima-se a ocorrência de cerca de 12.000 mortes por doenc;a
pneumocócica. também com taxa elevada· -cie
mortalidade entre idosos (Lafaix, 1~93). Na Inglaterra. mais especificamente em estudo realizado em Londres. encontrou~se taxa de mortalidade de 65% em pacientes com idade superior a
60 anos com pneumonia pnewnocócica (Steven
& Wright, 1992).
Sabe-se que o diagnóstico etiológico desta
doença muitas vezes é dificil de ser comprovado. pois, por exemplo. a positividade da hemocultura não é superior a 30% e os outros métodos como demonstração de antígeno capsular
(polissacarideo) em catarro ou urina e identificação de anticorpo contra pneurnolisina pneumocócica não são exames rotineiros. Portanto.
pode-se inferir que os dados anteriormente apresentados estejam subestimados, o que, sem dúvida. aúihenta a gravidade da doença e suas conseqüênaas (Who, !988).

VACINAS E PROFILAXIA
Com base nos dados epidemiológicos apresentados, individuas com 65 anos ou mais podem
sei" considerados como de nsco para o desenvolvimento de int1uenza. doença pneumocócica e·
tétano, e suas eventual5 complicações. Com o
objetivo de prevenção, e com um custo-benefiCIO extremamente signilicanvo, pode-se recomendar rotinetramente a imuruzação dos indivíduos
idosos contra essas doenças (Fedson. 1987). A
indicação formai. especificando dose. via de administração e uuerValo das doses. est<i demonstrada na tabela 24.
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Tõ~bela

24 - V..icmaç.lo no 1doso: recomendaçóe-5 (Cenrer for
Disease ConCTOl: adulr urunuruzanons. USA 1988).
d~

V.õlcinõll

Dost:lvi.a

lnterv.a.lo d411

!nfluen=

0..5ml U..t

Anual

Pneumocóci.c.a

O..Sml 1M:

Ünica (indivíduos de alto
risco: revac:maç.io apôS

Tétano/ditt~

0,5rn.l J}..f

6 anos)
Prime1ra série: 2 doSd
4 semanas (intervalo),

te"t"Ceira dose (6-12 meses),
reforço (I O .mos),

contaJ:ninados (5 anos)

Dados relati\'os a cada uma dessas vacinas
serão apresentados com o intuito de se discutir
sua aplicabilidade e efetividad~.

VACINA CONTRA INFLUENZA

A recomendação da imunização contra a
influenza deve ser realizada anualmente. Em
paises como os Estados Unidos da América

(EUA}, França e Espanha, gue jã possUem uma
larga experiência em vaanação de idosos. está
bem estabeb:!c!do gue o periodo adequaào para
a adnurusrração da va=rna é no i..rúcio do mês de
setembro, justamente antes do inicio do outono
e do inverno, onde comprovadamente ocorrem
a5 epidemias {Nichol et a\... 1994). Pela extensão
territorial do pais e características climáticas peculiares, poucos eshldos em relação à sazonalidade da doença cêm sido realizados. Dados recentes divulgados pela FIOCRUZ indicam que o
período de pico da doença na região ocorre nos
meses de abril, maw e junho. o que, portanto,
justificana a aplicação da vacina a parnr do mês
de março.
A eficácia dinica da vacina aTirignpal não
foi ainda estudaàa em nosso pais. o qual ainda
carece de wna tradição em imunização para adultos. Porem. paises como França, :om ma.(. . experiência em vacinação, têm demonstrado a etttividade desse procedimento, realizaoào estudos
ao longo de epidemias gripaiS confirmadas. Compara-ndo-se a incidência-dessa afecção em populações vacinadas e não-vacinadas em uma análise retrospectiva efetuada nesse país na grave
epidemia ocorrida no rnvemo de 1989-1990. com
53382 indivíduos infectados, estabeleceu-se eficácia clínica da vacina em 89%, não h<Jvendo _
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vanação StÇ7'Uti.Gtt1va do resultado no segutmt..>mo

do ldoso t.\terlin & Buisson, 1990).
Esta vc.cma e composta de prcparaçücs mativadas àos virus em circulação mats recente.
responsavets pela mfluenza A ou 13. Os nrus du
l.Ili1uenza A são classificados de acordo com seus
antígenos de superficie, hemagluttnm.:::~ c neuranunidase. !endo que a imurudadc a esses antigenos. espeCialmente em relação a hcma~luhru
na. reduz a probabilidade e a grav1ci.J..:lC' da doença (Fecison.l994). Constantemente, ocorrem
alterações anngE:n.icas provoc.:~ndo modiftc;:Jções
nos vinis cuculantes. embora o virus da mr1uenza 8 demonstre ter estabilidadE' antigE:ruca maior
que o da uuluenza A. eles t.Jmbe~ c-ostumam
sofrer .<.Iterações antigenicas com o tempo (Kilboume. l9SS: f-leilman & L3.Montasnc. 1990).
Devuia a essa caracteristica de mut.Jçào Vl·
ral. anualmente a Orgaruzação MW1d1ai de SaUde iÜf\·15} recomenda a atualiz.Jção d.J composição da vacma. baseada em um '"pool'' de Circu-

lação virai ~m ruvei mundial. Existem em v <i rios
patSes cenrros responsaveLS pela coleta de ~·irus
cucu.lantes erri'seu me1o. os quaiS s5.o env1ados
siStematicamente pJra a Otv1S. No Brasll, esse
processo de cole(a e env10 e reaúz..Jüo por três
:aooratoncs de rererena.:~.. :\dolio i__~tz 1SP),
FlOCRL"Z , Ril e E vanaro Chagas 1 r.-1. L amciJ. à e
rorrna UlC:?Iente.

üm e::~do mu.iQc~nmcc \·em senco rc.1l1ZJ·
jo em 7 cJ.::)ItaJ.S do P.:1is . ..::om o mnuto Jc Lmple:nentar <::: .::Õieta àe matenill para melhor 1denn.h.·
.:ação do \ -uus.

A recomendação da vacma. como c1tado.
pocie ser ;eua para todos os md1viduo::. LUosos.
sendo que urna parcela dessa populaç.:lo que tem
tndicaç~ maiS precisa da utilização aesse recurso, destacanào-se: idosos portadores cic doenças
,:róruco-<h!generaovas (''fragelS"),

reszàentcs em

LnStltillçbes, prohss1ona1S \exemplo: med1cos e
corpo de eniermagem} que têm cantata dnelo
com tdosos em 111.Snn.uçües. hosprtaiS ou e:n VISitas

aurru.::~~~.lrt!:::.. 1..t

yut:.

::...lDILl..tJ.• 11.:1 ll...: . ..::::.!>L:>

poden.J :::.er n.::spon::..:.\ t.:L i't.'L..J UII~unw~~.;.:.,, uu n.·::.post.J de anncorpos .Jnt!-lll'IJ<.Jgwmu;~.J nào cncontrJ base solida. \.3 ~UL' um.1 ::.o...•nc •.h.: r.::::.tnç,"oc~
pode ser tc>Lta JUS ti".J.tJ.Jih~,1:-. •lUl' ::-ugercm t!~l~
tato. dentrl' eias. pouco:. csrud.u~ ..:vmp<Ham -1:::.
respost<:~s L'm l•l'·E'n~- '-' t.Jo:-.n-.. ,_... tu.J.:.;--.~: •• 1 rL'~·
posta d.J lc, ..-.. St'CTC'tCt:::L ,~\· t;-.lt,·· ~'-:~1;-,ll•iflll •:

comument~ so utiliz::~r:·, J .-omPJf;](jn ~,ir h~C
séricJ. no:.=; esh1dos s~,, ,.,m\ tm~r{tl'

dl·..!

matar ~J.rte- d.J hterJ:turJ arrc:">çnt.lr t'~ttLdos ::-.)bre f1 assuntf1 C"(lrr. Jí"',"\~)'>ft.:':~. .-:HLLt." :-"•"'•~liCt•..!·
aument.:~ndo, ~ort~ntll. ;1 .-h,1n..:-t: d~,• ~-:-rr n.J .Jn.J·
Lise dos resultados 1 Bekher ! OQQ)
As reaçôe~ J.d\-f'!"S::I5 r.J:--• Sf' ri.I''>:-:-2.:-Jr.: ; •.:~

maiOr p.:Lrte cios cstudno::. J;icrc.ntL'."' .-J.-, ~uc .:1 utt·
\Lzaçào d(' riacebo. senuo f]LlC o::-. ctc:t;-•;, ,-JL.Jlr;;-·
ralS rnaJs trequentemente en.;onrrados ror.1m· aor
~oca\. reore . .::etale1u .:J.L!:'>crL't.J t:-..l.:~r~ul~::. t:'l -1:
1990). ;'\.a t:>plllt!ITU.l Q~ i.~;;o-1•\:--:-, i"•Cb l::l"A. 1<1;
relat:~.da

a p0sstbi..ild.J.dt:? .:i.J

\.\..:t~>.J L·..>~ ~~J,,

iator

desencadeante ..:ia smdrome U':' ~.=.ulil.:lln-i3arr~
.lSSOCJação essJ que r.àu illL ~vmpw•:a ..la peil)~
estuàos fi..!JÜ:.:l..::::.v~ IS..lrr.J.nt:!r-. t't .:~L. ; Ulll-J __.\:::. contTa-lnciLcJ.-.:ó~s

r_-::rmJ.b J...~ •~td.;:.<:~..;.lv Ll.J ·.·a.::Ulu :.t:
•.l.:; r ..::.c:ruat:::. . ...::vm1' ...;..1t:'n~c:~ L;"'-

restnng~rr. ·"~ue

recciosa~ .:~.:u.:i.;.::: ~ .J n1J.-. ç:::~~...:::ttlc~ ::"...'
:ndiviàuo::. uu~ ::--ossuar;- . ..:mnpnJ• a.J..:.
rrotema:::. ..::o 0\'0

Com o ooten\·,, u-.:

~elhor.;:-

~t'!er~ ~-~
.J

t:r:1..1

,-. çr:c.;..::;J.

ê::.

.J.J

;mUIUZ.:J.C<lo, tem-~t' :·L·ccrHt?mc>r.:( ~·-'-":::..::jo e~

tudos para o c..t?sen' ,w.·tmentu u..: ··:o..::r:.Js combrnadas de \'trus ,., .. 0 .JtenuJQC'I 1.' ;:-..:..' U""•.::':l\"ü-

da. as

C!Lial~ tE'""l.::!rr.
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c.~.:::uor

prooa!::nhci.lae c e J.r:>re~en:.Jr crcn0::- ::~.Jc~"LJ.\'e!~
loca1s e Sistém~..::o:::. \-,utro recurs0 ~~J:nlssor J
ser ma.ts bem a'.·.J.i.iado :::.en.J. f1 dc.scr:•.·("':'·::ncnt,'
de ~·acm..a.s corr: r't:"_:"'[Jder smtl'tJ.:-,~ ,..:.:H:ilu\-~P
tcs. alcr:1 o.J u~:.......:..J..::2u o--: 1..\Utros :r..l.:...'"'.,,r..("\..J-...:.i.::aore!:>. t.u:, com...: ~ ..:....lrr..r.n.:.:::.traça,l ,or..:0!\1lõ:.1.Dtl'
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11..11
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mats .:J.cb~~Llaaos.
Em r-2:.1ção u utliLzaçau u...~ v.:1.1..lLL..J t.:ll\ p.l~.L
entes ldoso:::. e pnnc1pa1mem~ naque1~.:::. port.J.d,_,.
res de à.oenças crómcas. n.Jo e:--1ste l.,:~~pro\·..:
ção que esses mdt\'iduo:::. rL·:::.~una.Jr.L .J~ Iürm.:!
t.nSatlstatOi"IJ. a LmunLZaç.:lu. ~0nnulillt!nl-.:. u relato de qt..:t:' O U~c\LIUO Ll..l IUflÇclU UL!S iLLII0<:Hú5 t:

1:1;:-.J ~-iP~ 1J. •-
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SOS
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Fluzone
Flu unune
FluÕgen
Rua>..
Vactn.:::~

Liu lnshtuto

Gut.:::~nt.J.
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AMANTADINA.
PREVENÇÃO E TRATAMENTO

:\ am;mtadinJ é um dos recursos terapêuticos
utihz.ados no tratamento da doença de Parkinson. como já rebt.:1do ilO capitulo 10 ..~ICI.J dessa
aplicação. ess<1 droga pode ser mdicada no ttat<lmcnro e nJ profilaxi.:l du infecç.:io por .\ ft.\'Ol'lrus mfiut:n:ac opo A, ou de sua cvoiu-;.lo (não
tendo indicação em infecções por virus B ou C).
Seu mecanismo de ação parece se d.::!r por melo
de ação antiviral. onde havena o bloquew da replicação do material nucl~ico varal. upos a penetração nas células {Besdine, 1986).
A utilização Ja amantadina tem ehcáCla tanto na prevenção de infecção por v1rus da influenza A. como no tratamento da doença. desde
gue seia admirustrada de fonnd criteriosa. Como

profilaxia. pode ser utilizada na dose de 50 a
\OOmg/dia nos pacientes em cantata com idoso
doente. na comurudade e principalmente em instituições e hospitais. onde o contágio ocorre com
ma10r ireqüência. Essa dose pode ser mantida
até 2~ horas após o desaparecimento dos sintomas do portador.
Comprovadamente, tem utilidade no tratamento da doença, quando adrrtin.istrada na mesma dose em pacientes que já desenvolveram a
doença, se adnurustrada até 2-1 a 48 horas após o
uticio cios smmmas. Pode ser suspensa apos 48
horas de ausência de sintomatologia. Os efeitos
colaterais malS freqüentes :::;ão náuseas e vómitos que ocorrem em cerca de .51}'o dos casos. em
sua maioria não !imitando a indicação se ajustada a dose de tratamento. Deve-se observar sempre a hmção renal. já reconhecidamente comprometida no idoso. quando da indicação do tratamentO_..f>DtS existe possibilidade de neirotoxicidade. Tem-se. portanto, preferido a administração da dose de 50mg/ dia, minimizando-se assim.-:?. oossibilidade de efeitos mdesejados, já que
o res~ltado terapêutico tem-se demonstrado o
mesmo.
A indicação dessa droga pode ser feita independentemente de o idoso ou grupo de ido-o
sos ter sido imunizado com vacina antiinfluenza, já que o mecanismo de ação da amantadina
é totalmente diferente da vaana. Alguns ãutores descrevem eficácia de 70% de proteção quando a sua administração é correta (LaForc:e &. Eickhoff. 1986). Os principais resultados alcança-

dos com a administração de amantadina são:
redução da incidência de novos casos, diminuição da duração da doença e atenuação da gravi~
dade do quadro.
Apresentação: Mantidan (comprimido de
lOOmg).

VACINA ANTIPNEUJI,!OCÓCICA

Como-discutido anteriormente, a infecção pneumocócica pode ser considerada como um real problema de satide pública em indivíduos idosos, na
maior parte dos pa..íses. devido a sua alta taxa de
morbidade e mortalidade. lrúelizmente, a dificuldade de identificação bacteriológica da doença
pneurnocócica faz com que esta tenha sua impor~
tãncia subestimada, e que reCl.irsos profiláticos,
comprovadamente eficazes. sejam pouco utilizados pelos profissionais de saude (Ajjan, 1991).
Embora com o advento dos antibióticos, ini~
cialmente com a penicilina, tenha-se de forma
significativa · :tribuido para a diminuição da
mortalidade. : -: exemplo. de pneumonia pneu~
mocócica. ê notório que a incidência de morte
durante os cinco primeiros dias de hospitaliza~
ção Em pacientes com pnewnorua bacterêmica não
ven1 apresentando redução significativa, mesmo
com tratamento específico (Fedson et al .. 1994).
Ademais. deve-se acrescentar a esse fato o sensível aumento de pneumococos penicilino-resistentes. o que invariavelmente pode levar a freqüentes insucessos no tratamento dessa afecção.
A resistência à penicilina e conhecida desde
1967, x:aAustrália, podendo ser considerada a tu...
almente como um problema mundial (Appen ...
baun. 1992). Na Europa, em paises como Romê-ni:a e Polônia, encontra-se prevalência de cepas
resistentes supenor a 25°/a. nos pacientes trata~
dos. valores que atingem até 50% em países como
Espanha e Hungna. Na França, a taxa de resistência a penicilina elevou-se de 0,3% em 1980
para 12.5% em 1990. Mesmo sabendo-se que doses elevadas de ?enicilina e seus derivados, as-

sim como as cefalosporinas de terceira geração
ainda permanecem eficazes para o tratamento da
pneumonia pneumocócica, se essa presente ten·
dência continuar, pode-se prever que a penicili·
na não deverá ser. em futuro não distante, droga
de escolha para o tratamento dessa doença (Van·
depitte, 1993).
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Essa sombrla perspectiva na utilização da
antibioticoterapia poderia ser motivo suficiente
para um maior incentivo a uma politica de vacinação, também no Brasil. Vários fatores. entretanto, parecem influenciar de forma negativa os
médicos na implementação do uso di! vacina
antipneumocócica. dentre eles:

- muitos méd.iros clínicos em seus ambulatõrios
e consultórios não dão devida importância a esse
tipo de infecção, já que o diagnóstico etiológi<:o
raramente é feito em idosos na comunidade;
- desconhecimento da eficácia da vacina e dos
efeitos colaterais que possa provocar. os quais.
na. maioria das vezes, como será discutido. são
insignificantes;
- o difícil acesso dos pacientes à vacinação, já que
não existe um calendário fixo para aplicação, e
sua divulgação são, ainda, subdirnencionados.
Não se têm utilizado estudos cllnicos randomizados para se avaliar a eficácia da vacinação para prevenir pneumonia pneumocõdca em
idosos. Entretanto, estudos de casos-con~le e
epidemiológicos têm demonstrado que a vaci·
nação ê aproximadamente 60 a 70% efeh;.•a na
prevenção de bacteremia pneumocócica nessa
população, embora se apres~nte menos efehva
naqueles individuas imunocomprometidos (Fedson et al., 1990).
A vaana pneurnocõcica utilizada atualrnente. acessível desde 1983, contém antígenos capsu!ares purificados (polissacarideos), para 23 dos
mais de 80 diferentes tipos de Streptacaccus pnrunwnwe (1, 2. 3, 4, 5, 6B, 7F, 8. 9N, 9V, 10. llA. 12F.
14, lSB. 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F. 33F). Es·
ses 23 sorotipos mais patogênicos são responsáveis por 88% das infecções pneurnocócicas com
bacteremia (Hager et ai., 1990). Esta vacina substituiu. cbln vantage~, a vacina que possui.a. l4
antigenos que havia sido introduzida em 1977.

A avaliação da imunogenicidade desta vacina apresenta dificuldades pelas peculiaridades
~ ·resentadas na sua composição. Por possuir 23
surotipos. praticamente funciona como se fossem
23 vacmas e não somente uma. Consequentemente, a determinação dos niveis de antlcorpos torna-se mais difícil, não havertdo consenso entre
pesquisadores, jâ que diferentes métodos são
utilizados (Spik et ai., 1990),
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A recomendação da vacina pode ser indicada a todos indivíduos com 65 anos ou mais, mais
particularmente deve ser indicada naqueles:

- institucionalizados. onde a incidência dessa
afecção é mais significativa;
- idosos portadores de doenças· crónicas, "frãgels" (por exemplo: Diabetes me/litus, doença
pulmonar obstrutiva crónica:. arrase hepáti.ca,
insufiàência cardíaca};
- pacientes com infecções recorrentes;
- esplenectomizados.
A vacina pode ser administrada em dose
ü.nica, O.Sml, pela via intramuscular. Quanto à
revacinação, pode ser considerada para idosos
após seis anos da administração da primeira
dose, já que estudos mostram queda significativa nos níveis de anticorpos. às vezes reduzidos
à metade, após decorrido esse periodo. Essa indicação é mais precisa em pacientes idosos de
aJto risco, os quais parecem ter wna queda e anticorpos mais precoces. Pode-se também consi·
derar a revacinaç3.o naqueles pacientes previamente imwuzados com a vacina para 14 sorotipos, já que efeitos colaterais não têm sido observados nesses pacientes. gerando maior grau de
proteção.

Assim como a vacina parainfluenza. a an~
hpneumocócica ê bastante st:gura.Apesar de cerca de 50% dos pacientes apresentarem efeitos colaterais menores, como discreta dor ou eritema
locaL reações adversas mais imFortantes como
febre ou "rash" cutàneo ocorrem em menos de
1% dos pacientes. Contra-indicações incluem
somente hipersensibilidade pregressa à vacina ou
história de alergia a outros componentes dela
(Musher. 1992).
Deve-se ressaltar que a administração simultânea das vacinas antünfluenza e antipneumocócica pode ser indicada. não aumentando a incidência de reações mdesejãveis.

Vacinas disponíveis:
Pneumo 23
Pneumovax
Pnu !mune 23
TOXOIDE TETANO-DIFTERlA

A imuruzação contra tétano tem. certamente, no

Brasil sua indicação subdimensionada na população idosa, possivelmente .pelo deficiente conhe-
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que estabelecerá no inc1so III do art. 4• a competên-

cia conjunta e coordenada para o exercício do poder
concedente.
21) Também em consonância com esse procedimento de integração. afigura-se-nos convemente
prever a hipótese de privatização da empresa estatal
que exerça a concessão dos serviços de saneamento. É cautela decorrente da autonomia municipal. Em
conseqüência disso, subemenda, depois do art. 11,
esclarece que quando a concessão houver sido conferida a empresa estatal, esta não poderá ser privatiVlda sem prévio conhecimento dos municípios interessados, aos quais será dada opção por outra forma de exploração dos serviços concedidos, nos limites de seu território.
Procedendo-se nessa conformidade, dar-se-à
ao princípio de interdependência a justa medida preconizada por Maurice Croisat. segundo a qual "nenhum governo pode subordir\ar o outro, nem agir de
maneira inteiramente independente, no exercício de
suas funções". (Le fédéralisme dans les démocraties
contemporains, Montchrestien, Paris, 1995, p. 33).
Para melhor redação, altera-se o texto do § 2•
do art. 4°
22) Por outro lado. a subemenda 1-CAE proposta pelo Relator na Comissão de Assuntos Econômicos, que foi aprovada. prevê:
"Suprima-se, do § 12 do art. 4 9 , a expressão
'complementar'."
A norma constitucional (art. 23, parágrafo único) determina, quanto à fixação de normas para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, que lei complementar federal é o veículo adequado a definir a competência comum outorgada às
pessoas políticas.
Logo, é essencial que se mantenha, no texto
do Substitutivo aprovado pela CAE, o termo "complementar". em obediência ao sistema estabelecido
pela Lei Magna.

Voto
23) Nas condições expostas, o parecer é pela
constitucionalidade, juridícidade e regimentalidade
do projeto, e, quanto ao mérito. por sua aprovação
nos termos da Emenda n• 1 CAE (Substitutivo), pela
rejeição da subemenda s:;rressiva 1-CAE, e admitidas as subemendas de n 1, 2 e 3, agora submetidas à apreciação - e convindo que a matéria, por
sua índole, fosse ao Plenário da Casa.
SUBEMENDAN• 2- CCJ
À EMENDA !Ir' 1 - CAE
Dê-se ao inciso Hl do art. 42 do Substitutivo
(Emenda nº 1 - CAE) ao PLS n• 266/96, a seguinte
redação:
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Art. 4• ....
1- ....

11III - pelos Estados em conjunto com os
Municípios Interessados. quando abranger a
prestação de serv1ços que atendam a tnteresses comuns a dois ou mais Municípios integrantes de regiões metropolrtanas, aglomerações urbanas e m1crorregiões, instrtuídas como tal med1ante lei complementar estadual, nos termos do § 3° do art. 25 da
Constrtuição Federal.
SUBEMENDA N' 3- CCJ
À EMENDA N• 1 - CAE
Dê-se, para ma1or clareza. ao § 2" do art. 4° do
Substitutivo (Emenda n' 1 - CAE) ao PLS n• 266/96,
a seguinte redação:
Art. 4° ...................................................

I- .........................................................
11- ...................................................... ..
III- .......................................................
§ 1' ..................................................... ..
§ 2' Os Municípios. no. exercício de
sua respectiva titulandade dos serviços públicos de saneamento básico, poderão agrupar-se, na forma da lei. para planejar, organizar e prestar os referidos serviços, direta
ou indiretamente. med1ante concessão,
quando conven<ente o compart1lhamento de
instalações operac1ona1s.
SUBEMENDA Nº 4 - CCJ
À EMENDA N' 1 - CAE
Acrescente-se, depois do art. 11, o seguinte
dispositivo. que constrtwrá o art. 12 renumerados os
subseqüentes:
Art. 12. Quando a concessão houver
sido conferida a empresa estatal, esta não
poderá ser privatizada sem preVío conhecimento dos municípios interessados, aos
quais será dada opção por outra forma de
exploração dos serv1ços concedidos, nos limites de seu território.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1998.
- Bernardo Cabral, Pres1dente - José Fogaça,
Relator - Ney Suassuna - Casildo Maldaner Gilberto Miranda - Bello Parga - Levy Dias Arlindo Porto - Leonel Paiva - Ojalma Bessa Francisco Benjamin- José Eduardo Outra.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 50, DE 1998
(N2 2.298191, na Casa de origem}
Acrescenta dispositivos ao art. 487
da Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O art. 487 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 19
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

'Art. 4B7.

§ 52 O valor das horas extraordinárias
habituais integra o aviso prévio indenizado.
§ ô~ O ;eaj:..:stame!lto salarial coletivo,
determinado no curso do aviso prévio, beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais."
Art. 2 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 2 Revogam~se as disposições em contrárto.
PROJETO DE LEI ORIGINAL N 2 2.298, DE 1991
Altera o art. 487 da Consolidação
das Leis do Trabalho, permitindo incorporar ao aviso prévio reajuste salarial coletivo concedido no seu curso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 487 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ri' 5.452. de 1' de
maio de 1943, passa a viger acrescido do seguinte § 5':
"Art. 487.

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

§ 5º O reajustamento salarial coletivo
detenninado no curso de aviso prévio beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período de aviso, que integra o seu tempo de serviço para todos os efeitos legais.
Art. 2 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Está concebida nos seguintes termos o Enunciado
nº 5, do Tribunal Superior do Trabalho:
"O reajustamento salartal coletivo deter·
minado no curso do aviso prévio beneficia o
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empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido os sa\ârios correspondentes ao período de aviso, que integra
o seu tempo de serviço para todos os efeitos
legais."
Tratando-se, portanto, de jurisprudência pacíti·
ca e tranqüila, impõe-se que seus preceitos passem
a constã.r da legislação trabalhista, com o que serão
evitado pleitos judiciais cujos resultados já podem,
de antemão, ser previstos.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1998. Deputado Luiz Carlos Santos
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Decreto Lei n' 5.452, d~ 1'-5-1943}
Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a par·
te que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato
deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:
I - 8 (oito) dias, se o pagamento for efetuado
por semana ou tempo interior;
11 - 30 (trinta} dias aos que perceberem por
quizena ou mês, ou que tenham mais de 12 (doze)
meses de serviço na empresa.
§ 1 A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a in·
tegração desse período no seu tempo de serviço.
§ 2' A falta de aviso prévio por parte do empre·
gado dá ao empregador o direito de descontar os
salários correspondentes ao prazo respectivo.
§ 3º Em se tratando de salário pago na base
de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos
anteriores, será feito de acordo com a média dos úl·
limos 12 (doze) meses de serviço.
§ 42 E devido o aviso prévio na despedida indireta

º

(Ã Comissão de Assuntos Sociais.)
PARECERES
PARECER N' 584, DE 1998

Da Comissão de Educaçáo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n 9 2.5, de
1998 (n' 466/97, na Câmara dos Deputa·
dos). que aprova o ato que renova a con~
cessão deferida à Rádio Clube Rio do
Ouro Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci..
dade de Jacobina, Estado da Bahia.
Relator: Senador Ojalma Bessa
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I - Relatório
Chega a esta Comissão, para o parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 25, de 1998 (n' 466, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Clube Rio do Ouro
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Jacobi na, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial n 2 243,
de 1997, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto s/n,
de 17 de fevereiro de 1997, que renova concessão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1' do
art. 223, ambos da Constituiçao Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solidtação de renovação foi instruida de conformidade com a
legislação aplicãvel, o que levou ao seu deferimento.
E a seguinte a composição acionaria do empreendimento Rádio Clube Rio do Ouro Ltda:
Nome do Sócio Calista
• Pedro lruJo Yaniz

solução nq 39/92, ficando caracterizado que a empresa Radio Clube Rio do Ouro Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma da Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 1O de novembro de 1998. Joel de Hollanda : Vice-Presidente no Exercicio da
Presidência - Djalma Bessa, · Relator - Leomar
Quintanilha - Elcio Alvares -· Sérgio Machado José Fogaça - Jonas Pinheiro - Leonel Paiva João Rocha -Jefferson Péres - Francelina Pereira - Lúcio Alcântara - Beni Veras - Ernandes
Amorim- Romero Jucá- João França.

PARECER N' 585, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de
1998 (n' 507/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con~
cessão da Radiodifusão Águas Claras
Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ç_idade de
Catuipe, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador José Fogaça

Cotas de Participação
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• Djalma Ribeiro da Costa Uno
• Franasco Attrado
Souza M1randa

Marc1t1o de

• Ar1ene Dias Racha Marques

Total de Cotas
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30
30
300

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Carlos
Apolinário, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa o Projeto loi considerado jund_Jco, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado Haroldo Sabóia.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
inagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legtslativo, às formalidades e crrtérios
estabelecidos pela Resolução SF n' 39. de 1992_ Essa
norma interna relaciona uma série de informações a
ser~m prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministélio das
Comunicações, e que devem instruir o processo submetido a análise desta Comissão de Educação.
Tendo e vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 25, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-

I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 49, de 1998 (n' 507, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão a Radiodifusão Águas Claras ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Catuipe, Estado do
Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n° 6, de
1997, o Prestdente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto sln, de
20 de dezembro de 1996, que renova concessão
_para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1° do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade com a
legtslação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
E a segwnte a compo_sição ac1onária do em·
preendimento Rad1odilusão Aguas Claras Lida:
Nome do Sóc10 Cotista

• Wilmar J. Sch1avo
• Anlàn10 Sperotto

•

Conslanl~no

Dememghi

• Llll.Z Fiorim Menegon

: Total

de Cotas

Cotas

de Participaçào
25
25

25
25

100
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225

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O presente projeto foi examinado pela· Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Udson
Bandeira, e aprovação unãnime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. contra o voto do Deputado Haroldo Sabóia.
11 - Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se

executem serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal,
deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução
SF n• 39, de 1992. Essa norma ·interna ~elaciona
uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à
análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 49, de 1998, evidencia o
cumprimento das lormalidades estabelecidas na Resolução n 2 39/92, ficando caracterizado que a empresa Radiodilusão Águas Claras Ltda., atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato. na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 1O de novembro de 1998. Joel de Hollanda, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência - José Fogaça, Relator - Jonas Pinheiro - Djalma Bessa - Leonel Paiva - Beni Veras - Sérgio Machado - Jefferson Péres - João
Rocha - Romero Jucá - Francelina Pereira - Élcio Álvares - Leomar Quintanilha - Ernandes
Amorim - Lúcio Alcântara - João França.
PARECER N2 586, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado n' 193,
de 1997, de autoria da Senadora Marluce
Pinto que altera o§ 12 do art. 18 da Lei n•
8.213, de 24 de julho de 1991, que estende o benefício do auxilio-acidente ao empregado doméstico.
Relatara: Senadora Emília Fernandes

I - Relatório
De autoria da Senadora Marluce Pinto, vem a esta
Comissão de Assuntos Sociais, para exame, o Projeto
de Lei do Senado n• 193, de 1997, que tem por finalidade, ao a~erar o§ 1' do art. 18 da Lei n• 8.213, de 24 de
julho de 1991, assegurar ao empregado doméstico o direito às prestações relativas ao auxnio-acidente.
Ao justificar sua iniciativa, a autora da proposição alega:
·
"A Lei n' 8.213, de 24 de julho de
1991, ao negar o direito ao empregado doméstico às prestações relativas ao auxílioacidente, comete uma grave injustiça, na
medida em que lhe impede o acesso a um
benefício garantido aos demais segurados
da previdência social, relegando-o, assim, à
figura de capitis diminuto no âmbito do sistema previdenciário do país".
Dentro do prazo regimental, ao projeto não loi
apresentada nenhuma emenda.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Definido pelo art. 86 da Lei n• 8.213, de 24 de
julho de 1991, o auxflio-acidente é concf)dido como
indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultar seqüelas que impliquem redução
da capacidade funcional.
O auxílio-acidente mensal é vitalício e seu valor corresponderá a cinqüenta por cento do saláriobenefício do segurado. Ele será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. É de se frisar,
ademais, que o recebimento de salário ou concessão de outro benefício não prejudicará a continuidade
do recebimento do auxmo-acidente.
O beneficio do auxílio-acidente, estendido aos
segurados obrigatórios que prestam serviços de natureza contínua, incompreensivelmente, não se sabe
se por lapso ou propositadamente, é negado aos
empregados domésticos.
Como muito bem frisou a autoria do projeto, a
lei não poderia ter excluido os empregados desse
benefício, uma vez que um dos princípios basilares
da Constituição Federal determina que é dever do
Estado a promoção do bem de todos os cidadãos,
sem qualquer tipo de discriminação.
Colocar os empregados domésticos à margem
desse direito significa continuar admitindo aquela visão
distorcida e preconceituosa de que o trabalho doméstico
é uma ativid.a.de menos nobre que as demais.
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Ê, pois, mer1tona e de grande alcance social
a presente iniciativa, uma vez que contribui efetivamente para consolidar direitos que essa laborio-
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Sala da Comissão, 4 de novembro de 1998. Ademir Andrade, Presidente - Emllia Fernandes.
Relator- Lúdio Coelho- Romeu Tuma - Bello Parga - Marina Silva - Nabor Júnior - Mauro Miranda
- Odacir Soares - Jonas Pinheiro - Jefferson Pé-res - CMios Bezerra - casildo Maldaner - Osmar
Dias- Djalma Bessa- Marluce Pinto, sem voto.

sa classe de trabalhadores domésticos há muito
vem reivindicando.
À vista do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado n' 193, de 1997.
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TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS AO PROJETO DE LEI DO SENADO N• 193, DE 1997
PROJETO DE LEI DO SENADO N°193, DE 1997
Allera o § 1• do art. 18 da Lei, n•
8.213, de 24 de julho de 1991, que estende o benefício do auxilio-acidente ao empregado doméstico.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. '1 2 O§ 1• do ar!. 18 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 ................................................. .

§ 1!l Somente poderão beneficiar-se do
auxilio-acidente os segurados incluídos nos
incisos I, 11, VI e VIl do art. 11 desta Lei.
Art. 2!il Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 4 de novembro de 1998. Ademir Andrade, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Oficio n• 26/98--CAS
Brasília, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22 , do art. 91 do Regi-·
menta Interno, comunico a Vossa Excelência, que
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado
nº 193, de 1997, que "Altera o§ 1° do art. 18 da Lei
n• 8.213, de 24 de julho de 1991, que estende o benefício do auxílio-acidente ao empregado doméstico", em reunião de 4 de novembro de 1998.
Atenciosamente - Senador Ademir Andrade,
Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI N. 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, e dá outras
providências.
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes do acidente do trabalho, resultar seqüela que implique:
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I - redução da capacidade laborativa que exija
maior esforço ou necessidade de adaptaçao para
exercer a mesma atividade, independentemente de
reabilitação profissional;
·
11 - redução da capacidade laborativa que im. peça, por si só, o. çfesempenho da atividade que
exercia à época do acidente, porém não o de outra,
do mesmo nivel de complexidade após reabilittação
profissional; ou
III - reduçao da capacidade laborativa que impeça, por si só, o desempenho da atividade que
exercia à época do acidente, porém, não o de outra,
de nível inferior de complexidade, após reabilitação
prolissional.
§ 1º O auxílio-acidente, mensal e vitalício, corresponderá, respectivamente às situações previstas
nos incisos I, 11 e III deste artigo, a 30% (trinta por
cento), 40% (quarenta por cento) ou 60% sessenta
por cento} do salário-de-contribuição do segurado vigente no dia do acidente, não podendo ser inferior a
esse percentual do seu salário-de-benefício.
§ 2 2 O auxílio-acidente será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.
§ 3 2 O recebimento de salário ou concessão de
outro benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do auxilio-acidente.
§ 4° Quando o segurado falecer em gozo do
auxilio-acidente, a metade do valor deste será incor·
parada ao valor da pensão se a morte não resultar
do acidente do trabalho.
§ 52 Se o acidentado em gozo do aux!lio-aci·
dente falecer em conseqüência de outro acidente, o
valor do auxílio-acidente será somado ao da pensão,
não podendo a soma ultrapassar o limite máximo
previsto no§ 2º lo art. 29.desta lei.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima} O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador
Djalma Falcão.
São lidos os segumtes:
REQUERIMENTO N2 560, DE 1998
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com o previsto no
art. 50, § 2q, da Constituição Federal, requeiro seja
solicitada ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Comunicações a relação das empresas
concessionárias dos serviços de rádio e televisão no
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Estado da Paraíba, com as respectivas datas de
vencimento da concessão.
Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998.
Senador- Ronaldo Cunha Lima.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N' 561, DE 1998
Nos termos do art. 216 e 238 do Regimento ln·
temo do Senado Federal, combinado com o previsto
no art. 50, § 2', da Constituição Federal, requeiro
seja solicitada ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado das Comunicações a relação das empresas
titulares dos direitos de concessão de rádio e televisão no Estado da Paraiba, com seus respectivos
quotistas ou acionistas.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1998. Senador Ronaldo Cunha Lima.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N 2 562, DE 19S8
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso X e
50 da Constituição Federal combinados com o artigo
216 do Regimento Interno do Senado Federal, se·
jam solicitadas ao Ministro da Justiça as següintes
informações:
Os õrgãos de imprensa nacional publicaram
nesta terça-feira uma prévia dos assuntos a serem
apreciados pelo Conselho Nacional de Trânsito,
dentre eles os que tratam, especificamente, da formação de condutores (Resoluções 33, 50 e 51/98) e
de como sera implantada a lnspeção de Segurança
Veicular no Brasil.
1) Estima-se que a lnspeção de Segurança
Veicular movimentará anualmente cerca de R$1,5
bilhão (um bilhão e meio de reais). Quem se beneficiarâ de mais esta taxa que deverá ser paga pelos
proprietários de veículos?
2) Houve consultas isentas e amplas às priflcipais entidades cientificas e tecnolõgicas do pais, assim como à indústria nacional a cerca do modelo de
inspeção Veicular a ser implantado?
3) A quem interessa facilitar a formação de
condutores. considerando que o f9tor humano é o
pnnc1pal responsâvel pelo alto indice de ac1dentes
de trânsito?
Justificação
Quando da tramitação do novo Código de
Trânsito pelo Congresso Nacional aconteceram várias audiências públicas tanto na Câmara dos Deputados quanto nesta Casa. À época vários ser1adores

demonstraram a preocupação de que quando o
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN fosse
regulamentar o Código a sociedade, através de suas
entidades, também, tosse ouvida.
Considerando que noticias públicas nesta ter~
ça-feira nos dão conta de que o Contran estará
apreciando diversas matérias, dentre elas as que
tratam, especificamente, da formação de condutores
(Resolução 33, 50 e 51/98) e de como sera implantada a lnspeção de Segurança Veicular no Brasil,
sem que a sociedade tenha tido partrcipação na sua
elaboração.
As informações aqui solicitadas são de grande
importância para que possamos resgatar a participação popular na regulamentação de matéria de tamanha relevância.
Sala da Sessões, 18 de novembro de 1998.
Senador Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa
para decisão, nos termos do art. 216 do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, ofício que serâ lido. pelo Sr. 1º
Secretário em exercicio, Senador Djalma· Falcão.

E lido o seguinte:
CO!JIISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
OFiCIO N' 26/98- CAS
Brasília, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2'. do art. 91 do Regimento
Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado nº ·1 93,
de 1997, que "Altera o § 1' do art. 18 da Lei n'
8.213, de 24 de julho de 1991, que estende o beneficio do Auxilio Acidente ao empregado doméstico",
em reunião de 4 de novembro de 1998.
Atenciosamente. - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Com referência ao Ofício que acaba de ser lido. a
Pres1dênc1a comumca ao Plenáno que, nos termos
do art. 91, §§ 3' a 5', do Regimento Interno do Senado Federal, abrir~se~á o prazo de cinco dias Uteis
para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que o Projeto de Lei do
Senado n 2 193, de 1997, cujo parecer foi lido anteriormente, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A Presidência recebeu o Aviso n' 1.235, de 1998, de
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11 do corrente, do Presidente do Tribunal de Contas
da União, encaminhando, em aditamento ao Aviso
n' 673/98, daquele Tribunal, para substituição, dois
volumes do Anexo 11, Tomos 1 e 2, contendo dados
atualizados com vistas ao fiel atendimento das disposições contidas no inciso I do art. 79 da Lei nº 9.692,
de 1998 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de t 999).
O expediente, anexado ao Diversos nº 29, de
1998, vai à Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil,
o Ofício n' S/84, de 1998 (n' 3.153/98, na origem).
de 18 do corren:e, encaminhando parecer daquele
órgão a respeito da operação de crêdíto baseada no
contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dívidas e seu T enno Aditivo,
celebrada enlre a União e o Estado de Alagoas, no
âmbito do Programà. de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de seiscentos e
setenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e sete
mil, duzentos e sessentq. e cinco reais e sessenta e
quatro centavos.
A matéria vai à Com1ssão de Assuntos Econô·
micos, que terá o prazo de 15 dias para sua apreciação, nos termos do art. 4º da Resolução n'! 78, de
1998.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Há oradores inscritos.
Por permuta com o Senador Ernandes Amorim,
concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, SrJs e Srs. Senadores, constato,
com tristeza, que os esforços exigidos da população
e das empresas pelo Governo para obter um ganho
de US.$28 bilhões revelam pouca criatividade e pe·
nalizam os mesmos de sempre.
Toma-se extremamente desconfortável. mesmo para Parlamentares que, como eu, compõem a
base governista no Congresso, explicar a inevitabili·
dade de medidas tão drásticas, quando pouco se faz
para receber os mais de US$250 bilhões que Banco
do Brasil, Caixa Econõmica Federal, Banco Central,
INSS e Receita Federal têm a receber de devedores
inadimplentes.
Se, com um esforço concentrado e bem arqui·
tetado, se recebesse um quinto desses débitos, seriam mais de US$60 bilhões a reforçarem os cofres
públicos, mais do que os US$28 bilhões que inviabilizam as nossas contas.
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Embora possa não parecer, os reflexos dessa
crise estão chegando no intertor dos Estados nordestinos castigados pela seca. No meu Estado, a
Para1ba, a distribuição da âgua por carros-pipas estâ
sendo paga com atraso de até três meses e um
novo problema se divisa no horizonte: a previsão de
pagamento das frentes de emergência decorrentes
da seca encerra-se em dezemQro, mas as chuvas
na região só começam a cair Já pelo mês de março.
Água, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é
necessidade básica e insubstituível. Como, então,
permitir que o seu fornecimento seja descontinuado?
Como deixar que uma imensa parcela da população
viva atormentada pelo fim de um atendimento oficial
de emergência não combinado com a natureza?
Mas não é só isso: o pacote volta-se também
sobre pensionistas e inativos.
Por força de dispositivo da Medida Provisória
n' 1. 723, de 29 de outubro de 1998, es~as pessoas
deverão contribuir para a Previdência Social com ali·
quotas não inferiores às aplicadas aos servidores
ativos.
Como será possível que o aposentado tenha
que contribuir para a própria aposentadoria, se apo·
sentado já está? É isso que o ajuste quEr: impingir
aos servidores, com a anuência do Congresso, uma
medida totalmente inconstitucional.
Inconstitucional por tirar um direito que já toi
assegurado ao servidor pela legislação, que permitiu
a sua aposentadoria naquelas condições. Inconstitucional por reduzir uma renda legal que lhe foi assegurada no ato de sua aposentadoria. Inconstitucional
por confiscar parte do salário do servidor i nativo, detenninando, com isso, a sua redução, vedada pela
própria Carta Magna.
Aliás, iniciativa já tentada anteriormente através da Medida Provisória nº 1.415, de 9 de maio de
1996, e suas sucessivas reedições, rejeitadas, por
inconstitucionais, peta Supremo Tribunal Federal e
por este·mesmo Congresso Nacional.
A esse .propósito, tenho em mãos cópias dos
destaques de bancadas de 1O e 11 de fevereiro de
1998 e comunicado parlamentar dá mesma data,
com o compromisso assumido entre os Partidos da
base de sustentação do Governo e o Poder Executi·
vo, através do seu Líder na Cãmara, o saudoso Deputado Luis Eduardo Magalhães, cuja competência
de operador político permitiu a supressão do § 1' do
art. 40, constante do art. 1' do Substitutivo do Senado Federal à PEC da Previdência.
Com o assentimento do próprio Presidente da
República, o compromisso firmado traz a assinatura
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dos Lideres Gerson Peres e Odelmo Leão, do PPB,
Inocêncio Oliveira, do PFL, Paulo Heslander, do
PTB, Aécio Neves, do PSDB, Geddel Vieira Lima, do
PMDB, e Luis Eduardo Magalhães, Líder do Governo.
Na justificativa, os signatários fizeram prevalecer a seguinte fundamentação:
Entendimentos firmados entre os Líde-

res da base de apoio do Governo, com a expressa concordância do Poder Executivo,
através do seu Líder na Câmara dos Deputados, Deputado Luis Eduardo, concluíram
que a cobrança de contribuição previdenciãria de aposentados e pensionistas da União,
após o segurado ter cumprido todos os requisitos funcionais, pecuniários e temporais

estabelecidos legalmente como necessários
à obtenção desse benefício, é indevida. Entendeu-se também que essa decisão ao ní-

vel de Estados e Municípios compete aos
respectivos entes, em absoluto respeito ao
princípio da autonomia federativa, para o
que é essencial que a desoneração dos servidores federais inativos e pensionistas seja
definkJa em lei específica e não na Constituição Federal.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, entendo
ser oportuno enfatizar que esse compromisso foi firmado nesta legislatura, mais precisamente neste
ano, sendo, portanto, de uma atualidade inquestionável, daí por que deposito todas as minhas esperanças na prevalência do bom senso, da justiça e da
coerência dos nossos Líderes quando da votação da
Medida Provisória n• 1.723, de 29 de outubro de
1998.
Subjacente às considerações expandidas neste meu pronunciamento, não poderia deixar de registrar, pelo seu carâter inovador e em face da consistência da abordagem, trabalho apresentado pelo Dr.
Gilberto Guerzoni Filho, especialista em Direito
Constitucional e Administrativo (que inclusive já assessorou o Ministro Bresser Pereira na sua gestão
na Mare): Déficit na Previdência dos Servidores Públicos.
Peço, portanto, a atenção das Sr's e Srs. Senadores, pois, como já disse, as considerações a seguir, que passo a ler, apresentam uma vertente inteiramente nova para ==! discussão da matéria, reflexão
de que muito poderá se beneficiar o processo de votação da Medida Provisória n• 1. 723, de 1998.
Uma das principais jus!Hicativas que têm sido
usadas para as medidas tomadas no campo da previdência dos servidores públicos, como a instituição
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de adicional de contribuição para os que têm remuneração acima de R$1.200,00 e a contribuição de
inativos e pensionistas ou a chamada •Lei Geral dos
Regimes de Previdência dos SeNidores Públicos", é
que o déficit do sistema de previdência dos servidores públicos é extremamente elevado, isto é, as contribuições mal cobrem 1O% dos benefícios e não é
justo que toda-a sociedade pagu~ por isso.
Há, aí, grave erro conceituai. Registro, inicialmente, que compartilho fortemente da opinião de
que as regras da aposentadoria dos servidores públicos, estabelecidas pela Consmuição de 1988 e
pela legislação regulamentadora, têm sido extremamente generosas com os funcionários públicos e
que as despesas com inativos e pensionistas do serviço público são muito elevadas e uma das principais reSponsáveis pelas dificuldades financeiras de
muitos entes da Federação. Acredito na necessidade de alteração radical no sistema, concordando
com a maior parte do que contém a emenda constitucional da reforma da Previdência sobre a matéria.
Entretanto, falar-se em déficit de um sistema
previdenciário só tem sentido quando esse sistema
se esgota em si mesmo, seja por repartição, seja per
capitalização. Isto é, quando ele pode, pelo menos
em tese, sustentar-se por si mesmo, considerando
as suas entradas e saídas. Não é o caso da aposentadoria dos seNidores públicos.
Historicamente, a aposentadoria dos servidores se caracterizou como algo que, em linguagem jurídica, é denominado pro labore facto, isto é, os
seNidores públicos têm direito à aposentadoria
como extensão do fato de trabalharem para o serviço público e não porque contribuíram para tal. A razão disso é que, diferentemente da situação do regime geral de previdência social, onde o salário é
pago por cada empregador e a aposentadoria pelo
INSS, quem paga a remuneração do servidor na ativa e os seus proventos na inatividade é a mesma
pessoa, isto é, o Estado. Além disso, a remuneração
do servidor público não é conseqüência de uma negociação entre ele e a administração, como ocorre
na iniciativa privada. Ela é fixada unilateralmente
pelo Estado mediante lei. Assim, cabe ao Estado,
quando tixa a remuneração do servidor público, considerar não apenas aquele desembolso, mas, igualmente, o que se gastará .na sua inatividade.
Então, a aposentadoria dos servidores públicos

é espécie de obrigação a ele devkla pelo Estado
pelo fato de ele ser servidor público e cumprir algumas exigências de tempo de serviço e idade estabe-
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tecidas na legislação que rege a matéria. Não é uma
contrapartida por uma contribuição fetta anteriormente.

A continuidade entre a situação de ativo e de
inativo do servidor pUblico fica clara quando se ob-

serva, por exemplo, que ele não perde a sua condição de servidor quando passa à inatividade, sendo,
tão-somente, qualificado como servidor inativo. Continua ele, inclusive, sujeito às normas do serviço público, podendo até mesmo ter a sua aposentadoria

cassada em virtude de faltas cometidas quando na
at1vidade. Ou seja, o servidor inativo pode ser julgado pela sua condição de servidor e ser punido. O

que não teria sentido num regime contributivo no
qual o fundamental para a concessão dos benefícios

é o fato de haver ou não contribuição. Em um regime contributivo, a pessoa nunca poderia perder a
sua aposentadoria em virtude de uma falta cometida
contra o seu empregador.
Reforçando a idéia de que se·rvidor inativo continua servidor, recentemente o Supremo Tribunal Fe~
dera! decidiu que as regras de acumulação de car~
gos valem para os inativos, de forma idêntica ao
aplicado aos ativos.
Outro ponto que enfatiza essa característica é
a vinculação entre os vencimentos dos ativos e os
proventos dos inativos. De acordo com a Constitui~
ção, o servidor inativo recebe a sua aposentadoria
como se estivesse em atividade.
Por outro lado, os servidores públicos nunca
contribuíram para a sua aposentadoria até 1993,
quando foi editada a Emenda Constitucional n 2 3,
que previu a ex.istêncla da contribuição. Anteriormente havia, quando havia. contribuição para pensão e para saúde, que eram, essas sim, consideradas de fundo contributivo e geridas, muitas vezes,
por entidades próprias, os institutos de pensão.
A emenda, entretanto, não promoveu alteração
na forma como os servidores públicos se aposentam, ou seja, continuou não havendo relação necessária entre o valor da aposentadoria dos servidores
públicos e o valor da contribuição ou a duração dela.
Ou seja, apesar de haver uma contribuição dos servidores para a sua aposentadoria, não há vínculo
entre as duas. A aposentadoria continuou sendo integral e vinculada à remuneração dos ativos, independentemente de quanto e por quanto tempo o servidor contribuiu.
Registre-se que, apesar de a Emenda Constitucional n2 3, de 1993, ter previsto a contribuição dos
militares, isso nunca foi regulamentado, e eles não
têm e nunca tiveram contribuição para a aposentadoria, o que não tem impedido que eles continuem

23l

passando para a reserva remunerada quando atendem as exigências legais para tal.
Assim, a instituição da contribuição dos servidores públicos para a aposentadoria não alterou
qualitativamente a natureza de sua inativação. E - é
bom frisar- nem mesmo a emenda constitucional da
·Reforma da Previdência, recentemente aprovada
pelo Congresso Nacional, fez isso. Apesar de dispor
que o sistema previdenciãrio dos servidores deve
setguir princípios atuariais, a emenda não dá elementos para tal, limitando-se a tornar mais rígidas
as exigências para a concessão de aposentadoria
aos servidores públicos, não tocando na vinculação
entre ativos e inativos e na integralidade. Ressalvese que ela faculta a instituição de entidade fechada
de previdência destinada aos servidores com renda
acima de R$1.200,00 e que ingressaram no serviço
público após essa instituição.
Ou seja, a aposentadoria dos servidores públicos é, em última instância, uma responsabilidade
dos Tesouros, ainda que haja contribuição dos servidores para isso. Assinale-se que não se está, aqui,
emitindo juízo de valor sobre esse modelo. Não se
está fazendo isso, mas se está dizendo se ele é bom
ou ruim, adequado ou inadequado_ Apetlas está-se
constatando a sua existência fática.
O Sr. Júlio Campos (PFL- M1) - Permite-me
V. Ex' um aparte, Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Com
muita satisfação, Senador Júlio Campos.
O Sr. Júlio Campos (PFL- MT)- Ouço o pronunciamento de V. Exª, relacionado às medidas provisórias que deveremos votar na tarde de hoje na
sessão do Congresso Nacional. Por intermédio dessas medidas, o Governo quer cobrar dos inativos
uma contribuição, fazendo aquele desconto que
pode ser tão problemático para os cidadãos no seu
final de carreira_ Ontem fui procurado por um grupo
de professores, técnicos da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso, que trouxe a sua preocupação com relação a essa medida provisória. Eles
nos pediram - à Bancada de Mato Grosso - que estudássemos com atenção essa medida, que pode vir
a se tornar um grave problema para eles a partir de
agora. Durante muito tempo eles contribuíram - 25.
30, 40 anos de serviço público -. pagando os 10%,
11 %, 13% ou quanto fosse fixado pela lei para fazer
frente a uma possível futura aposentadoria. Agora,
depois de aposentados, quando os problemas aumentaram em sua vida - quando, por exemplo, sua
saúde piorou, eles envelheceram e precisam de
maior assistência médica -. nesse momento, surge
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mais um desconto, um desconto que eles não tinham até agora, como V. Ex" bem realçou. Isso é
preocupante. Cabe a nós, Senadores, analisa•mcs
com atenção, com muita preocupação, a votação de
hoje à tarde. É vital para o servidor público aposentado continuar tendo sua aposentadoria condigna,
sem sofrer mais esse desconto. Além do mais, não
sei se o dinheiro arrecadado com esse desconto que
se está criando sobre o vencimento do servidor aposentado vai resolver ou minorar o déficit da Previdência no Brasil. Poderíamos criar outras medidas,
outro tipo de imposto, de arrecadação sobre outros
setores que não esse. O aposentado já vive em situação difícil neste Pais e essa situação se agravará
ainda mais com uma nova cobrança para a Previdência. Concordo com as palavras do Senador Ney
Suassuna e creio que cabe às autoridades econômicas entrar em cantata com o Congresso para chegarmos a um consenso e resolvermos o déficit da
Previdência, sim, mas sem atingir o bolso do servidor aposentado neste Pais.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Muilo
obrigado, Senador. Incorporo os dizeres de V. Exa
ao meu discurso e agradeço o apoio de V. EX'.
O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Permite-me, V. Exa, um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Concedo o aparte ao Sr. Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Senador Ney Suassuna, ê a segunda vez que V. Exa
aborda dois temas que são objeto do ajuste fiscal e
que, por coincidência, serão provavelmente votados
hoje na sessão do Congresso Nacional. Ontem V,
Exa se pronunciou a respeito da compensação do
aumenlo da Cofins no Imposto de Renda pelas pessoas jurídicas e, hoje, a respeito da instituição de
uma contribuição previdenciária para os aposentados. A primeira, da Cofins, como V. Exl! demonstrou
ontem inclusive com números, grava, atinge fortemente os Estados e Municipios, mas, em particu~r.
os Estados e Municipios mais pobres, que têm uma
participação maior no rateio da receita do Imposto
de Renda. A segunda. a qual V. Exª se reporta hoje,
é a instituição de uma contribuição previdenciária. A
Previdêncra deve funcionar em bases atuariais, Senador Ney Suassuna, mas vivemos num Estado de
direito. Os direitos adquiridos - embora o Governo
deteste essa expressão ~direito adquirido" - existem
num país que tem constituição e que rem um regime
jurídico que deve ser respeitado. O servidor püblico
se aposenta com as regras vigentes à data da sua
aposentadoria. Modificar isso é alterar a regra do
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jogo, Senador! Isso me parece impensável, e creio
que o Supremo Tribunal Federal irá derrubar essa
medida mais uma vez, na qual o Governo insiste. V.
Exa tem as minhas congratulações, principalmente
por pertencer a um partido que é da base governista. V. Ex" ja tem, como eu, apoiado varias medidas
propostas pelo Governo, mas não podemos apoiar
tudo, apenas porque o Governo quer. Meus parabéns, portanto, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ernandes Amorim (PPB- RO)- Permite-me V. Exa um aparte, nobre Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Com
muita satisfação, Senador Ernandes Amorim. Antes,
entretanto, queria agradecer o aparte feito pelo Senador Jefferson Péres e dizer que me deixa muito
honrado a sua solidariedade.
O Sr. Ernandes Amorim (PPB- RO) - Nobre
Senador, ouço atentamente o seu discurso e já que~
ro deixar claro a esta Casa que vou votar contra
essa medida provisória. Próximo a mirll\ ..tenho o
exemplo de meus pais, que hoje têm problemas de
saúde; sei o quanto custa mantê-los. Todos que pagam impostos vão ficar velhos um dia e vão precisar
naquela hora pior, porque não têm outra: saida, dos
parcos recursos representados pelo salário do aposentado. Retirar esse dinheiro dos aposentados,
como pretende o Governo, é um absurdo. Esta semana foram aprovados vários repasses a determinados órgãos, como por exemplo para o Ministério do
Trabalho, em São Paulo, visando à construção de
obras fantasiosas. Foram repassados R$15 milhões,
e no ano passado já repassaram não sei quanto. V.
Ex~, que foi Presidente da Comissão, sabe que a
Justiça do Trabalho é um dos setores que mais consome dinheiro no País; é uma Justiça que não deveria existir, até porque no Brasil não existe mais trabalho ou emprego crescente. O Governo deveria
cortar em outros selares e não em cima do aposentado. Vou votar contra e pediria que os colegas levassem em consideração principalmente o que o
Senador JeHerson disse, ou seja, que não devemos
aprovar tudo o que o Governo manda para cá, não
devemos srmplesmente ser bonzinhos para com o
Presidente da República, prejudicando os brasileiros.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB) - Muilo
obrigado, Senador Ernandes Amorim, pelas observações que V. Exª faz ao meu discurso.
Dessa forma, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, não há nenhum sentido dizer que a contribuição dos servidores públicos ê insuficiente para pa-
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gar a sua aposentadoria, seja num regime de capitalização, uma vez que ·não há vínculo necessário entre o valor da contribuição e o da aposentadoria,
seja num regime de repartição, uma vez que o sistema não é concebido para equilibrar entradas e saidas. A aposentadoria dos servidores públicos no sistema que existe, e que sempre existiu no nosso
País, goste-se ou não, é item de despesa pública. É
problema- grave, reconheça-se- fiscal. Ainda é importante frisar que, contrariamente ao que tem sido
equivocadamente anunciado, trata-se de despesa
que, pelo menos no caso da União, está estabilizada
- em patamares elevados, é verdade, mas estável,
decrescente em relação às receitas totais do Tesouro Nacional e tendente à redução com a promulgação da Reforma da Previdência.
A despesa com inativos e pensionistas é, como
a sua própria denominação orçamentária em nível
federal já denuncia, encargo previdenciário da
União, é responsabilidade, em última instância, sempre dos tesouros públicos.
Assim, afirmar-se que as contribuições dos servidores públicos são insuficientes para arcar com as
despesas de sua previdência é o mesmo que dizer
que a remuneração dos servidores ativos provoca
déficit porque o que eles pagam de imposto não é
suficiente para lhes pagar salários, ou que o que os
fornecedores da Administração pagam de imposto
não é o bastante para pagar o que eles recebem
dela.
Pode-se, certamente, até dizer que a sociedade está pagando mais do que devia pela aposentadoria dos servidores públicos ou pela construção de
uma escola ou de uma ponte, mas dizer, em termos
absolutos, que não é justo que toda a sociedade pague pela aposentadoria do servidores públicos é o
mesmo que dizer que não é justo que toda a sociedade pague a remuneração dos ativos, ou que ela
pague a conta de luz do Ministério da Fazenda, ou
mesmo a gasolina do carro oficial do Presidente da
República.

Enfim, Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores,
não sou contrârio à Medida Prov1sória. Sou contra
esse item que sacrifica aqueles que já cumpriram o
seu dever. A meu ver, há necessidade de haver
maior criatividade da equipe económica para que se
encontre uma solução para o iuturo. que não atinja repito - aqueles que já deram sua contribuição.
Peço à equipe económica que, a exemplo do que foi
feito ainda nessa legislatura pelo ex-Líder do Governo, o saudoso Deputado Luiz Eduardo Magalhães,
procure um acordo mediante os qual seja encontra-

233

da uma solução que não sacrifique os que já cumpriram com o seu dever. Penso que temos. condições
de fazê-lo, temos engenho e arte para isso.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, tg Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre Senador Geraldo Melo,
Sr"s. Senadoras e Srs. Senadores, na sexta-feira da
semana passada, dia l3 de nov~mbro, o Ministro da
Fazenda, o FMI e o Tesouro dos Estados Unidos
anunciaram uma operação fihanceira de emergên~ia
que, segundo dados ainda preliminares, totaliza
US$41 ,5 bilhões para o Brasil. Trata-se de um conjunto de empréstimos extemos que estão sendo levantados pela Uniao junto ao FMI, ao Banco Mundial, ao BID, ao BIS e 20 govemos de pafses desenvolvidos, incluindo todos os integrantes do G~ 7 e diversas nações menores da Europa. Se não é a
maior, é certamente uma das maiores operações financeiras internacionais jamais realizadas pelo Governo brasileiro.
O Senado brasileiro não pode, evidentemente,
ficar à margem .dessa questão. Conforme assinalei
em questão de ordem que apresentei ontem e que
foi também objeto de análise do Senador Josaphat
Marinho anteontem, ressalto que todos esses empréstimos terão que passar obrigatoriamente por
esta Casa, pois compete privativamente ao Senado
"autorizar operações extérnas de natureza financei~
ra, de interesse da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípiosw, segundo
o art. 52, inciso V, da Constituição.
Precisaremos, portanto, como primeiro passo,
obter das autoridades econômicas que participaram
da montagem desse conjunto de acordos e empréstimos externos o esclarecimento de todos os pontos,
compromissos e conseqüências dessa negociação.
Os documentos até agora divulgados acerca dessa
operação não fornecem irítormações satisfatórias
sobre a natureza das obrigações internacionais que
o Brasil está assumindo perante entidades multilaterais como o FMI e perante outros governos.
Não sabemos, por exemplo, quais são as metas exatas de política econômica acordadas com o
FMI, os chamados critérios de desempenho. A carta
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ae mtenções. dtvulgada na sexta-feira pelo FMI e
peta Mtntsiério da Fazenda, dã apenas indicações
:ncomptetas ou de ordem geral a esse respeito. Se o
comprom1sso do i=MI e do Governo brasileiro é com
a transpar8ncta, corno tem sido tantas vezes reiterado, é fundamental que essas metas e critérios de
desempenno sejam divulgados o quanto antes.
Também não sabemos ainda, pelo menos não
oflc1alme::ie. as condições financeiras, de prazo e
custo, aos a;;~préstimos bilaterais, de fontes governamenta!s. ·::oordenados pelo BIS, o Bank for lnternactonc.l Seti:lements ou Banco para Compensações
lnternaci::mais. sediado em Basel na Suíça. Quais
serão, oor exemplo, as taxas de juros e os prazos de
reoagamanto jesses empréstimos intergovernamentais? Est.:!r2c ?arcialmente vinculados ao financia:-.-~enio d-= impor::ação de bens e serviços produzidos
nesses ~ai~es. come tantas vezes jã ocorreu, ou serão empréstimos em moeda? Os vinte governos particioantes da cpere.ção estarão fornecendo recursos
verdadetrarr:ente novos ou farão algum tipo de substituição OL.; compensação em programas de empréstimos e f!nanciame!ltos já existentes? O Brasil estará
oferecendo atgum tipo de garantia especial para essas operações? Quais? Qual o cronograma exato de
desembolso dessa parcela e de outros empréstimos
aue mtegram os US$41 ,5 bilhões anunciados em
termos bastante genéricos na sexta-feira?
Esses são apenas alguns exemplos de pontos
que atnda ;Jrec1sam ser esclarecidos. Sem que essas questões seJam respondidas e debatidas no Senada, a c:::Jeração anunciada na sexta-feira não poderá ~:-c~s.sgu1r.
.~:::~ ..::.;.sa. i.c íllomento oportuno, quando os entendtmemos estiverem concluidos- o Ministro Pedro
Matan ctsss ql.!e isso deve ocorrer até o dia 2 de dezemoro -, .apresentarei à Comissão de Assuntos
C.concm!cos requerimento de convocação do Minisrro da Fazer.da. Pedro iVialan, do Secretário Executivo do 1viinzsrénc da Fazenda, Pedro Parente, do Secretarto ::s />,ssuntos Eccnômicos da Fazenda,
,L\maun 5ier. e ao PreSidente do Sanco Centra!. Gustavo Francs.
Tenr0 a conv1cção de que mu1tos dos Srs. Senadores. 'J;Je ma1s têm-se empenhado na dtscussão
deste tema aau1, como por exemplo. os Senadores
Jefferson Péres e Roberto Requião, -astão interessa.Jos no ma1or esclaractmemo do assunto.
:\lo Ultimo comparecimento do Mimstro Pedro
Malan a este plenário, para apresentar as medidas
de ajuste fiscal. diversas questões ficaram sem resposta ou foram respondidas evastvamente.
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O Senador Roberto Requião, que tanto hav1a
analisado as medidas e o comportamento do Governo, estava inscrito para falar, mas, infelizmente, não
teve a oportunidade de fazê-lo. É importante, pois,
que o debate seja aprofundado por todos os Senadores, principalmente, aqueles que mais têm interesse no assunto.
O aspecto mais importante é que não se vislumbra, em nenhum momento· no discurso oficial,
uma resposta satisfatória para a questão que allige
a maioria dos brasileiros: a queda da atividade económica e o aumento automático do desemprego e
da pobreza. A economia brasileira marcha para uma
recessão profunda e talvez prolongada. A Fundação
Getúlio Vargas acaba de divulgar a previsão de que
no ano de 1998 haverã um decrésc1mo da produção
industrial de mais de 2%. E o Governo parece incapaz de tomar medidas para evitar esse grave risco.
Ao contrário, as medidas de ajuste fiscal, de corte de
gastos e de aumento de tributos, tendem a aprofundar a retração do consumo e do investimento na
economia brasileira. Na verdade, todos os componentes da demanda agregada estão em declínio: o
consumo privado, o investimento privado, o gasto
publico e as exportações.
Aparentemente, o que o Governo está procurando, talvez por volta de meados ou fins de 1999,
se tudo correr bem, é restabelecer um quadro macroeconômico semelhante ao que hav1a antes das
crises no leste da Ásia e na Rúss1a, um quadro sofrível. Essa hipótese, que é provavelmente a melhor
que se pode imaginar no quadro da atual política
económica, está longe de ser satisfatória. Depois de
passar por uma recessão forte e dolorosa, estaríamos de volta as condições de JUros altos, atnda que
menores do que os atuais, cresc1mento mediocre,
desemprego alto e persistência de uma situação de
desequílíbnos elevados e pengosos nas contas internacionais do Brasil.
Deve-se ressaltar que o Governo pouco tez até
agora. apesar de tudo que aconteceu em 1997 e em
1998, para reduz1r o desequilibno estrutural nas contas
externas, mats prectsamente no balanço de pagamen·
tos em conta corrente. E impreSSionante que o déficit
em conta corrente não tenha regtstrado qualquer dimlnutção S1gnJf1cat1va em \998, relativamente ao elevado
déficit de 1997. Apesar de a econom1a ter sofrido uma
queda acentuada na sua taxa de cresctmento, de 4%
em 1997 para cerca de .0% em 1998. o déficit externo
manteve-se mais ou menos estável.
Nesse contexto, é estranho que o Governo tenha adQtado. nos meses recentes. dtversas medidas

NOVEMBRO DE t998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

que tendem a reduzir a competitividade internacional
das empresas brasileiras e a aumentar, portanto, o
déficit estrutural no balanço de pagamentos em conta corrente. Não é, portanto, surpresa que esses resultados tenham ocorrido. Aqui há pelo três aspectos a serem mencionados.
Primei"ro': a elevação das taxas de juros internas desde setembro aumentou os custos financeiros
das empresas brasileiras para níveis várias vezes
superiores aos de seus concorrentes internacionais,
o que não só dificulta a exportação como facilita a
penetração de importações no mercado brasileiro. A
isso se soma a drástica diminuição da oferta de crédito externo para empresas brasileiras desde o colapso iinanceiro da Rússia, en1 agGsto ú\timo.

Segundo: o pacote fiscal apresentado recentemente pelo Governo ao Congresso, cuja votação se
realiza hoje, depende crucialmente de um aumento
pesado de dois tributos cumulativos, a Cetins, cuja
alíquota o Governo propõe seja aumentada em 50%,
e a CPMF, cuja alíquota o Governo propõe suba
90% em 1999. Quero aqui ressaltar que estou, mais
uma vez, reiterando aos Lideres do Governo que
nós, da Oposição, e falo aqui como Líder da Oposição e do PT, estamos dispostos sim a debater os
problemas econômicos, o ajuste fiscal e as medidas
alternativas que podem ser colocadas em prática.
Contrariando toda a suposta preocupação do Governo em introduzir na reforma do sistema tributário a
diminuição do componente do chamado Custo Brasil, o Governo pretende aumentar substancialmente
componentes da tributação que preiudicam a capacidade de competir internacionalmente das empresas
brasileiras ou que operam no Brasil.
Terceiro: e, como se não bastassem os problemas anteriores, no Orçamento revisto para 1999, o
Governo resolveu cortar em 40% o aparte de recursos do Tesouro para o programa de financiamento
das exportações. Nem parece, Srs. Senadores, que
a grande emergência econômica brasileira é uma
aguda escassez de dólares. Nem parece que o elevado desequillbrio no balanço de pagamentos em
conta corrente é uma das principais fontes de vulnerabilidade do Brasil.
Vejam, Srs. Senadores, o Presidente do Banco
Central, Gustavo Franco, tem mencionado que o déficit em conta corrente deve ser visto como uma forma de o Brasil receber poupança externa para aumentar a sua capacidade produtiva. Compreendemos esse argumento quando, de fato, há condições
para um país receber poupança externa, mas, sobretudo, na forma de investimentos, de aumento da
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capacidade produtiva, que resulte em aumento da
produção, da capacidade económica. Mas o que estamos vendo não é isso, Srs. Senadores! O que estamos vendo é a economia em recessão.
É inacreditável que um pais na posição do Brasil, que teve de sair de pires na mão para buscar
em1-1réstimos de emergência no exterior, comprometendo a sua soberariia, adote medidas desse tipo, de
levar o Brasil a tal posição de vulnerabilidade. É inacreditável, por exemplo, que o Brasil esteja gastando
mais de US$5 bilhões por ano com turismo no exterior e outras viagens internacionais, sem que o Governo tome qualquer medida mais efetiva para coibir
ou desestimular esse tipo de gasto claramente não
priorilário.
A le~ura do memorial de intenções do documento encaminhado ao FMI não oferece pistas de
como o Governo pretende enfrentar esses problemas, estimular o crescimento, gerar empregos e reequilibrar as contas externas de forma duradoura. A
recessão prevista para 1999 nada resolve. Além de
aumentar o desemprego, que já atingiu níveis recordes em 1998, não equaciona duradouramente o problema das contas externas. O desequilíbrio na balança comercial cai temporariamente, umá vez que a
queda da atividade e da renda nacional diminui as
importações e gera excedentes exportáveis. Mas,
assim que a economia votta a um nível de atividade
um pouco mais normal, o desequilíbrio externo reaparece, volta aos níveis anteriores.
Na carta de intenções, o Governo reitera o
compromisso com a desvalorização gradual do real
e declara que pretende "continuar a política de liberalização comercial•. Promete ·não impor restrições
comerciais inconsistentes com os compromissos da
Organização Mundial do ·comércio - OMC" e também exclui "restrições baseadas em razões de balanço de pagamentos·. Considerando esses compromissos expressos na carta ao Fundo e as medidas
contraproducentes que mencionei há pouco, fica difícil, muito dificil, entender como se dará o ajustamento das contas extemas brasileiras. E, sem esse ajustamento, um crescimento sustentado capaz de gerar
empregos para os brasileiros serâ rigorosamente impossível.
É verdade que o Governo vem corrigindo a
taxa de câmbio gradualmente, conforme aqui nos
explicou o Ministro Pedro Malan. A taxa de desvalorização nominal em relação ao dólar tem sido superior ao diferencial de inflação entre o Brasil e os
EUA. Para 1999, o Governo está aparentemente
comprometido com a manutenção de uma desvalori-
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zação nominal d3. ordem de 7,5% ao ano. Como a
·nflação brasileir.l deve cair um pouco mais e não
será tão diferent1! da inflação dos EUA, a desvalorização real será .1proximadamente igual à desvalorização nominal.
InfelizmentE , é duvidoso, Senador Jefferson
Péres, que a cor tinuação desse procedimento camJral possa vir a r·~solver o problema. Por defiflição, o
;~radualismo derr ora a produzir efeitos sobre a posi:;:ão externa em c anta corrente. Ora, a sobrevaloriza~ão acumulada r os anos 90, e especialmente no iniCIO do Plano Reli, foi muito expressiva. A redução
ja oferta de cre·dito externo, sobretudo depois da
11oratória russa, ioi acentuada e será provavelmente
juradoura. Além disso, o passivo internacional líquijo do País cresc-au enormemente desde 1994. A re~ração na dispon1 oilidade de capitais e a acumulação
je passivos externos aumentam a· taxa de câmbio
de equilíbrio, defmida como aquela que é cons~ten
le com um déficit sustentâ'lel em conta corrente a
um nivel adequa :lo de utilização do potencial produlivo da economia nacional. Portanto, é perfeitamente
possível que can linhemos em direção a uma taxa de
cambio compati\ el com o pleno emprego e com o
nivel adequado <la utilização da capacidade produliva brasileira.
Nessas co 1dições, uma desvalorização gradual, no ritmo a ual, demoraria alguns anos, tatvez
dois ou três anc •s, para restabelecer uma taxa de
~ámbio real adec uada. Durante todo esse período, o
3rasil ficaria C011denado a praticar taxas de juros
muito mais altas do que as internacionais, em fun.;ão da desvalori zaçãc programada. da persistência
.jo risco cambial e, também, da persistência de um
alevado nsco s )berano (decorrente em parte da
;;ontinuação de jéficits expressivos no balanço de
Jagamentos em ;anta corrente).
Assim, cab• !ria examinar com mais cuidado, Sr.
os wós e os contras de uma desvalorização mais acemuada da taxa cambial. Não sei exa:amente quanto. até porque sâ as autoridades mo1etãnas. com todas as informações que têm, pode'Jam examinar :J que indica o termômetro para che;:~ar a uma taxa de câmbio mais compatível com a
Jtena ut111zação c;a capac1dade e dos recursos, inclu31Ve dcs seres n Jmanos que desejam trabalhar nes:e Pa1s. Com a economia fortemente retraída e ago·a mutto mais d• ~sindexada o risco de inflação não
Jarece grave. Com relação a isso, divirjo da opinião
=xpressa pelo Ministro Pedro Malan na sua exposiyão. A desvalonzação, se feita no momento apro:Jnado, antecedi ja das cautelas necessárias, teria
~residente,
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vários efeitos positivos: aumentaria a competitividade das exportações de bens e serviços e encareceria as importações de bens e serviços, reduzindo o
déficit estrutural nas contas externas. Esse impulso
às exportações e aos setores que concorrem com
importações de bens e serviços ajudaria a afastar o
risco de uma recessão. Mais importante, se bem-sucedida, uma desvalorização real expressiva, feita de
uma só vez, permitiria diminuir as taxas básicas de
juros e estimular o consumo e o investimento domésticos. A queda dos juros e o efeito da reativação
da economia sobre a arrecadação evitariam a necessidade de aumentar tributos ineficientes, que provocam distorções, e de cortar gastos essenciais,
como os programas sociais. O ajuste fiscal se tomaria mais eficiente e mais viâvel.
Na última vez que tratou desse tema aqui no
Senado, o Ministro Malan afirmou que "a desvalorização teria o efeito de reduzir o salârio real do trabalhador brasileiro em termos de seu poder de compra
sobre os bens de alguma forma relacionados a câmbio: Essa observação do Ministro Malan, Sr. Presidente, precisa ser analisada a luz da situação em
que se encontram hoje os trabalhadores, cujos representantes no Fórum Sindical estão, inclusive, neste instante, na Presidência do Senado Federal, em
audiência com o Presidente Antonio Carlos Magalhães. A recessão e o desemprego vem lhes custando uma queda acentuada de poder aquisitivo que
não parece estar sendo devidamente considerada
pelo Governo.
Está ficando cada vez mais evidente que o esquema de política econômica seguido pelo Brasil se
esgotou ou pelo menos se aproxima do esgotamento. Gostaria, pois, Sr. Presidente, de conclamar os
meus colegas no Senado a participar mais alivamente desse debate. As questões nele envolvidas
são essenciais para o futuro do Brasil, para a sua
capacidade de persistir como Nação soberana, para
a sua capacidade de gerar crescimento e empregos.
O Senado precisa, portanto, exercer com rigor a sua
atribuição constitucional de fiscalizar e discutir os
atas do Executivo e, em especial, de autortzar as
operações financeiras externas.

Sr. Presidente, as CentraiS S1nd1ca1S (CUT·
Central Unica dos Trabalhadores. USI, CGTB, CAT
e SDS). as Confederações (Contag, CNTI, a
CSTIR), as Federações (Fetcon, Fecesp, Fertho·
resp) e a CCT, diante da gravidade da crise e do seu
papel na apresentação de propostas, estão encami·
nhando, neste instante, ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, um documento com as propostas do
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Movimento Sindical para o combate à recessão e ao
desemprego. Estão presentes aqui o Presidente Vicente Paulo da Silva e os Presidentes das entidades
mencionadas, que entregam esse documento, mostrando a sua preocupação em relação à grave sttuação per que passa o trabalhador brasileiro.
É preciso se chegar a um ajuste que considere,
como prioridade, que toda pessoa que tenha disposição de contribuir para o seu próprio sustento, para
que a sua família viva com dignidade, que queira
criar riqueza, não apenas para si mas para o Brasit,
tenha condições de fazê-lo.
É necessário que se perceba qual o conjunto
de instrumentos que, ao mesmo tempo, possa garantir a estabilidade de preços, o equilíbrio externo
da economia, o crescimento da economia, o crescimento do emprego - para que cheguemos próximos
à situação de pleno emprego -, a melhoria da distribuição da renda e a erradicação da miséria. Somente um conjunto de instrumentos poderá, ao mesmo
tempo, contribuir para que todos esses objetivos
possam ser alcançados.
Encerro meu pronunciamento, solicttancto a V. Ex'
que determine a irx:::lusáo do documento supracitado.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPL/CY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
PROPOSTAS DO MOVIMENTO SINDICAL DE
COMBATE A RECESSÃO E AO DESEMPREGO
Introdução
1. As Centrais Sindicais (CUT, USI, CGTB, CAT, SOS),
Confederações (Contag, CNTI, CSTTR), Federações (Felcon,
Fecesp, Ferthoresp) e a CCT, d1ante da gravidade da crise e de
seu papel na apresentação de propostas para a solução dos pnncipals problemas nacionais e do mundo do trabalho, vem a público denunciar o carãter recessiVo do pacote fiscal e das falsas medidas de geraçào de empregos de FHC e do FMI.
2. A recessão não é solução econõmica e social à crise e
não aceitamos que os rumos do Pais se,am decididos pelos banqueuos intemac1cnais e pelos órgãos flnanceims multilaterais. A
velha rece1ta recessiva do FMI jã fracassou no Leste europeu e
As1atrco. Todos os pa1ses dessa reg1ão estão quebrados. A queda
do PIB nesses pa1ses Bm 1998 deve ser supenor a 6% e o desemprego na maiona deles sa1u do patamar de 3 a 5% para ma1s
dP. a a 1 ao,;, E as perspect1vas para os próximos anos são amda
ma•s sombnas.
3 E inadm1ssive1 que haJa cortes de gastos na saúde. educaçào. segundade social e reforma agrária e que a suspensão
temporana do contrato de trabalho SeJa apresentada com medida
que deve ahv1ar o desemprego. Trata-se de um estimulo à demissão em massa, usando recursos desviados do Fundo de Amparo
ao Trabalhador- FAT, responsãvel pelo financiamento de programas de educação profissional, intermediação de mão-de-obra e
pagamento dO abono salarial.
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4. Não por acaso após as eleições o Governo Baixou este
pacote de arrocho para supostamente obler um ganho fiscal na
ordem de R$2a bilhões. Para tania o Governo quer cortar verbas
da saúde e da educação, que Já estão à beira do caos; sufOC8r
estados e municípios, com elevação do FEF de 20 para 40%;
onerar ainda mais o custo da produção, com o aumenlo de 90%
da CPMF e de 50% da Cofins; e penalizar os se.vidores públicos
e os aposentados, com conlribuições de até 20%. Todo esse sacrifício imposlo ao povo brasileiro visa a cobrir o rombo nas contas públicas.
5. Do mesmo modo, é inaceitável' a transformação do luncionahsmo e dos aposentados em responsáveis pela crise, enq~:~anto os verdadeiros responsáveis estão assmando as medidas
provisórias que já colocaram em vigor as medidas do pacote fiscal
e do emprego, sem qualquer discussão com a sociedade e com o
congresso Nacional.
6. Esla politica cconõmica do Governo provocou um déficit
externo (déficit da balança comercial e da balança de se.viços,
mms amortização da diVIda externa). Para Financiar e51e déficit
externo, como circulo vicioso, o Governo !em aumentado sistemat•camente a taxa de juros, fazendo a divida mterna explodir, ccrnprometendo os investimentos produhvos agravando ainda mais o
pmblema do desemprego. Dados do OieeseiSeade apontam para
um desemprego de 19% nas principais regiões me$ropolilanas.
Em se mantendo as alUais taxas de 42%, em um ano os juros da
divida interna fariam um rombo de R$126 bilhões.
7. Diante dessa situação, apresentamos à toda a socieda·
de propostas no campo da politica industrial e de comércio extenor, da reforma agrária, da política agricola, da reforma tributária
e fiscal, do desenvolvimento reg•onal, de aumento& seguro-desemprego, de proleçào social ao desempregado(a) e em todos os
campos relacionados à qualidade de vida dos brasileiTOS(as).
a - E urgente a mobilização de toda a sociedade e do
mundo da produção para combater a recessão, a falência de empresas, quebra da produção, das vendas. o desemprego é o rebaixamento ainda maior das condições de vida de todos nós.
9 - ES1a proposta apresentada pelo movimento sind1cal dâ
uma exala dimensão do porquê o governo manda para o Congresso um Projeto de Emenda Cnstitucional, jutamente com o pacote de medidas econõmicas, tentando an1qu1lar o moVImento sindical, porque sabe qL1e os sindicalistas são os únicos canais de
manifestação da classe trabalhadora.
10. Diante de tão graves problemas econõmicos e sociaiS,
o governo embute nas suas med1das, de maneira moportuna e
mal intencionada, um prOJeto de mudança da estrutura smdical
que da forma ap•esentada Significa a fragmentação e o conseqUente enfraquecimento dos smdicatos. Ora, a discussào da orgamzação sindical cabe aos sindicalistas e trabalhadores e não
pede ser lruto da imposição governamental. Assim. o debate se·
bre qualquer mudança na legislaçào trabalhista, estrutura sindical.
relações do trabalho e JUStiÇa do trabalho devera ser le1to por
completo, envolvendo todos os selares do movimento S1nd1ca1 organizados nac1onalmente e os trabalhadores.

Centralização e Controle do Câmbio.
11. O aumento dos JUros prat•cados pelo governo não garante a preservação das reservas brasileiras. A central1zaçào e
controle do cãmb10 é uma medida temporána para evitar a fuga
de capíta1s e, assim savaguardar as nossas rese.vas.
Suspensão temperaria da divida pública externa e
renegociação da divida Interna.
12. O Governo com o pacote fiscal resolveu ex.~m1r-se da
sua responsabilidade pela crise, jogando-a para os aposentados
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e para os gastos com funcionalismo. O execuiNo alega um déficit
de A$ 6,0 bilhões na previdência. enquanto os boletins do própcio
Ministério da Previdncia Social apontam para um superrávit da
pouco mais de R$ 2,0 bi!hões no pagamento dos benefícios. Os
trabalhadores e os empresários consc1entes cumprem com a sua

obrigação para com a previdência, sendo que o governo hâ anos
não repassa a sua contribuição dF.:: 1/3. Já o funcionalismo público
não tem reaiuste salarial há quatro anos e os gastos relativos com
pessoal e encargos nos !rês níveis de governa são decrecentes
nos úi!Jmos anos.
13. A cnse fiscal do Estado encontra suas origens na explosão da d1vida pública que aumentou de A$64,0 bilhões em julho de 94·para mais de R$320 bithões em setembro de 98. Assim,
o déficit público que alcança 6% da PIB (cerca de R$50 bilhões) é
maJontanamente finance1ro, ou seja, corresponde pnncipalmente
a pagamento de juros da divida, enquanto que o déficit com as
despesas correntes do eSiado soma somente 1% do PIB.
14. E preciso dar um basta às atitudes do governo em responsabilizar os aposentados (jã. kJram chamados de vagabl.llldos
pelo Prestdente da República) e o funcionalismo e cortar gastos
das ã.reas sociais que jâ. estão em colapso.
15. Os banqueiros e especuladores internacionais e nac1o~
na1s devem dar sua quota para a superação da crise. Assim, propomos a suspensão temporária do pagamento dos serviços da di·
v1da públ1ca externa e a renegociação da divida pública interna,
buscando reduzir o seu estoque e, ao mesmo tempo, awnentar
os seus prazos. As economias de recusas com abatimenk) da di·
v1da pública (interna e externa), ao contrario de alimentar gaSk>s
desnecessârios e desperdfcios, devem ser integralmente ulilizados nos programas ma1s univesaLS da saúde, educação, morada,
seguridade social, emprego e reforma agrária.

16. Uma renegoc1açãa com um simples abatimenlo de
10% do total da divida pública resultaria na redução de A$7 bilhões no pagamento de juros para 99. Isso equivale à construçào de
mats de 230 mi/ habitações populares ou ao pagamento em dobro,
das parcelas do seguro-desempreso para todos os desemprega~
dos que recorrem a esse sistema.
Redução Imediata das taxas de juros
17. No mesmo senlldo, o Governo precisa reduzir as taxas
de JUros para deter, Imediatamente, a espiral de expansão da diVIda mtema e recuperar junto à sociedade a confiança no crescimento. A resposta inteial do Governo para responder a crise foi
elevar a taxa de 1uros de 19,75% para 29,75%. Como nào consegutu estancar a tuga de capilak'i (soma mais de US$32 bilhões)
elevou novamente os juros para 49,75"/o.
18. Ê a mais alia taxa de JUros da históna do País, que só
tem agravado a1nd.a ma1s a situaÇào. O Govemo deve gastar adi·
CJonalmente com juros mais de AS15 bilhões até o final do ano e,
a1nda com a manutençào dos 1uros em nive1s insuporté.ve1s levara
a Naçao para uma recessào pro~unc1ada em 99.
19 Uma eventual redução aas taxas de turos para 10,75'%,
ao ano Jmetade da prev1são do Governo no Orçamento de 99),
patamar amda excessivamente elevado. reduziria os gastos com
as obngações da divtda pública. ate o final C!e 99, em cerca de
RS34 bilhões.
20. Ass1m, uma queda à metade do }tHOS estimados pelo
Governo oara 99 podena permitir um amento de 140% nos gastos
com todos os programas e altVLc!ades nas áreas sociais (saúde,
educação, moradia. cullura. trabalho, segundada social. a relonna
agrana), que anles dos cortas anunaados pelo governo somavam
cerca de A$24,22 bilhões.
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Reforma tributária e fiscal para avançnr no pacto federntlvo
de 88 e combater a recessão
'
21. Somos contra o remenôo tributário que isenta os especuladores e penaliza os trabalhadores, aposentados, municfpios e
governos estaduais na chamada rcfonna tributaria e fiscal de FHC
e do FMI. A Nação necessita de uma ampla reforma tributária e
fiscal para combater a recessão e retomar o crescimento em bases socialmente JUStas, redistribuindo renda dos selares especu·
!adores para os Investimentos produllvos geradores de emprego
e, também, dos segmentos de renda multo elevadas para aqueles
de baixa renda.
22. Além disso, os Estados e Municípios, principais respon·
sávels pela execução das políticas pUblicas de saúde, educação.
transporte. segurança, entre outros, precisam aumentar suas par·
ticipações na repartição geral de toda arrecadação triblrtária do
Pafs.
23. Assim. propomos a instituição do tmposto sobre as
grandes fortunas, a majoração progressiVa da aliquota do !TA e o
amento do IAPJ. Já o IVA (imposto sobre o valor agregado} deve
substitUir o IPI e o ICMS, e constituir-se como responsabilidade
estadual, prevendo um SIStema de repart1ção para os Municípios
a Unrão.
24. Os aumentos desses impostos devem ocorrer progressrvamenle até atingtr um aumento da carga tributária de 5% do
PIB em três anos. Esses aumentos devem compensar a elimmação da CPMF e do FEF e a redução dos impostos que oneram os
investimentos, a produção e as exportações e, especialmente, setores que atendem mais raptdamente aos esllmulos fiscais para
recuperar a produção e as vendas.
25. Os recursos adicionais da reforma fiscai-s tributária, ao
contrario de suS1entar o pagamento dos juros (consumirão mrus
de AS$70 bilhões em 99), devem ser atacados integralmente nos
programas soaais, de moradia, saneamento e de geração emergenc•al de empregos.
26. Pelo lado das despesas é preciso promover junto ao
Congresso Naaonal uma revisão rigorosa das isenções e incenti·
vos fica1s. Esses recursos somam ma1s de AS$17 bilhões no Orçamento Geral da União para 99. Junto à preservaçào desses Incentivos e 1senções. o Governo sequer esboçou a vontade política
em atacar a sonegação fiscal que, segundo estimativas dC' receita
fiscal, supera a cifra de A$15 bilhões ao ano.

Medidas ternporãrlas de proteção ao desempregado
a} suspensão do pagamento das contas de água, luz e
IPTU pelo tempo de desemprego com um ltmite máximo de 12
meses.
b) concessào gratuita de transporte cotetLvo durante o tempo do desemprego, com um limite mã.ximo de 12 meses.
c) suspensao do pagamento das parcelas da ca:sa própria
até um limite mãximo de 12 meses. As parcelas não pagas durante o periodo de desemprego serão distribuidas ao longo do pariado que falta para quitar o pagamento do financiamento, contando
com um alongamento adiCional min1mo de 12 meses.
d] esses benet1cios temporãnos devem ser concedidos durante a concessão do beneficio do seguro-desemprego.
Ampliação do seguro-desemprego
a] ampliar as parcelas elo seguro-desemprego, de 3 a 5
meses para 5 a 7 meses, enquanto não for sanaonada a nova te1
do seguro-desemprego.
bJ ampliar o atendimento aos desempregados através de
convênios com agentes públicos não-estatrus.
c] elabofar e enviar proteto de 184 ao Congresso NaCional
propondo a ampliaçã:o permanente das parcelas do seguro-de-
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semprego para até 12 meses. segundo a idade do desempregado. Para os desempregados com até 35 anos serão concedidas
até 7 parcelas do seguro-desemprego; para os desempregados
de 36 a 45 anos serão concedidas até 9 parcelas do seguro-desemprego e para aqueles com mais de 45 anos serão concedidas
até 12 parcelas.
Redução da jornada de trabalho para todos
a) redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanars, sem redução de salános, para todos os lratlalhadores.
b) limitação das jornadas extraordinárias de trabalho

Politica industrial, agrícola e agrâria e controle das importações

a) estabelecer como prioridade, em tennos de recursos
credilicios e fiscais, os selares com capacidade de gerar mais
empregos (di retas e indireros), tais como a construçao ciVil, calçados e têxtil, bens de capital, automotivo, máquinas agrícolas agricultura tamiliar, remédios, comércio, entre outros.
b) Dentre esses setores deve-se pnvilegiar as micro, pequenas e médias empresas, cooperativas agrícolas e a agncultura
1amil1ar, responsáveis pela maior parcela do emprego gerado na
economia e nas mais d•stlntas regióes do País.
c) Aumento imed1ato das aliquotas de Importações e incrementos das barre\ras não-tafifã.iias dos plinc•pais produtos/itens
responsáveis pelo déficit comoarcial e dos setores que podem responder mais facilmente aos estimulas públicos para retomar a
produção e as vendas. Essas reviSões devem ser temporárias e
sujeitas à suspensão, de acordo com detenninados critértos (pra.
ços. produção e emprego). e o1ientadas pelas oportunidades
abertas à utilização de salvaguardas previstas pela OMC e Mercosul.
d) Rever imediatamente a composição satorial dos empréstimos do BNOES, onentando-os para os selares responsáveis
pelo estrangulamento no comérc1o exterior para os selares que
geram ma1s empregos. Essas ações devem ser acompanhadas
da melhoria dos critérios de concessão de financiamentos e incentivos públicos com o objetivo de comprometer, efetivamente,
os beneficiários desses recursos com a manutenção e/ou a geração de empregos e garantias sociais; especialmente de recursos
vinculados ao FAT, FGTS e Ststema BNDES.
e) Ampla ielonna agrána. combinada com políticas de assistência creditícia, SOCial e técn1ca. com vistas a garantir de forma duradoura a desconcentração da terra, a farta produção de
alimentos e a pennanênda do homem no campo.
f) Definir políticas específicas para facilitar o acesso ao primeiro emprego e. ao mesmo tempo, coibJr a discriminação de gênero, raça. idade etc.
27. Ampla revisão das politicas regionais existentes com o
obje\ivo de combater a guerra fiscal e incentivar a constituição de
infra-es!rutura social e de altemat1vas viáveiS de desenvolvimento
nas regiàes atmgidas pela seca no nordeste.
26. Fortalecimento do Sistema Público de Emprego, buscando assoc1ar o acesso ao seguro-desemprego com a Intermediação de mão·de-obra e programas de educação. qualificação e
requa\ihcação ptOhSS1onal. Além d1SSO, ~ prec1so avançar na regulamentação e estruturação desse s1stema. definindo as responsabilidades da União. Estados e Mumcípios, bem como a sua articu·
lação com iniciativas públicas não estatais.
CUT- Cenlral ÚniCa dos Trabalhadores
USI- União Sindical Independente
CGTB- Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
CAT- Central Autônoma dos Trabalhadores
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SOS- Social Democracia Sindical
CONTAG- Conl. Nac. Trab. na Agricultura
CNTI- Conf. Nac. Trab. na Indústria
CSTTR- Central Sind. Trab. em Transp. Rod.
FETICON- Fed. Trab. na lnd. da Const. Civil
FECESP- Fed. Emp. no Com. do Est. S.P.
FERTHORESP- Fed. Trab. em Hotelaria do Est S.P.
CCT- Coord. Conf. dos Trabalhadores ·

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A solicitação de V. Ex• será atendido, na forma regimental.
Concedo a palavra à Senadora Benedita da
Silva.
··
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nesses 16 anos de vida pública,' tenho me dedicado
a defender as causas sociais, lutado contra a discriminação racial e também homenageado aqueles
que, entendo, são importantes para a luta do povo
brasileiro no combate à discriminaçáo.
Quero, hoje, prestar a minha homenagem ao
herói da Pátria Zumbi dos Palmares, que, no próximo dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, será homenageado por esté Pais afora.
Será uma semana de comemorações e de registres
históricos das lutas que o povo negro tem travado no
nosso Pais.
Tenho observado, por força da minha militância, que o maior País da diáspora africana, o Brasil,
não incorporou devidamente, no tecido social, os descendentes africanos que aqui trabalham, vivem e
procriam. Dados do IBGE revelam que nem as crianças negras são poupadas. A população de pretos e
pardos está estimada em 40%. No entanto, representam 600Jo- dos pobres. Profissionais de nível superior afro-descendentes recebem somente 70% do
que recebem profissionais brancos nas mesmas funções. E ainda carregam a pecha de povo ignorante,
incompetente, passivo e de condutor de cultura de
menor valor.
Convivemos com dois Brasis: um Brasil habitado, em sua maioria, pelos descendentes dos escravos - um País pobre, atrasado e miserável - e um
outro Brasil modema, detentor da Si! economia, onde
a ausência de afro-brasileiros se faz sentir. Olhando
este Brasil moderno, há quem o confunda com a
Bélgica ou a Holanda.
Segundo dados da ONU, entre todos os países
do mundo, o Brasil é~o que detém a maior concentração de r~nda: Vale dizer que 1O% dos mais ricos
absorvem 51,3% do PIB. Isso não acontece no Pri-
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me1ro iviundo, onde os mais ricos não ultrapassam
os 5% do seu Produto lnterno Bruto.
A Folha de S.Paulo fez um registro, com dados comnrobatórios, referente à taxa de mortalidade
de crie.nças negras e pardas. Essa taxa é 213 supeiior à da população branca da mesma idade. Sabemos que isso ocorre por causa das diferenças sociais; a dificuldade socioeconõmica da família negra
se acentua neste Pais. Somos verdadeiros Ncabras
marcados para morrer'', numa linguagem nordestina
que certamente traduz com eficácia essa mortafidade, ;Jorque, independentemente das relações raciais, o Nordeste passa por isso.
Observei os dados de outros países: na Áfrtca
do Sul, morrem apenas 67 crianças por 1VOO nascidas; em Zimbãbue, 7 4 crianças por 1000 nascidas;
e, no Brasil, 76 por 1000.
SabPmos que 3 pobreza perpassa pela questão racial. Hoje, sabemos que a rede de esgoto e vacinação, medidas importantes e necessá.r~s. não
são sufic: ~ntes para reduzir a ~nortalidade infantil;
principelmente a das crianças negras e pardas, porque elas carregam sobre si o peso de serem pobres
e negras.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fiz questão de respaldar este pronunciamento em dados fornecidos por órgãos conhecidos e reconhecidos por
todos nós. As desigualdades que acompanham a
população atro-orasileira vão até a morte. A pesquisa da USP revela: "Negro morre a bala; branco, do
coração". Isso é uma realidade, existem dados estatísticos. Pera alguns, serve como piada, mas a situação é trágica e não é tratada com a devida atenção.
Tenho que aproveitar esse momento de homenagens da Semana da Consciência Negra para ver se
sou ouvida em algum canto, em algum lugar.
ArrT'as de fogo matam 7,5% dos negros - negros estudados, é bom lembrar esse dado -e 2,8%
dos brancos. Não queremos que matem ninguém,
mas os dados comprovam essa desigualdade. A democracia rac12:1 2.!nda estâ distante para a população
atro-oras1leira
E dificil reconhecer a linha racial, isso é dito.
""'las ten~o cen:eza que a Policia reconhece perfeita11ente essa linha.
"A modermaade, para a sua consecução, exige
:, ~acicnalldacte·'. Essa frase é de Hélio Santos, Pro"9Ssor cç: USP. r!"!ilitante importante- não posso dei-
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Nos 304 anos do guerreiro Zumbi, que se tornou herói nacional, destaco o seu amor pelo povo.
As comunidades sobreviviam da plantação, do milho, da mandioca, da batata doce, do feijão, e os excedentes eram distribuídos entre aquelas famílias.
Tivemos conhecidos quilombos que resistiram no
Maranhão, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em
Alagoas, no Amazonas, em Ser,gipe, em Minas Gerais e no Mato Grosso, mas o que se destacou foi o
Ouilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em·
Alagoas.
A luta de Zumbi pela libertação teve a participação importante de seu tio, que instalou os quilombos. Esses não eram apenas um espaço de resistência, mas um /oca/ de convivência fraterna; uma
comunidade que se dividiu em nove cidades. Era assim o Quilombo dos Palmares, com uma população
de aproximadamente 20 mil pessoas. Todas elas
trabalhavam na produção e receberam do Líder
Zumbi dos Palmares o compromisso político, o carinho e a defesa, a cada instante, de suas necessidades.
O Sr. Djalma Falcão (PMDB- AL)- V. Ex' me
permite um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT RJ)- Concedo um aparte a V. Exª, Senador Djalma
Falcão.
O Sr. Djatma Falcão (PMDB- AL) - Senadora Benedita da Silva, sinto-me no dever de lhe oferecer esse aparte porque V. Ex 11 versa sobre um temada maior importància social para este Pais. Como
personagem central do seu pronunciamento, Zumbi
dos Palmares é filho da minha terra. Nasceu na Serra da Barriga, onde construiu a cidadela negra do
Quilombo dos Palmares e, durante muito tempo, lu·
tou em favor da liberdade dos africanos, que, àquela
época, apartavam ao Brasil. Eram trabalhadores escravos dos engenhos e das fazendas nordestinas.
Zumbi dos Palmares felizmente esta tendo a sua
memória resgatada pelos modernos historiadores,
porque, até hã pouco tempo, era considerado um
cabra, um negro rebelde. E a .História lhe foi tão injusta, que até mesmo em Alagoas, ao invés das homenagens que hoje se prestam a Zumbi dos Palmares, ao invés do reconhecimento pelo trabalho libertário de Zumbi dos Palmares, o que na cidade de
Atalaia existe é uma estátua eqüestre, na cidade de
Atalaia, celebrando o genocídio que Domingos Jorge

:flr de cumprimentar o nosso Presidente, Senador

Velho, como capitão-de-mato, praticou na expedição

· .ntonio Carlos Magalhães, que acaba de chegar e
:ne olha de um modo carinhoso: interrompo o meu
discurso para saudar S. Exª.

que destruiu Zumbi dos Palmares. Associo-me às
homenagens que V. Ex'! presta à consciência negra
deste País, na figura maior de Zumbi dos Palmares,
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que está incluído entre os libertadores sociais da
Humanidade. Refiro-me a um outro tema, a um dado
social que V. Ex", com muita propriedade, enfocou
no seu discurso: trata-se da mortalidade infantil, da
segregação social que infelizmente ainda existe neste País. Lembro- e tenho certeza de que o Sr. Presidente Geraldo Melo conhece - o cientista pernambucano Nelson Chaves. Ele, já no final dos anos 60
e início dos anos 70, sustentava a tese do nanismo
no Nordeste. Dizia que, na minha Região, se estaria
criando uma raça nanica provocada pela fome. E
essa realidade ainda existe hoje no Nordeste. Portanto, a miséria que há na minha Região, sobretudo
no interior, não se deve à segregação de raças, mas
à falta de políticas públicas adequadas para retirar o
Nordeste da situação de penúria e de miséria em
que ainda se encontra. Portanto, prestando essa homenagem à memória do libertador social Zumbi dos
Palmares, e lembrando essa teória de Nelson Chaves, congratulo-me com V. Ex01 que, como sempre,
traz à tribuna do Senado assuntos sérios e da maior
importãncia para a sociedade brasileira e para o
nosso País. Muito obrtgado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Agradeço a V. Ex" pelo aparte, Senador Djalma
Falcão, que incorporo ao meu pronunciamento. V.
Ex", além de ressaltar a figura de Zumbi dos Palmares, lembra-nos a teoria de Nelson Chaves. Nobre
Senador Djalma Falcão, como cidadã do Estado do
Rio de Janeiro, há algum tempo fiz um pronunciamento a respeito da geração nanica que surgia no
Nordeste, por falta de alimentos, de políticas públicas para combater a fome. A falta de vitaminas e de
proteínas necessárias provoca lesões no organismo
e interfere no desenvolvimento das crianças, causando o nanismo. Outro fator agravante para esse
quadro é a pouca atenção dos pais para um tratamento preventivo. Portanto, essas crianças são nanicas não apenas por causa da estatura mediana do
nordestino, mas pela lalla de nutrição e de acompanhamento. Essa grave situação, que é do Nordeste.
poderia alastrar-se por outras regiões, se não abríssemos os olhos.

Quilombo dos Palmares. E!e foi um bárbaro, um criminoso, e teve seus crimes perdoados. Além dos
500 mil réis que ganhou como pagamento, ele tinha
uma agenda onde estavam registrados acordos que
fazia para destruir os Quilombos. Domingos Jorge
Velho cometeu inúmeras atrocidades. Queira Deus
que a História verdadeira do Brasil, nos seus 500
anos, possa resgatar essa passp.gem não como um
período difícil, da crueldade de quem dominava e
-governava, mas como lembrança de uma civilização
que foi trazida amarrada, acorrentada nos porões de
navios.
A luta hoje, Senador, não é relativa aos 500 mil
réis de Domingos Jorge Velho, mas a 500 comunidades remanescentes dos quilombos em nosso
País. Essas comunidades querem a titulação das
terras onde vivem. O INCRA e a Fundação Cultural
Palmares estão, junto aos institutos de terras dos diversos Estados, pedindo a delimitação dessas terras
por intermédio da aprovação nesta Casa do projeto
de lei que apresentei, mediante o qual proponho a titulação das terras dos remanescentes dos quilombos. No entanto, esse projeto ainda está na Câmara
dos Deputados, onde lhe foi apresentado um substitutivo.
Portanto, faço um apelo aos nobres Pares talvez essa seja a última homenagem que faço a
Zumbi dos Palmares como parlamentar - para aue
possamos, movidos pelo mesmo sentimento dessa
homenagem a Zumbi dos Palmares, votar favoravelmente ao projeto de lei a que me referi. Já hã inclusive acordo com o Governo Feaeral, que não quer
usar o dispositivo de decreto para titular as terras
dos remanescentes dos quilombos.
Esse é o pedido que faço na homenagem ao
grande líder nacional, herôi de nossa Pátria, Zumbi
dos Palmares.
Sr. Presidente, peço que seja publicado na integra o meu pronunciamento.
Obrigada.

Parabenizo V. Exª pelas homenagens prestadas a Zumbi dos Palmares, não por ele ter sido um
líder ou um herói dos negros ou dos afro-brasileiros
- na moderna linguagem -, mas porque é um líder
nacional.

Comemoramos. em 20 de novembro, o Dia
Nacional da Consctência Negra. em homenagem
a Zumbi dos Palmares- o líder do Ouilombo que
levava o seu nome -, pois neste dia teria sido
assassinado, no ano de 1695. Hoje, Zumbi é reconhecido como herói nacional. Em 1995, no Tricentenário de sua morte, o Governo Federal ratificou o 20 de novembro como data de importância inconteste para a História do Brasil.

Por quase cem anos Palmares resistiu. E essa
figura violenta, cruel de Domingos Jorge Velho não
pode jamais ser esquecida por nenhum brasileiro
consciente, devido à atrocidade com que destruiu o

SEGUE. NA [NEGRA, DISCURSO DA
SENADORA BENEDITA DA SILVA:
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'"O Brasil é um país de índios construído pelos
negros e usufruído pelos brancos•, afirma um conhecido ditado popular. Concordando ou não com essas
palavras, o certo é que elas apontam para uma realidade inquestionável referente à identidade e à condição da população afro-descendente no Brasil.
O maior pais da diáspora africana, o Brasil,
não incorporou devidamente, no tecido social, os descendentes africanos que por aqui trabalham, vivem,
procriam. A cidadania plena ainda não está associa.-.
da aos afro-descendentes.
Segundo o IBGE, existe um fosso na participação da riqueza gerada dentro do território. Pretos e
pardos são 40% da população. No entanto, representam 60% dos pobres. Profissionais de nível superior afro-descendentes recebem somente 70% do
que recebem profissionais brancos, nas mesmas
funções.
Os afro-brasileiros ainda carregam a pecha de
povo ignorante, passivo e de condutores de cultura
de menor valor.
Em razão disto, convivemos com dois Brasis: o
Brasil habitado em sua maioria pelos desceAdentes
dos escravos é um pais pobre e atrasado, onde não
é preciso ir muito longe para identificar misérias seculares. O outro Brasil - o moderno - foi o país que
mais cresceu neste século e é uma das dez maiores
economias do mundo. Os afro-brasileiros (pretos e
pardos, segundo o IBGE) estão praticamente ausentes deste Brasil moderno, que poderia ser facilmente
confundido com a Bélgica ou com a Holanda.
Isso não quer dizer que, deste País pobre e
atrasado, não faça parte uma parcela da população
que é branca e indígena. Mas o que precisa ser dito
é que, neste Brasil não-moderno, a esmagadora
maioria é formada por afro-brasileiros.
Segundo a ONU, o Brasil é o pais onde ocorre
a maior concentração de renda do mundo. Aqui, os
10% mais ricos absorvem 51,3% do PIB. Nos países
do Primeiro Mundo, esse nível não ultrapassa os 5%.
Como amostra do que estamos dizendo, o jornal Folha de S.Paulo de 16 de novembro passado
traz informações sobre o Brasil dos Indicadores Socrars Minimos, coletânea feita pelo IBGE, com dados
referentes a 1996. Nestes, a taxa de mortalidade entre cnanças negras e pardas no Brasil é dois terços
supenor à da população branca da mesma idade.
Em outras palavras, até os 5 anos elas têm 67%
mais chances de morrer do que uma criança branca.
Já o índice de mortalidade entre crianças b<asileiras pardas e negras de até 5 anos é de 76 para
cada mil nascidas vivas. Entre as crianças brancas,
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o índice cai para 46 mortes em cada mil que nascem
vivas.
A razão da diferença é a segregação socioeconômica que as fammas negras e pardas enfrentam.
A situação das crianças negras e pardas do
Brasil é tão grave que elas estariam melhor se morassem em alguns paises africanos. A taxa de mortalidade _ 76 por mil nascidos .vivos _ é maior, por
exemplo, do que os índices da África do Sul (67 por
mil) e do Zimbábue (74 por mil).
Esses índices se repetem em todo o País, em
maior ou menor proporção, dependendo da região.
Mas em todas elas, a população infantil negra e parda corre mais risco de morrer do que a branca.
Para o IBGE, problemas como esses terão de
ser enfrentados para o Pais continuar diminuindo
sua taxa de mortalidade infantil: "A pobreza perpassa as questões social e racial, mas mesmo entre os
pobres os negros têm uma taxa de mortalidade
maior. É que eles acumulam o peso de duàs·segregações, a de cor e a de renda".
Nos lugares mais desenvolvidos do 'Pais, estender a rede de esgoto ou aumentar a campanha
de vacinação não são mais suficientes para reduzir
a mortalidade infantil, pois o problema deixa de ser
só de saúde pública e passa a fazer parte do campo
da justfça social e da má-distribuição de renda. '
Mas o alto índice de mortalidade rntantil entre
crianças negras e pardas não é novidade para nós,
e são os indicadores mais cruéis da desigualdade
social entre brancos e negros. E reflexo do baixo
rendimento da mulher negra, do seu baixo nível educacional e das condições sócio-ambientais em que
vivem mães e crianças:
moradia saneamento bâsico exposição e doenças e até o estresse relacionado ã violência urbana
do local onde vivem.
São responsáveis por esse quadro a situação
da saúde do pais como um todo, as condições de
saneamento bâsico nas regiões mais pobres e o nível de vida da população negra e parda que, em outras palavras, significam falia de comida, de moradia, de saUde e falta de informação (ou falta de
meios de acesso a ela), o que reflete as condiÇÕes
de miséria. ·
As desigualdades nas condições de v1da entre
negros e branco acompanha a população afro-brasileira até na hora da morte. E o que revela pesquisa
realizada pela Universidade de São Paulo: "Negro
morre à bala; branco, do coração."
O estudo mostra que os homicídios por arma
de fogo são a principal causa de morte entre os ne-
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gros. Morreram dessa forma 7,5% dos negros estudados, contra 2,8% dos brancos. Entre estes, essa
foi a quinta causa de morte. A principal causa de
morte entre brancos na cidade de São Paulo, em
1995, com 9,8%, foram os infartos.
Mesmo entre os mais pobres, a violência atinge mais os afro-brasileiros. Entre as pessoas com
menor grau de escolaridade (até o 1' grau completo)
as causas externas _ que incluem morte por homicídios e acidentes ainda têm maior incidência entre
os afro-brasileiros, com 41% das mortes, contra
14,8% dos brancos.
A leitura que podemos fazer desses números é
que, a convivência em uma democracia racial está
cada vez mais longe, não passa de utopia. Os números revelam mais uma face perversa das más con-

dições de vida a que está submetida a população negra, pois miséria gera violência e a população afro-brasileira está concentrada nos locais mais pobres.
Não se pode pensar em democracia sem desmontar a estrutura social injusta que prevalece no País
desde a proclamação da República. 'Diz-se que no
Brasil é difícil reconhecer a linha racial, mas a polícia
sabe reconhecer essa linhaM (sendo implacável a

perseguição dos negros pelo aparato policial).
•A modernidade, para sua consecução, exige a
racionalidade' (Professor Hélio Santos).
Comparados aos dias de hoje, os quilombos
constituíam um espaço privilegiado, onde havia produtividade e fartura, as pessoas se integravam num
projeto que era coletivo. Não havia exclusão. Após a
experiência de Palmares, seria de se esperar que já
estivêssemos todos num patamar mais elevado de
civilização. A tragêdia social verificada nas grandes
cidades e no campo evidencia que com a destruição
de Palmares se perdeu um referencial que nos permitiria um caminho bem diferente do que acabamos
trilhando. A modernidade no Brasil não deve pactuar
com a barbárie, que vem a reboque da exclusão social. O quase apartheid brasileiro impede a modernização do País. Nosso projeto de nação não serâ
concluído enquanto continuar esbarrando na experiência que Palmares vivenciou há mais de 300
anos: um projeto de cidadania para todos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
atendida a solicitação de V. Ex' na forma regimental.
A Presidência solicita aos Srs. Senadores que se
encontrarem em seus gabinetes ou em outras dependências da Casa que compareçam ao plenário, pois
teremos votação nominal na Ordem do Dia de hoje.
Prorrogo, na fonma regimental, por 1O minutos,
a Hora do Expediente, a fim de ouvirmos a palavra
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do Senador Djalma Falcão, para uma comunicação
inadiável. V. Ex" dispõe de 5·minutos.
O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB - AL. Para
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores; na sessão ·da terça-feira da semana
passada, em aparte que ofereci a discurso que estava sendo pronunciado pelo Sr. Senador Eduardo Suplicy, dei conhecimento à Casa..de um encontro que
tive em Maceió com o Sr. Fernando Collor de Mello,
ocasião em que o ex-Presidente da República me
fez revelações que considerei da maior gravidade.
Quero, no início desta comunicação, dizer, Sr. Presidente, que corrijo um ligeiro equívoco que cometi: eu
disse que o encontro teria sido realizado 15 ou 20
dias antes do primeiro turno, mas, de acordo com
documentos que tenho em meu poder, e que usarei
quando e se necessário, o encontro realmente se
realizou nos últimos dias do mês de agosto ou nos
primeiros dias do mês de setembro. Mas, seguramente, mais de um mês antes do primeiro turno das
eleições presidenciais deste ano.
Quero, nesta comunicação, reafirmar tudo
aquilo que afirmei em aparte ao Senador Eduardo
Suplicy, porque o que disse representa a verdade
dos fatos. Usei de minhas prerrogativas 'Parlamentares, para, em um aparte ao Senador Eduardo Suplicy, dar conhecimento à Casa de um fato que já era
do domínio da opinião pública, porque amplamente
noticiado pela imprensa brasileira. Deixei claro t~m
bém, no aparte, que· as circunstâncias me convenciam, como me convencem até hoje, de que houve
uma tentativa de se usar o meu nome e o meu mandato para uma armadilha eleitoral, com o objetivo de
prejudicar a reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Quero dizer tambêm, Sr. Presidente, que Senador há oito meses e compondo a base de susten·
tação parlamentar do Governo nesta Casa, jamais
troquei uma palavra com o Presidente da República,
jamais visitei um dos Ministérios da República, jamais enderecei pleitos de ordem pessoal a qualquer
ôrgão do Governo Federal. Não conheço pessoalmente o Ministro Josê Serra. Tinha uma amizade
antiga com o Governador Mârio Covas, a quem
substitui na Câmara dos Deputados, por indicação
de Ulysses Guimarães, Nelson Carneiro, Martins
Rodrigues e Franco Montoro, que ainda está vivo,
na Liderança da Bancada do MDB naquela outra
Casa do Congresso Nacional que acolheu a proposta. Tenho o maior respeito a Fernando Henrique,
Mário Covas e José Serra, porque considerO-os homens públicos probos, conscientes das suas respon-
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sabilidades para com a sociedade e para com o nosso País.
Mas, ontem, Sr. Presidente, e esse é o objetivo
principal dessa comunicação inadiável, li no jornal O
Globo uma notícia que diz o seguinte em seu inicio:
"A Polícia Federal vai promover a acareação
entre as pessoas citadas no episódio do dossiê das
Ilhas Cayman para tentar descobrir a origem das denúncias contra o Presidente Fernando Henrique Cardoso. A decisão foi transmitida ontem pelo Diretor
Geral da Policia Federal, Vicente Chelotti, ao Ministro da Justiça, Renan Calheiros, que deu sinal verde
para a medida .... O Senador Djalma Falcão será chamado para uma acareação com o ex-Presidente Fernando Collor."
Sr. Presidente. não sou um delinqüente. Não
sou um marginal. Não posso ser tratado dessa maneira por um subordinado do Ministro da Justiça. Ele
não tem autoridade para me convidar para acareações.
Sou avesso, Sr. Presidente, a qualquer tipo de
privilégio, mas não abro mão das minhas prerrogativas par1amentares, porque, se assim o fizesse, Sr.
Presidenle, não tardaria o dia em que um Deputado
Federal ou Senador teria que pedir licença a um subordinado do Ministro da Justiça para expressar o
seu pensamento nesta Casa. Ao apartear o Senador
Eduardo Suplicy estava no exercício legítimo do
meu mandato de Senador e não admito, Sr. Presidente, que uma autoridade subalterna da República
venha a público dizer que chamarã o Senador da
República que usou de suas prerrogativas parlamentares, para uma acareação, como se eu fosse um
marginal. Compareço ao Senado da República como
um representante do meu Estado e do meu povo,
mas não compareço a uma delegacia de polícia,
porque não sou réu em processo algum.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que com a
autoridade e a postura de estadista que tem V. Exª,
V. E~ não admitirá essa capltis diminutio contra
um dos Poderes da República. Duvido que o Sr. Vicente Chelotti dissesse isto contra um dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal sem ser imediatamente chamado a ordem. É prec1so haver respeito a hierarqwa neste País, Sr. Presidente. E tenho certeza
que V. Ex"-··
O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) - V. Ex'
me permite um aparte?
O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB-AL) - Ouço
V. Exª com prazer.
O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) - Senador Djalma Falcão, o aparte é apenas ...
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- :ienador Roberto Requião, seja breve porque não
é )Jermito apartes. Como o assunto é grave, V. Ex:i!
pode aparteá-lo.
O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) -... para
reforçar a sua posição. V. Exa falou como Senador
no uso de suas imunidades. É preciso que órgãos ligados ao Poder Executivo interrompam de uma vez
por todas essa brincadeira que pretende diminuir as
imunidades parlamentares e constranger Senadores
e Deputados Federais no exercício do seu mandato.
A minha absoluta solidariedade, não a V. Ex'!, mas
ao Senado da RepúbliCil e a Câmara Federal, que
se sentem atingidos através da violência de que V.
Ex.il neste momento é objeto.
O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB-AL) - Agradeço ao Senador Roberto Requião pelo seu aparte.
Reafirmo tudo que disse aqui e quero dizer mais a
V. Ex~. Em nome das minhas prerrogativas parlamentares, da minha dignidade pessoal, da altivez
com que Deus me premiou e da dignidade do Poder
Legislativo do Brasil, quero afiançar a V. ExõJ que
tantas vezes seja chamado pelos chelottis da vida, a
esses chamamentos não atenderei. Vou repetir aqui
o que já se disse certa vez: não sei pár onde vou,
Sr. Presidente, mas só sei que por aí eu não irei.
Quero aqui fazer um apelo ao Ministro da Justiça,
Renan Calheiros, para que chame à ordem o seu
subordinado, a fim de que ele tenha pelo menos
educação no relacionamento com os membros do
Congresso Nacional.
Por último, Sr. Presidente, quero dizer que me
coloco à disposição da Mesa, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, da Corregedoria
Geral do Senado, do Congresso Nac1onal, do Judiciário, para contribuir com o meu depoimento, reafirmando tudo o que disse, para o cabal esclarecimento desses episód.Jos que não honra o Brasil, que não
honram os seus autores e que é, sobretudo, uma Infâmia contra a prime1ra autoridade constituída deste
País.
É a comunicação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonto Canos Magalhães)
-Sr. Senador, a palavra de V. Ex~. como a de qualquer Senador, é inviOlável e, como tal. qualquer deslize de autoridade em relação à 1mumdade parlamentar encontrara em m1m um defensor obrigatório
dessa mesma imunidade.
Fique V. Ex.J tranqüilo porque se o Sr. Chelotti
ousar chamar V. Exª ou _qualquer outro Senador, ele
não terá êxito, pois esta Casa não permitirei. O Sr.
Chelotti pode :ser o que ele pensa que é, mas nós
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sabemos que ele não é o que ele pensa. Portanto,
quero dizer que o Sr. Chelotti aqui não dará nenhum
palpite em relação ao funcionamento desta Casa.
Somos independentes e enquanto eu estiver aqui o
Sr. Chelotti, aqui, não dá uma palavra que possa receber apoio no. S!"ntido que V. Ex' protestou, com
justa razão.
Presto a minha solidariedade a V. Ex.. , que é
também desta Casa.
O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB-Al) - Sr.
Presidente, é uma honra ser presidido por um homem público da qualificação de V. Ex'.
Muito obrigado.

o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declaroL
aberta a Sessão Ordinária do Pler ária, às quatorze.
horas e trinta minutos, havendo reç !strado as ausên·
cias do Ministro Marcos Vinicius I ~odrigues Vi laça
em missão oficial deste Tribunal no exterior, e do Mi·
nistro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo
por motivo de férias (Regimento l1terno arts. 28 '
31, 35, 66, incisos I a Ir, e 94, i.ncio;os I e V. e 112
inciso I, alíneas a e b).

Durante o disc~trso do Sr. Dja/ma Falcão, o Sr. Geraldo Melo, tfl Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral, .
Cumpro o indeclinável mas aotoroso devm ele~
registrar neste Plenário, o falecimento ocorrido no úl·
timo dia 23 de outubro, na cidade de Florianópolls
do Senador Wilson Pedro Kleinübing, cujo fato, prO··
tunda e sincera consternação causou ao povo dE!
meu Estado natal de Santa Catanna.
Deputado Federal da Legi•latura de 1983··
1987, quando tive a honra de ao seu lado cumpri·
meu último mandato, representand J a gente de meu
Estado, na Câmara dos Deputado~. Secretário Esta··
dual da Agricultura, Prefeito Munici oal de Blumenau
Governador daquele Estado e, fin.1lmente, Senado·
da República eleito em 1994 parê um mandato dE·
oito (8) anos, Wilson Kleinübing, E ngenheiro Mecã
nico e Professor de profissão, poc e-se afirmar serr~
receio de erro construiu uma da; mais exitosas 12·
rápidas carreiras público-políticas a partir daquele·
Unidade da Federação.
Seus largos e reconhecido; conhecimento~.
profissionais, aliados aos estudos de Pós-Gradua·
ção em Engenharia Económica, bnm como sua de·
senvoltura nas Áreas de Processar1ento de Dados ~;:
da Informática em Geral, fizeram dele um técnicc:
respeitado e permanentemente ouddo e consuitado.
seja como Chefe do Departamento de Processa·
menta de Dados e Diretor de DistribUIÇão entrE·
1 979-1 981 ~-elas Centrais Elétric3s ele Santa Catarinêl
~ ·cELESC; seja como Participant:! das Comissõe~
·cte Seleção de Computadores, 3 peaido de Go'Jernr
daquele Estado em 1974, seja corr-o Diretor Técnicc
(1 97·1 ); Presidente (1 977) e Membr~ do Conselho d"
Sociedade dos Usuários de Comp Jtadores Eletrónl·
cos e Equipamentos Subsidiários (SUCESU); sei"
como membro do Grupo de Plane1amento da Adm·
nistração do Estado (1979); seja como membro d"
Associação Latino-Americana de Análise Transna ·

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Sobre a mesa, Aviso do Presidente do Tribunal de
Contas da União que será lido pelo Sr. Primeiro Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
AVISO N' 796 - SGS - TCU
Brasnia - DF, 16 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do inteiro teor das palavras proferidas
pelo Exm' Sr. Ministro Adhemar Paladini Ghisi, na
Sessão Ordinária do Plenário de 11-11-98, manifestando o pesar do Tribunal de Contas da União, em
face do falecimento do Exm' Sr. Senador Vilson Pedro Kleinübing.
Atenciosamente - Homero Santos, Presidente
ATA N' 45, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Públkxl: Dr. Wa~on Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eug·ênio Lisboa
Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Cartas Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Gugarin
e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como
do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues,

HOMENAGEM PÓSTUMA AC EMINENTE
SENADOR WILSON PEDRO f:LEINÜBING
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cional; seja como Professor titular (desde 1970) de
Processamento de Dados e Chefe do Departamefllo
de Métodos Quan\itativos (1974) da Escola Superior
de Administração e Gerência de Florianópolis.
Sua estréia na vida político-representativa de
nosso Estado natal foi marcada pela significativa votação de 1 06.388 mil sufrágios, em 1982, cujos números, passados 16 anos deste fato eleitoral e, mesmo para os dias atuais, seriam extremamente expressivos.
Gaúcho, filho de Montenegro, do Rio Grande
do Sul, neto de alemães, que se localizaram às margens do Rio do Peixe, no município Catarineose de

Videira, onde seu pai Waldemar Kleinübing foi Prefeito Municipal, revelou nosso homenageado a vontade de construir para ser, para afirmar-se, servindo:
"a vontade: a alma da obra".
Muito mais expressivamente que este orador,
melhor disseram os que mais próxii'nos· dele estiveram nestes últimos anos quando, por torça das circunstânc"las de nossas tarefas institucionais nos distanciamos no cumprimento delas:
Do Senhor Antonio Cartas Magalhães, Presidente do Senado Federal:
•Ele foi uma das figuras mais atuantes e combativas do Senado. Demonstrou um el-evado espírito
público, exercendo com brilhantismo seu mandato.·
Do Senador e Governador-eleito Espiridião
Amin Helou Rlho:
"Como um homem público ele deu um grande
exemplo de respeito a Santa Catarina. Peço à Deus
que nos dê forças para acolher e valorizar o exemplo de correção do Senador."
Do Senador-eleito Jorge Konder Bomhausen:
·Este é um momento de consternação. É um
momento triste para Santa Catarina. Não vamos nos
esquecer daquele que soube cumprir bem seu trabalho de pai, marido e na vida pública, onde sempre se
destacou."
Da sociedade acadêmica, das representações
políticas, em geral, das figuras mais proeminentes
do mundo empresarial, classista, administrativo e
social do Estado Barriga-verde e de nosso país, ouviram-se expressões de sincero lamento e extremado pesar pelo acontecimento que enlutava, como
ainda enluta, nosso pequeno mas valoroso torrão,
que destacou para o Brasil a figura proeminente do
Professor universitário, do Administrador de Empresas, do Secretário de Estado, do Deputado Federal,
do Governador de Estado e do Senador da República, Wilson Pedro Kle1nübing. Deus o tenha.
Sr. Presidente!
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Requeiro, respeitosamente, a Vossa Excelência que esta modesta, mas sincera homenagem póstuma ao eminente Ncatarinense de coração•, nascido
no Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Wilson Pedro
Kleinübing, cuja sensibilidade de lider fê-lo aliado
permanente desta Corte de Contas relativamente ao
exercício de suas competências legais e constitucionais, seja comunicada à sua Excelentissima Senhora, D. Vera Maria Karan Kleinübing e aos seus caros
filhos João Paulo, Eduardo e Diogo, bem como ao
Senhor Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal; ao Deputado Michel Temer, Presidente da Cãmara dos Deputados; à Direção da Escola Superior de Administração e Gerência
de Santa Catarina, em Fiorianópoiis, ao Governo do
· Estado de Santa Catarina, nas pessoas do Sr. Governador do Estado, Dr. Paulo Afonso Vieira, do Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Neodi Seretta e do Sr. Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, Desembargador João Martins; ao
Sr. Governador-eleito de Santa Catarma, Senador
Espiridião Amin Helou Filho; ao Presidente nacional
do Partido da Frente Liberal (PFL), Senador-eleito
Jorge Konder Bomhausen; ao Sr. senador Geraldo
Althof, Suplente, ora em exercício no cargo vago e
ao Sr. Senador Cassildo Maldaner, da Representação de Santa Catarina no Senado Federal.
Muito Obrigado."
Na oportunidade, manifestaram-se o MinistroSubstituto Lincoln Magalhães da Rocha e o Ministro
Valmir Campelo, conforme registrado a seguir:
_ Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha
'"Eu gostaria de associar-me Senhor Presidente
às homenagens que o eminente decano presta à figura do Governador Wilson Kteinübing.
Trata-se efetivamente de um político de qualidades inegãveis que, por força do destino, afastouse do cenário político.
Relembro visita que os Ministros do TCU fizeram a Florianópolis, em 1991, ocasião em que toram
recebidos, com grande fidalguia, pelo então governador Wilson K!einübing.
Associamo-nos as homenagem que se prestam a sua Excelência, rogando à Deus descanso
eterno para sua alma. Requiscat in pacé."
_Comunicação do Ministro Valmir Campeta
"Senhor Presidente,
Senhores Ministras,
Senhor Procurador Geral,
Tendo convivido com o Senador Wilson Kleinübing durante seis anos, no Senado Federal, não pode-
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ria dei~ar, nesta oport. midad8. de r~gis~r3.r a minha
saudade por esse horr.ern com quem mantive sincera amizade. Participando cem ele da Comissão de
Assuntos Eccnõmicos do Senado Federal sou testemunha da sua combatividade e dinamismo, da sua
inteligência e do seu trabalho incansável em defesa
de Santa Catarina e do nosso País como um todo.
Desta forma, gostaria de associar-me a Vossa
Excelência, Senhor Ministro Decano, nas homenagens que presta ao ilustre Senador catarinense. Parabéns. portanto, a Vossa Excelência pela Jembran- ·
ça do Senador Wilson Kleinübing, cuja memória registra um valioso legado de bons serviços prestados

ao País."
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, e
os demais Ministros presentes associaram-se às homenagens prestadas pelos Ministros Adhemar Paladini Ghisi e Valmir Campeto, bem como peta Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha ao eminente senador Wilson Kteinübing.

O SR. PRESIDEIIITE (Antonio Car1os Magalhães)
-O expediente tido vai à publicação.
Sobre a mesa, Propostas de Emenda à Constituição que serão lidas pelo Sr. Primeiro Secretário,

Senador Ronatdo Cunha Lima.
São lidas as seguintes:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 34, DE 1998
Prorroga, alterando a alíquota, a cobrança da contribuição a que se refere o
art. 74 do Alo das Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesa da Câmara dos Deputados e o Senado Federal promulgam, nos termos do § 3 2 do art. 60
da Constituição Federal, a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1' Fica inctuido o art. 75 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte
redação:
"Art. 75. Fica prorrogada. por trinta e
se1s meses. a cobrança da contribuição de
que trata c art1go anterior. instituida pela Le1
n 2 9.311. de 24 de outubro de 1996, modifi-

cada peta Lei nº 9.539. de 12 de dezembro
de 1997, cuja v1géncia é também prorrogada
por idêntico prazo.
§ 1º Observado o disposto no § 6º do
art. 195, a alíquota da contribuição será de
trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e de trinta centésimos,

nos mases subseqüentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente, nos limi~as aqui defini-

dos.
§ 2 2 O resultado c-:J aumento da arrecadação. decorrente da alteração da atiquota, nos exercícios finance!ros de 1999, 2000
e 2001, aarâ destinado .ao custeio da previdência social.
§ 3 9 Fica a União autorizada a emitir títulos da divida pública interna, cujos recursos serão destinados ao custeio da saúde s
da previdência social, em montante equiva~
lente ao produto da arrecadação da contri~
buição, prevista e não realizada em 1999,
hipótese em que o resultado da arrecadação
verificada no exercício .financeiro de 2002
serâ integralmente destinado ao resgate da
divida publica federal.··

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor. na data de
sua publicação.
Justificação
A presente proposta de emenda ã. Constituição
visa a prorrogar. por tnnta e seis meses~· a contribuição pro\Jisólia sobre mO'timentação 1inanceira de
que trata o art. 74 do Ato das Disposições Çonstítucionais Transitórias, cuja vigâflGis se esgota em 23

de janeiro de 1999.
·
A prorrogação se impõ2, .::m ::rimeiro lugar, em
face da necessidade de gai'amir r:gcursos para s
saúde pública nos exercícios financeiros de 1999 a
2001. Com efeito, o Congresso Na.c10~2!. ao aorovar
a Lei de Diretrizes Orçamentári2s - :_: :,..; oara - ·;gg

- Lei nº 9.692. de 27 de julho de 1998 -. assim determinou:
"Art. 40. t--!o -c:xe:-cic:c Ce ~. 999 ~erão
aplicados, em ações e aerv!ços de saúde,
no mínimo, recursos equivalentes aos Íixados na lei orçamentária de 1998, desde que
sejam aprovadas as correspondentes fontes
de receita."
Esta determmação do Poder _egislativo tem
s1dc uma c0nstame nos ~-J\th-nc~·- ;::.nos, aevido à absoluta prrondade conterida à s.::.Ude dos brasileiros.
Entretanto. não basta garantir recursos para a
saúde. O agravamento do déficit fiscal e a deterioração da situação financeira internacional, desencadeada pelas crises· asiática e russa, levaram o Governo
brasileiro a lançar o Programa de Estabilização Fiscal.
cuja meta principal é a buSca do equilibrio das contas
publicas. Nesse contexto, o aumento da atiquota da
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CPMF - para 0,38% nos primeiros doze meses e
para 0,3QO/o nos vinte e quatro meses subseqüentes
- se destina a vincular recursos para Previdência
Social, área em que o déficit é mais acentuado.
O texto proposto está em estrita consonância
com os princípios e normas constitucionais que regem a inst~uição e a elevação de contribuições sociais, em especial o da anterioridade mitigada. insculpido no § 6° do art. 195 da Constituição, que exige uma carência de noventa dias da data da publicação da. norma para a cobrança de majoração da aliquota da contribuição. Haverá pois, parda de rece~a
projetada para o exercício de 1999, razão pela qual o §
32 autoriza a União a emftir títulos da díVida pública,
em montante equivalente à receita não realizada; a divida pública federal dai resultante será resgatada com
o resultado da arrecadação verificada no exercício de
2.002, mantendo-se, assim, a destinação de tais recursos para a saúde e a previdência sociaL
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 35, DE 1998
Acrescenta parágrafo ao ·art 212 da
Constituição Federal, prevendo a destina..
ção de recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, na esfera federal,
para o crédito educativo.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Artigo único. Acrescente-se o seguinte § 5º-A
ao artigo 212 da Constituição Federal:
Art. 212 ................................................ .

§ 5º-A. A União destinará ao crédito
educativo anualmente, o valor mínimo de um
décimo dos seus recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
Justificação

Em face do exposto, sollcitamos dos ilustres

pares o apoio imprescindível à aprovação desta proposta de emenda à Constituição.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1998. -

-,--~-----~..:

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

A expansão do ensino superior do Brasil vem
sofrendo grandes obstáculos nas últimas décadas.
De um lado, o setor publico enfrenta a. rigidez das
contenções orçamentárias. De outro, a ·baixa renda
de inúmeros estudantes dificulta seu acesso às instituições de ensino privadas. Dessa forma, no Brasil a
proporção de estudantes do ensino superior por dez
mil habitantes é consideravelmente baixa: em 1992,
foi de 1.079, contra, por exemplo, 4.253 da Coréia
do Sul, 3.268 da Argentina e 2.853 da Venezuela.
Criado em 1975, o programa de crédito educativo da União (CREDUC) vem constituindo-se em
um importante instrumento de democratização do
acesso ao ensino superior. Os beneficiários do programa, uma vez demonstrada sua carência, recebem financiamento para ·arcar com as anuidades escolares, ressarcindo os valores recebidos ao final de
um período de carência, contado a partir do término
ou da interrupçao do curso.
Apesar de suas vantagens, o programa de crédito educatiVO enfrenta grandes dificuldades. A ma1s
significativa delas são os recursos insuficientes para
o seu f1nanc1amento, fenômeno responsável por um
consideravel descompaso entre a demanda pelo
crédito e a sua oferta.
Três são as fontes de custeio do crédito educativo. A pnme1ra delas é constituída pelas dotações
orçamentárias do Ministério da Educação e do Desporto (MEC). Também destinam-se ao programa
tnnta por cento da receita liquida dos concursos de
prognõsticos promovidos pela Caixa Econômica Fe-

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dera!. Finalmente, o CREDUC conta com a reversão
dos 1inanciamen1os concedidos.
Lamentavelmente, os recursos gerados por essas três fontes têm se mostrado insuficientes para o

atendimento da demanda de candidatos inscritos no
CREDUC. Atualmente, beneficiam-se dele cerca de
100 mil estudantes. Entretanto, outros 150 mil candidatos inscrilos em 1997 não puderam ser atendidos, isso
para não contar aqueles que nem mesmo se inscreveram devido à falta de perspectiva de atendimento.
O aumento da demanda está em grande parte
relacionado à procura cada vez maior da classe mé-

dia. Como apontou a professora Cristina Pires, coordenadora do programa no MEC, "com o crescimento do
desemprego e o achatamento salarial, a classe média
veio engrossar o número de pessoas pleiteando financiamento." (Correio Braziliense, 25/8/97).
Para piorar esse quadro, nos últimos anos o
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Em vista das razões apresentadas, solicito o

apoio dos Senhores Congressistas para a aprovação desta Proposta de Emenda à Constituição.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1998. José lgnácio Ferreira - Gerson Camata - Jonas
Pinheiro - Gilvam Borges - Emilia Fernandes Lucídio Portella - Bernardo Cabral - Jefferson
Péres - Zanete Cardinal - Emandes Amorim Hugo Napoleão - Odacir Soares - Levy Dias Juvêncio Dias - Bello Parga - José Saad - Luiz
Sérgio Machado -Eicio Alvares - Casildo Maldaner - Lúcio Alcântara - Marina Silva - José Bianco - Djalma Bessa - Mauro Miranda - Ademir de
Andrade - Geraldo Melo - lris Rezende - Francelina Pereira- Nabor Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

programa de crédito educativo do MEC tem atrasado
o repasse dos recursos para honrar os contratos firmados, gerando constrangimentos para os estudantes e dividas para as instituições de ensino. Em
1997, o ãtraso na liberação dos recursos gerou para
as universidades comunitárias uma dívida calculada

em R$150 milhões (Jornal das Universidades Comunitárias, n• 2, dez!jan. 1997-8}
Tudo indica que em 1998· essa situação se
repetirá, pois dos R$ 374milhões disponíveis para
atender os contratos já firmados, o CREDUC conta com apenas R$ 294,5 milhões, sendo 35,9% de
dotação orçamentária específica, 40,7% das loterias
de prognósticos e 23,4% da revei-são dos financiamentos.

A proposta ora apresentada procura reverter
essa situação, mediante a criação de uma fonte
segura de recursos para o crédito educativo. Se
sua sistemática estivesse em vigor em 1996, teria
permitido um aparte de R$676 milhões para o programa, contra os R$157 milhões despendidos,
considerando apenas as dotações orçamentárias.
Dessa forma, teria sido possível triplicar o atendimento, passando. naquele ano, dos 86 mil beneficiados para 270 mil.
É preciso ressaltar que esta PEC não fere

qualquer disposição constitucional, pois a vinculação

e ressalvada pelo art.

Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não
previstos no artigo anterior, desde que sejam não cu~

mulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprtos dos dlscrtminados nesta Consti!tiição;
11 - na iminência ou no caso de guerra externa,
impostos extraordinários, compreendidos ou não em
sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua
criação.

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a

qualquer titulo, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que· instituírem e mantiverem;

11 - vinte por cento do produto da arrecadação
do imposto que a União instituir no exercício da
competência que lhe é atribuída pelo art. 154, L

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;

11 - cinquenta por cento do produto da arrecada-

a mesma abertura constitucional que permitiu a vin-

ção do imposto da União sobre a propriedade territorial
rural, relativamente aos imóveis neles situados;
III -cinquenta por~cento do produto da arreca-

culação de recursos para o ensino fundamental, de
acordo com a Emenda à Constituição n• 14/96.

veículos automotores licenciados em seus territórios;

de recursos que faz

167, inci-

so IV, da Constituição Federal. Ela segue, portanto,

dação do imposto <lo Estado sobre a propriedade de
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IV- vmte e cinco por cemo do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas á circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Paragrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso
IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no minimo, na proporção do
valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços,
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recebe rem nos termos do inciso 11, observados os criténos estabelecidos no art 158, parágrafo único, I e 11.
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estn::1.nho à previsão da receita e à fixação
da despesa, não se iricluindo na proibição a autorização para abertura de crédito·s suplementares e
contratação de operações de crédito, ainda que por ·
antecipação de receita, nos termos da lei.
Art. 167. São vedados:

realizadas em seus territórios;

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser
lei estadual ou, no caso dos Terrrtónos, lei í~UeraL
Art. 159. A União entregara:
I - do produto da arrecadação dos Impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por
cento na seguinte forma:
a) vinte e um imeiros e cinco decimos por cento ao Fundo de Participação 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 e programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas
instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semi-árido do Nordeste a me-

tade dos recursos destinados à região, na forma que
a lei estabelecer;
li -do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industriaizados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
valor das respectivas exportações de produtos industrializados.
§ 1 º Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-a a parcela da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza pertencente
aos Estados, ao D1stríto Federal e aos Municipios,
nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
§
A nenhuma unidade federada poderá ser
destmada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.
§ 3' Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que

z•

IV - a vinculação de receita de impostos a órgãos. fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se refe~
rem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos
para manutenção e desenvolvimento do ensino,
como determinado pelo art. 212, e a prestação de
garantias às operações de crédito por antecipação
de receita, previstas no art. 165, § 8 2 ;
Art. 208. O dever do Estado com a educação
será etetivado mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório. e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram· acesso na
idade própria;
ll - progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensi·
no. da pesquisa da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VIl - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de
material didático~escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
§ 1 !l O acesso ao ensino obngatório e gratuito
é direitO públiCO SUbJetiVO.
§ 2º O não~oferecimento do ensmo obrigatório
pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autondade competente.
§ 3º Compete ao poder público recensear os
educandos no ensino fundamental, lazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência à escola.
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Art 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mrnimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desen~

volvimento do ensino.
§ 1' A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Eslados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, ou pelos Eslados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto
neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2' Para efeito do cumprimento do disposto no
capul deste artigo, serão considerado os sistemas
de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do ai1. 213.

§ 32 A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos do -pla~a naclonal

de educação.

§ 42 Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VIl,
serão financiados com recursos provenientes de

contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§

s•

O ensino fundamental público terá êomo

fonte adicional de financiamento a contribuição so-

cial do salário-educação, recolhida, na forma da lei,
pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e dependentes.
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação:

11 - assegurem a destinação de seu patrimônio
a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional. ou ao poder público, no caso de encerramento

de suas atividades.

§ 1' Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino
fundamental e médio, na forma da lei, para os que
demonstrarem insuficiência de recursos, quando
houver falta de vagas e cursos regulares da rede pú-

blica na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

§ 2" As atividades universitárias de pesquisa
e extensão poderão receber apoio financeiro do

poder público.
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EMENDA CONSTITUCIONAL N' 14, DE 1996
Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato
das Disposições Constrtucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 32 . do art. 60 da
Conslituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucionai:Art. 12 É acrescentada no
·inciso VIl do art. 34, da Constituição Federal, a alínea e, com a seguinte redação:

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino."

Art. 2" É dada nova redação aos incisos I e 11 do
art. 208 da Constituição Federal nós seguintes termos:
·1 - ensino fundamental obrigatório e
gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta
gratuita para todos os que a ele não tiveram

acesso na idade própria;
11 - progressiva universalização do ensino médio gratuita;•

Art 3' É dada nova redação aos §§ 1" e 2" do art.
211 da Constituição Federal e nele são inseridos mais
dois perágrafos, passando a ter a seguinte redação:
'Art. 211 ................................................
§ 1g A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais
e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir

equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Es-

tados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
§ 2g Os Municípios aluarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

§ 3 2 Os Estados e o Distrilo Federal
atuarão prioritariamente no ensina fundamental e médio.
§ 4º Na organização de seus sistemas
de ensino, os Estados e os Municipios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório."

Art. 4 2 É dada nova redação ao § 5' do art.
212, da Constituição Federal nos seguintes termos:

'§

s•

O ensino fundamenlal público

terá como fonte adicional de financiamento a
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contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei."
Art. 52

E alterado

o art. 60 do Ato das Disposi-

ções Constitucionais Transitórias e nele são inseri-

das novos parágrafos, passando o artigo a ter a seguinte redação:
·Ar!. 60. Nos dez primeiros anos da
promulgação desta Emenda, os Estados, o
Distrito Federal e os Municipios destinarão
não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da
Constitu~ão Federal, à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino fundamental,
com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração
condigna do magistério.
§ 1º A distribuição de responsabilidade
e recursos entre os Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal, é
assegurada mediante a criação. no âmbito
de cada Estado e do Distrito Federal, de um
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, de natureza contábil.
§ 2 2 O Fundo referido no parágrafo anterior será constituido por, pelo menos, qufnze por cento dos recursos a que se referem
os arts. 155, inciso 11: 158, inciso IV: e 159:
.nciso I, alíneas a e b; e inciso 11, da Constituição Federal, e será distribuido entre cada
Estado e seus Municípios. proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.
§ 3 2 A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o § 19 , sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
§ 42 A União, os Estados, o Distrito Fe-

deral e os Municípios ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas
contribuições ao Fundo. de forma a garantir
um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente.
§ 5º Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo
referido no § 1 será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental
em efetivo exercicio no magistério.

°
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§ 62 A União aplicará na erradicação
do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, inclusive na complementação a que se refere o §
3 2 , nunca menos que o equivalente a trinta
por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal.
§ 7º A lei disporá sobre a organização
dos Fundos, a distribuição proporcional de
seus recursos, sua fiscalização e controle,
bem como sobre a forma de cálculo do valor
mínimo nacional por aluno."
Art 6 2 Esta emenda entra em vigor a primeiro de
janeiro do ano subseqüente ao de sua promulgação.
Brasília, 12 de setembro de 1996.

(À Comissão de Coostituição, Justiça e
Cidadania.)
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 36, DE 1998
Aftera a redação § 6", do ar!. 40, e
acrescenta parágrafo ao arl 195, da
Constituição Federal.
·. - ·
As Mesas da Câmara dos Deputadôs e do Senado Federal, nos termos do § 3' do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Art. 1' Os arts. 40 e 195 da Constituição Federal passam a vigorar acrescidos, respectivamente,
dos seguintes §§ 7' e 9º:
"Ar!. 40 ..................................................

§ 7º A contribuição prevista no parágrafo anterior não incidirá sobre as aposentadorias e pensões dos servidores públicos
federais com idade igual ou superior a setenta anos.
Ar!. 195 .................................................
§ gQ E vedada a instituição de contribUições soc1a1s sobre o rend1mento proveniente do beneficio da aposentadona ou
pensão à p8ssoa com 1dade 1gual ou supenor a setenta anos."
Art. 2º Esta Emenda constitucional entra em
gor na data de sua publicação.

Vl-

Justificação
Trata-se de proposta de emenda constitucional
que visa propiciar ao aposentado e ao pensionista
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isenção da contribuiçaõ social para a Seguridade
Social às pessoas com idade superior a setenta
anos.
o pleito se jus@ca em razão das elevadas
despesas com medicamentos, que, naquela faixa
etária, ultrapassam, às vezes, os descontos feitos
nos respectivos salários.
A cobrança de contribuições sociais sobre os
proventos de pessoas idosas, acima de setenta
anos, não se justifica, ainda mais quando o seu único meio de sustento provém exclusivamente da aposentadoria ou da pensão. A partir de certo momento
deve se estabelecer o que denominamos de "solidariedade entre as geraçõesu, mediante a qual os mais
jovens assumem responsabilidades maiores, substituindo inclusive o trabalho dos mais idosos.
A exação, se efetivada, acabaria por aumentar
a despesa do INSS e da União com saúde e programas assistenciais. Assim, é razoável, depois de certa idade, considerada a longevidade atual, isentar-se
do pagamento de contribuições estas pessoas, que
deixam de demandar serviços públicos, já tão precários em nosso Pafs.
Em face dessas considerações, esperamos
contar com o apoio dos nossos Pares para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1998. José lgnácio - Gérson Camata Jonas Pinheiro Gilvan Borges - Emília Fernandes - Lucídio Portella - Bernardo Cabral - Jefferson Péres - Zanete Cardinal - Ernandes Amorim - Hugo Napóleão
- Levy Dias - Bello Parga- José Saad - Bcio Alvares - Casildo Maldaner - Lúcio Alcãntara - Josaphat Marinho - José Bianco - Djalma Bessa Mauro Miranda- Adem ir Andrada - Geraldo Melo
- lris Resende- Nabor Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
"Art. 40. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;
11 - compulsoriamente, aos setenta anos de
idade, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço;
III - voluntariamente:
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a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais;
b) aos trintas anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e vinte e cinco, se
professora, com proventos integrais;
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos
vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
§ 1º Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, a e c, no caso de
exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.
§ 2' A lei disporá sobre " aposentadoria em
cargos ou empregos temporários.
§ 3° O tempo de serviço público federal, estadual
ou municipal será computado integralmente para os
efeitos de aposentadcria e de disponibilidade.
§ 4° Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na .mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo também estendidos àos inativos
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transfonnação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.
§ 5º O beneficio da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos
do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.
§ 62 As aposentadorias e pensões dos serVidores públicos federais serão custeadas com recursos
provenientes da União e das contribuições dos servidores, na fonna da lei.
·
Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrrto Federal e
dos Municípios. e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores. incidente sobre a folha
de salários, o faturamento e o lucro;
11 -dos trabalhadores;
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ 12 As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social
constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
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§ 2' A proposta de orçamento da seguridade
social serâ elaborada de forma integrada pelos órgã~
os responsáveis pela saúde, previdência social e as~
sistência social, tendo em vista as metas e priarida~
des estabelecidas na lei de diretrizes orçamentarias,
assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
§ 3' A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar corn o poder público nem dele re~
ceber benefícios ou :ncentivos fiscais ou creditícios.
§ 4' A lei podem instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.
§ 5 2 Nenhum beneficio ou serviço da seguridade social poderâ ser criado, majorado ou estendido
sem a correspondente fonte de custeio total.
§ 6 2 As contribl!ições sociais de que trata este
artigo só poderão S6r exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituido ou modificado, não se lhes aplicando o
disposto no art. 150, III, b.
§ 7' São isentas de contribuiçào para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

§
O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal,
bem como os respectivos cônjuges, que exerçam
suas atividades em regime de economia farni'Jiar,
sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social mediante a aplicação de uma aliquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da leL
82

(Ã Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalmes)
- As Propostas de Emenda à Constituição que acabam de ser lidas estão sujettas às disposições especílicas. de acordo com o art. 354 e seguintes do Regimento Interno. Assim, serao publicadas e despad1adas à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadanm.
Sobre a mesa. oficias que serão lidos pelo Sr.
12 Secretario. Senador Ronaldo Cunha Lima.
São l1aos os seguintes:
OF.1 05/98-LPSDB
Brasília. 11 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Solicita a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder a seguinte
penmuta junto à Comissão de Educação desta Casa:
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Senador Sérgio Machado - suplente
Senador José lgnácio Ferreira - titular
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio
Machado, Líder do PSDB.
OF. N' 1.475-L-PFU98
Brasília, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada a
emitir parecer à Medida Provisória n2 1.710-3, de 5 de
novembro de 1998, que "Acrescenta dispositivo da Lei
n' 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
as sanções penais e administrativa-s derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente", em
substituição aos anteriormente indicados.
Elelivos:
Deputado Luciano Pizzatto
Deputado Pauderney Avelino
Suplentes:
Deputado Carlos Melles
Deputado Ciro Nogueira
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Serão feitas as substituiçôes solicitadas.
Sobre a mesa, requerimentos de urgência que
serão lidos pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo
Cunha Uma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 563, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, .b, combinado com o
art. 338, 11, do RISF, requeremos urgência para o
PRS nQ 1 04 advindo da aprovação do Oficio "S~ n2
67, de 1998, que "encaminha ao Senado Federal o
Parecer Dedip/Diares-98/647, de 3 de julho de 1998,
a respeito da solicitação do Governo do Estado do
Pará - PA, referente ao contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas,
firmado entre o Governo do Estado do Para - PA, e
a· União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor
de R$274.495.064,33 (duzentos e setenta e quatro
milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), correspondente ao somatório dos saldos devedores dos em-
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préstimos e financiamentos contratados junto à
xa Econômica Federal". (Parecer n' 578/98)

Cai~

Sala das Comissões, dezassete de novembro
de 1998. - Pedro Piva - Fernando Bezerra - Lú-

cio Alcântara - Romero Jucá - Jefferson Péres Ney Suassuna - Jonas Pinheiro - Djalma Bessa
- Beni Veras - José Fogaça - Gerson Camata Carlos Bezerra- Bello Parga- Eduardo Suplicy.
REQUERIMENTO N' 564, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n' 43, de 1998 (n' 4.606/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a autonomia de gestão das Organizações Militares Prestadoras de Serviço da Marinha, e
dâ outras providências.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1998. Elcio Alvares - Sérgio Machado - Francelina Pereira -Jade r Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Esses requerimentos serão votados após a Ordem
do Dia, na forma 'ao Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. Primeiro Secretário, Senador Ronaldo Cunha Urna.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N' 565, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro à Mesa, na forma regulamentar, que
seja oficiado ao Excelentíssimo SenOOr Ministro da Saúde solicitando informações sobre os montantes arrecadacbs através da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira desde sua criação, a aplicação havida de tais recursos, e o acréscimo representado no orçamento da saúde no Brasil, bem como o valor de outras fontes de financiamento do selar no período.
Justificação
A deliberação parlamentar sobre a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira _
CPMF. deve ser esclarecida com informações adequadas sobre os valores jâ arrecadados, a respectiva aplicação, e o impacto destes recursos no orçamento da saúde nõ Brasil, notadamente quando se
verificou recentes declarações do Ministro da Saúde,
José Serra, no sentido de que parte destes recursos
teriam sido desviados de sua finalidade.
Sala das deliberações. 18 de novembro de
1998. - Senador Ernandes Amorim. PPB (RO)

(A Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO N' 566, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro à Mesa, na forma regulamentar, que
seja solicitado ao Ministério da Fazenda informação
sobre os montantes arrecadados através da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
CPMF desde sua criação, e respectiva aplicação.
Justificação.
A delberação parlamentar sobre a Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira
CPMF, deve ser esclarecida com informações adequadas sobre os valores já arrecadados, e respectiva aplicação, notadamente quando se verificou recentes declarações do Ministro cta Saúde, José Serra, no sentido de que parte destes recursos teriam
sido desviados de sua finalidade.·
Sala das deliberações, 18 de novembro de
1998. - Senador Ernandes Amorim, PPB (AO).

(À Mesa para decisfio.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Os requerimentos lidos serão despachados à
Mesa para decisão, nos termos do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- A Presidência lembra ao Plenário que comparecerá
ao Senado, amanhã, dia 19, as 10 horas, S. Ex" o Ministro de Estado das Comunicações. Sr. Luiz Carlos
Mendonça de Barros, a fim de prestar esclarecimentos
sobre o processo de privatização do Sistema Telebrás.
As inscrições para interpelações ao Ministro
encontram-se abertas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 64, DE 1995
(Votação nominal)
Votação, em prime1ro turno, da Proposta de Emenda a Constituição n' 64, de 1995,
tendo como primeiro· signatário o Senador
Osmar Dias, que dá nova redação ao inciso
XXIX do art. 7' e revoga o art. 233 da Constituição Federal (prazo prescricional das
ações trabalhistas), tendo
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Ramez Tebet:
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- sob n' 542, de 1996 (sobre a Proposta), favorável, com votos contrários dos Senadores José Eduardo Outra, Pedro Simon e Antonio Cartas Valadares;
- sob n' 359, de 1998 (sobre a Emenda n' 1Pien), favorável.
A matéria constou da sessão deliberativa ardi~
naria de 12 do corrente, quando teve a sua votação
adiada para hoje.
Solicito aos Srs. Senadores que estão em ou~
tras dependências da Casa para virem ao plenário,
pois a votação é nominal.
Em votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eu
gostaria de, antes até de encaminhar a votação, ou~
vir o pronunciamento dos Srs. Lideres a respeito da
emenda de plenário, que teve parecer favorável na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
onde foi aprovada, por unanimidade.
O Senador Osmar Dias apresentou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece a
isonomia na prescrição de direitos trabalhistas entre
trabalhadores rurais e urbanos,
Quando da elaboração da Constituição, os
Constituintes entenderam que, dada a diferença de
informações, dada a diferença de organização entre
os trabalhador8s do campo e os da cidade, era necessário estabelecer-se uma garantia maior, no que
diz respeito à prescrição dos direitos trabalhistas,
para os trabalhadores rurais. Estabeleceu-se, então,
que os direitos trabalhistas dos trabalhadores urbanos prescreveriam em cinco anos e haveria imprescritibilidade para os trabalhadores rurais.
Segundo a argumentação do Senador Osmar
Dias, ao apresentar a sua emenda, o que era uma
garantia de direito ou uma intenção de garantir direitos para os trabalhadores rurais acabou tendo um
efeito contrário, na medida em que estava inibindo a
regulanzação do contrato de trabalho de trabalhadores rurais, porque os proprietários ficavam com
medo de regularizar a situação desses trabalhadores. E quando eles se afastavam do emprego, tinham direito de reivindicar direitos trabalhistas refe~
rentes a todo o periodo em que trabalharam naquela
fazenda, naquela agroindústria ou naquela empresa.
Esses direitos não prescreviam por cinco anos.
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Sr. Presidente, embora isso possa ser verdade

- acredito até que seja - e embora tenhamos conhecimento também de que muitas vezes pequenos
proprietários, pequenos produtores acabam tendo
de vender suas propriedades para fazer frente a direitos trabalhistas que empregados seus conquistaram na Justiça, também é verdade que neste nosso
imenso Pais, em que há uma diferença brutal tanto
no grau de informação quanto no grau de

organiza~

ção dos trabalhadores, existe ainda uma absoluta
precariedad~- nas relações de trabalho, particularmente no meio rural. E se é verdade que, em algum
grau, essa precariedade é decorrente desse medo
dos proprietários provocado por essa emenda, é verdade também que, na grande maioria das vezes,
essa precariedade não decorre dessa emenda, mas,
sim, do profundo descaso de satores do meio rural

no sentido de garantir os direitos trabalhistas.
Na primeira votação, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, votamos con1rariamente à
emenda, até porque entendemos que existe uma série
de pontos relacionados a direitos trabafhislas na atual
Constituição que até o momento não foram nem re<Julamentados. Entre esses pontos, está o principio da demissão imotivada, ao lado de uma sér1e de outros pontos que estão contemplados na Constituição, mas que
não foram ainda regulamentados, numa demonstração
de que o Congresso Nacional é mu~o lento quando diz
respeito a garantir os cireitos dos trabalhadores.
Portanto, nós, em razão de não haverem sido regulamentados esses pontos, não nos disporíamos a

votar uma emenda à Constituição que viesse, de antemão, a reduzir esses direitos que estavam garantidos.

Tendo vindo a proposta para o plenário, apresentamos uma emenda que visava estabelecer um meio-

termo, sensiveis que estávamos a alguns dos argumentos apresentados pelo Senador Osmar Dias, que

são reais e que, concretamente, prejudicam particularmente pequenos e médios proprietários. No entanto,
ainda é necessário estabelecer uma distinção de tratamento entre trabalhadores rurais e urbanos -distinção
esta que já existe em outros pontos da Constituição,
como, por exemplo, na parte que trata da Previdência,

que, embora tenha sido profundamente modificada
aqui no Senado, ainda manteve essa diferença de tratamento entre rurais e urbanos.

Nesse senttdo, apresentamos emenda que acaba com a imprescritibilidade de direitos trabalhistas
para rurais, mas preserva um tratamento diferenciado

entre rurais e urbanos. Estabelece a emenda que, no
caso dos trabalhadores rurais, a prescritibilidade acontecerta no prazo de oito anos. Como será votada pri-
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meiro a proposta original, para depois se votar a
emenda, gostaria de OlNir a manifestação dos Srs.
Uderes a respeito da nossa emenda, até para que
possamos tomar uma posição relativa à emenda ori-

ginal.
O que não é possível, Sr. Presidente, é uma
emenda, que foi aprovada, por meio de um acordo,
por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com parecer favorável do Relator e
com a concordância do autor da emenda original,
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queiras - ou cem hectares -, empregou durante trin·

ta e dois anos um trabalhador, pagando os seus salários. Esse trabalhador, ao sair de sua propriedade,
após o encerramento de seu contrato de trabalho, entrou na Justiça com uma ação trabalhista. O valor estipulado dessa ação chega a R$240 mil. Se pegarmos a
área trabalhada por esse trabalhadpr durante esses
trinta e dois anos, veremos que ele trabalhou cerca de
um alqueire ou 2,5 hectares de uma propriedade de
quarenta alqueires. Se pegarmos o valor daquela pro-

ser derrubada no plenário depois de votarmos favoravelmente à emenda original.

priedade, veremos que ela chegarâ no mâxirno a

Gostaríamos de ouvir a manifestação dos Srs.

a cuidar de um alqueire, ou 2,5 hectares, durante trinta e

R$300 mil. Quer dizer, aquele trabalhador, que ajudou

Lideres dos partidos a respeito da votação da· nossa

dois anos, segundo o advogado trabalhista que entrou

emenda, para que possamos decidir acerca de
como votar na primeira votação, que é a que garante

com a ação, tem direito a quase a integralidade da pro-

a aprovação da emenda original.
Gostaria de ouvir não só o autor -o Relator, infelizmente, não está presente, acredito que esteja
trabalhando na questão do Orçamento, pórque também é relator do Orçamento -, mas também os Srs.
Líderes relativamente à nossa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias MagaJtães) Com a palavra o autor da emenda, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos apreciando
uma emenda que alcança cerca de dezoito milhões
de trabalhadores rurais e mais de cinco milhões de

proprietários rurais deste Pais - uma emenda de
amplo alcance social, portanto.
Rco satisfeito de ter ouvido o Senador José
Eduardo Outra, do PT, dizer serem ilusórios os argumentos a lavor do direito adquirido dos trabalhadores
rurais referentes à inexistência de prazo para prescrição do direito de apresentar reclamações junto à Justiça do Trabalho. Na verdade, essa prerrogativa era
uma ilusão e fico satisfetto de ver terem chegado a
essa conclusão os Senadores da Oposição também.
De fato, quando não se estabelece prazo igual para os

trabalhadores rurais e para os trabalhadores urbanos,

priedade do patrão ao qual ele seiViu.
Além de ser uma injustiça, isso fez com que os

empregadores do campo de todo o Pais dessem
preferência ao trabalhador volante, ao trabalhador
temporário, ao chamado bóia·fria. Foi criada a indústria do bóia-fria a partir desse dispositivo constitucional que amedronta os empregadores e impede que
trabalhadores rurais tenham empregos permanen-

tes. Isso transtomou, tumultuou as relações trabalhistas entre o empregador e o trabalhador.
Hoje temos esse contigente enorme de traba-

lhadores volantes, que, justamente por serem trabalhadores volantes, não alcançam os direitos trabalhistas que um trabalhador pennanente tem, não ten-

do dire~o. portanto, ao FGTS, ao INSS, à contagem de
tempo para aposentadoria. Não têm também segurança de emprego, porque são trabalhadores eventuais, que acompanham a sazonalidade da produção
agrícola. São trabalhadores que, na verdade, vivem
abaixo da linha da miséria, exatamente porque não

têm a segurança que o emprego permanente dá.
Portanto, temos que acabar com esse sistema,

que coloca abaixo da linha da miséria milhares de
trabalhadores brasileiros, e temos que dar seguran·

ça e tranqüilidade para o produtor rural, para que ele
possa dar emprego permanente, mas, ao mesmo
tempo, ter os seus direitos preservados.

pensando que se está beneficiando os trabalhadores

Quando propus, Senador José Eduardo Outra.

rurais, tem-se na verdade o efeito oposto. O desem-

os cinco anos, foi porque pensei no princípio da isonomia. Os trabalhadores urbanos têm, na Constituição,
as regras estabelecidas ·da seguinte forma: dois anos,
após o encerramento do contrato, para ingressarem na
Justiça, podendo reclamar direitos sobre os cinco últi·

prego no campo, observado nesse período, tem como
causa, em grande parte, essa exigência constitucional,
que coloca na parede o empregador. Ela traz muita in·

segurança para o empregador, porque há casos tramitanco na Justiça, inclusive no meu Estado e em todos
os Estados do País, em que o valor da ação supera o
valor da propriedade do empregador.
Vou citar um case que tramita na Justiça do Paraná. Um empregador, possuidor de quarenta ai-

mos anos de contrato. Em relação ao trabalhador rural,
essa regra está na Constituição, ou seja, o trabalhador
rural tem dois anos para ingressar na Justiça. No entanto, a Constituição deixa em aberto o prazo, fazendo
com que esse seja infinito. Com isso, as açóes traba-
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lhistas ganham vaiares extraordinários e obrigam os
empregadores a guardarem documentos de 20, 30,
40 anos, o que dificulta a tramitação desses processos na Justiça, porque se gasta mais tempo buscando documentos, que, muitas vezes, não são encontrados - e ai vem a punição ao empregador, porque
é impossível manter, contabilmente, documentos de
20, 30, 40 anos - e, ao mesmo tempo, o trabalhador
fica engessado com ações trabalhistas que correm
por longos anos, sem conclusão, sem julgamento.
Penso que vamos aprovar uma emenda constitucional que trarâ paz e justiça ao campo, diminuirá essa
indústria, essa fábrica de trabalhadores volantes, e

darã segurança ao tmbalho permanente no campo.
Senador José Eduardo Outra, quando fiz a
emenda com os cinco anos, estava pensando na
ISonomia com o trabalhador urbano, o que, na verdade, está tambêm estabelecido em outros artigos
da Constituição Federal, que garante ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Senador Suplicy, há um orador na Tribuna. V. Ex'
está impedindo a visão da Mesa.
O SR. OSMAR DIAS (PSOB- PR) - ... que ga·
rante, Sr. Presidente, a igualdade de direitos. Não
peguei ao acaso os cinco anos, mas levei em consi~
deração a mesma regra estabelecida para o trabalhador urbano; sendo assim, estaremos obedecendo
aquilo que prescreve a Constituição em vários dos
seus artigos. Não os tenho em mãos agora, mas é só
pegarmos a Constituição -o Senador Bernardo Cabral
poderia até me socorrer - e verificarmos que a igual-

dade de direitos é uma exigência constitucional.
Por esse motivo, estou defendendo a manutenção
da proposta original dos cinco anos, mas é evidente que
já serã um avanço se este Senado aprovar a proposta
do Senador José Eduardo Outra. Como sou autor da
proposta, é claro que vou defendê-la, mas toda a estrutura de produção deste Pais estará sahslerta se houver
esse avanço para oito anos, mas ficará muito satisfeito
se houver o avanço para cinco anos, que é a minha proposta onginal. Portanto. peço o apoio de todos os Srs.
Senadores para que possamos dar segurança às relações trabalhistas no rne1o rural deste Pais.
E mais. Sr. Presidente, também é preciso que
a legislação trabalhista rural não sofra apenas esta
reforma, mas uma outra reforma profunda. porque é
ant1ga e tem provocado ma1s problemas nas relações trabalhistas no campo do que colocado soluções
aos casos que conhecemos.
Portanto, fico à disposição para responder
qualquer questão relacionada à oroposta que fiz de
emenda à Constituição.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO REQUfÃO (PMOB - PR) Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.}
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente
pode parecer que a redução desse horizonte retrotraído e infinito da afirmação do direito dos trabalhadores
rurais vem de encontro às garantias conquistadas ao
longo do tempo. No entanto, uma análise mais racional
demonstra, com clareza, que não é assim, porque
esse limite de cinco anos, estabelecido pelo projeto do
Senador Osmar Dias, que se soma ao limite de dois
anos para o requerimento da prestação jurisdicional da
Justiça do Trabalho, da mais agilidade própria Justi·
ça do Trabalho, desatravancando-a e viabilizando que
os processos fluam com mais velocidade. E essa velocidade compensa, sobremaneira, a eliminaç&o desse
prazo prescricional sem fundo.
Mesmo com o risco de o meu pronunciamento
ter, de pessoas desavisadas, a interpretação _de que
é contra as prerrogativas do trabalhador. rural, a minha experiência de advogado trabalhista"me faz crer
que o prazo de cinco anos, acelerando o processo e
viabilizando a rapidez da prestação jurisdicional, é o
prazo indicado, é o prazo que, paradoxalmente .. favorece o trabalhador ruraL
Portanto, encaminho favoravelmente à proposta do Senador Osmar Dias.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Sr. Pre·
sidente, peço a palavra para encarn1nhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Romero Jucâ, para
encaminhar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Para enca·
m1nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PFL encaminha favoravelmente à proposta do Senador Osmar Dias.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (BiocoiPT SE)- Sr. PreSidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE !Antonio Carlos Magalhães)
- Conc:edo a palavra ao Senador Jose Eduardo Outra. pela ordem.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (BiocoiPT SE. Pela ordem. Sem rev1sào do orador.) - Quando
fiz a consulta era para saber como ia votar na pnme~ra votação. Na verdade. há uma votação contra
a outra, uma posição contra a.outra. Portanto, gostaria de saber o seguinte: se. na primeira votação, não

a
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tor atingido o número constitucional de 49 votos,
vota-se a segunda?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Não. pmque a emenda é em função da plimeira.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) - Parto do plincípio de que quem já votou é porque vota "sim". então a emenda já está aprovada.
Como quero ter a oportunidade de fazer uma opção
- uma ou outra -, encaminho o voto ''não" nesta e o
voto "sim" na outra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.}
Em se tr8.tando de emenda constitucional, que
exige quorum especial, peço aos Srs. Senadores
que não votaram que o façam.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. para encaminhar a votação.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, recomendo que o Bloco de Oposição acompanhe o posicionamento do Senador José
Eduardo Outra.
S. Ex" gostaria de ter tido a palavra de todos
os Srs. Líderes no sentido de apoiar a sua proposição,
chegando-se a um entendimento em tomo dos oito
anos. É possível até que o resuHado da votação denote isso. quando se votar a emenda, mas haverá essa
oportunidade quando do segundo turno. Então, neste
instante, o encaminhamento é não; mas, se depois
houver o acolhimento da proposta do Senador José
Eduardo Outra, então estaríamos votando "sim".
O SR. OSMAR DIAS (PSOB - PR) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

(Procede-se
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Tem V. Ex" a palavra pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PSOB- PR. Pela. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, gostaria de fazer apenas um esclarecimento .. Como a emenda do Senador José
Eduardo Outra é uma emenda a. uma PEC de minha
autoria, se for derrubada ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Derrubada a PEC, não se votará a emenda; se
aprovada a PEC, vota-se a emenda.
O SR. OSMAR DIAS (PSOB - PR) - Então,
não é uma proposta contra a outra, como interpretou
o Senador José Eduardo Outra; ao contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
-A Mesa já esclareceu, de planei, esse assunto. Esclareço: aprovada a emenda constitucional, votar-seia a emenda José Eduardo Outra; caindo a emenda
constitucional, não se vota a emenda José Eduardo
Outra. A emenda José Eduardo Outra é em função
da emenda constitucional.
O SR. OSMAR DIAS (PSOB - PR) - Sr. Presidente, o PSDB está votando "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Quero comunicar ao Plenário que, posteriormente,
teremos a votação de outra emenda constitucional,
de autoria do Senador Espelidião Amim, sobre despesas dos legislativos municipais.
O SR. LEOMAR QUINTANtLHA (PPB -TO) Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
O SR. ODACIR SOARES (PTB- RO) -O PTB
vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. JADER BARBALHO (PMOB- PA)- O
PMOB vota "'sim", Sr. Presidente.

a votação.)
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VOTAÇÃO NOMINAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 64, DE 1995
DA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO ART. 7•
E REVOGA O ART. 233 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

N° Sessão: 1

N" Vot.: 1
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Está encerrada a votação.
Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e NÃO, 9.
Não houve abstenções.
Total: 69 votos.
Foi aprovada a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação a Emenda nº 1, de parecer favorável.
Será preparado o painel para os Srs. Senadores votarem.
Como vota o PFL?
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - O PFL
encaminha ''não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o PSDB?
O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR)·- O PSDB
vota "não''.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Como vota o PMDB?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) - O
PMDB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Como vota o PPBT
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO) O PPB vota "não".
O SR. PRESIDENTE. _(Antonio Canos Magalhães)
- Como vota o PTB?
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O SR. ODACIR SOARES (PTB- RO)- O PTB

vota ·não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Como vota o Bloco?
O SR. EDUARDO SUPLIGY (Bioco!PT- SP) O Bloco vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Os Srs. Senadores ja podem votar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)Sr. Presidente, enquanto se processa a votação,
para contribuir com um subsídio à decisão que V.. Exª
esta por tomar a fim de responder a questão de ordem que ontem formulei, gostaria de encaminhar a
V. Exi! cópia do requerimento bá poucos instantes
aprovado na Cãmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-V. Exª envia à Mesa, porque estamos em processo
de votação, e faremos publicar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT - SP) Mas apenas para informar que a Câmara dos Deputados aprovou requerimento pelo qual o Governo deverá enviar ao Congresso Nacional, para apreciação, o acordo entre o Governo e o Fundc•Monetário
Internacional. Encaminho às mãos de V. E~.
o SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- A Mesa decidirá oportunamente e levará em conta
a afirmativa de V. E)(!.

(Procede-se à votação.)
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VOTAÇÃO NOMINAL
EMENDA N"1-PLEN, À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 64, DE 1995
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
-Está encerrada a votação.
Votaram SIM 11 Srs. Senadores; e NÃO 52 .
Houve 1 abstenção.

Total: 64 votos.
Foi rejeitada a emenda.
A matéria constará da Ordem do Dia oportunamente para o segundo turno, obedecendo ao interstício regimental.
São as seguinte a emenda nº1 rejeitada e a Proposta de Emenda à Constituição
aprovada:

EMENDA N' 1-PLEN
"Art. 7 2 •..•..•..•••••••.••••.•.••..•.•••••.•.••••••••.•.•.

XXIX - ação, quanto a cré<:litos · resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para o trabalha-

dor urbano e oito anos para o trabalhador
rural, até o limite de dois anos após a extinção do contrato;

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 64, DE 1995
Dá nova redação ao inciso XXIX do
art. 7'1 e revoga o art. 233 da Constituição
Federal.

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional.
Art. 1' O inciso XXIX do art. 7' da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7

2

-··········-·······-·----··························

XXIX - ação, quanto aos créditos re·
sultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais. até o limite de
dois anos após a extinção da contrato de

trabalho.
Art. 2' Revogam-se o art. 233 da Constituição
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
-Item 2:
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 15, DE 1998
(Votação nominal)
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 15, de
1998, tendo como primeiro signatário o Senador Esperidião Amin, que altera o inciso
Vil do art. 29 da Constituição Federal (total
da despesa com o funcionamento do Poder
Legislativo municipal).
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Jnter·
no, transcorre hoje o 3 9 e último dia de discussão,
em segundo turno. da matéria. Esclarece, ainda, que
_poderão ser oferecidas emendas que não envolvam
o mérito.
Em discussão a Proposta.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin
para discutir.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. .::Presidente,
desejo apenas encaminhar à Mesa pedido para que
sejam feitas duas ratificações mínimas de redação.
Hã um equívoco que persistiu. O inciso VIl referido
pelo art. 1 2 tem como alíneas a, b, c e, depois, por
um erro de redação. ficou c de novo, d e e. As letras
teriam que ser alteradas para a, b, d. e, 1, como
manda o nosso alfabeto.
Segundo, Sr. Presidente, há uma omissão na
alínea d para quinhentos mil. Ficou faltando a palavra "mil". Por ser um flagrante problema de redação,
pediria que V. Ex~. desde jé., considerasse o rneu requerimento para essa correção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- A Mesa já havia observado e mandou fazer ratificações que V. Ex~. nesta oportunidade, solicita.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa- se à votação.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 288, inciso 11, do Regimento Interno, a matéria depende para sua aprovação, do voto tavorãvel de três quintos da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
Como vota o Bloco?
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".
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O SR. PRESIDEiflE (Antonio Cartas Magalhães)
-Como vota o PFL?
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Sr. Presidente, o PFL encaminha "sim·.
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engendrar injustiças e até a negação dos seus próprios propósitos.
Ha Câmaras de Vereadores que, embora situadas em cidades ou municípios de pequena popula-

O SR. PRESIDEiflE (Antonio Cartas Magalhães)
-Como vota o PMDB?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr.
Presidente, o PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Como vota o PTB?
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr.
Presidente, o PTB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Como vota o PSDB?
O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR) -Sr. Presi·
dente, o PSDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Os Srs. Senadores ja podem votar.
O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB- RJ)- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma declaração de

aprovar, nos 5% para todo o funcionamento do Poder Legislativo municipal. Mas 5% em Duque de Caxias, que tem 21 Vereadores, e 5% em Magé, que
tem 19, evidentemente vai significar uma discrepância salarial brutal para os Vereadores, e não apenas

voto.

salarial, mas para os próprios recursos destinados

O SR. PRESIDEiflE (Antonio Cartas Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Para
uma declaração de voto.) - Sr. Presidente, desej{!

ao Poder Legislativo municipal.

fazer uma declaração de voto sobre a matéria. Pam
adiantar os trabalhos, poderia fazer enquanto se

processa a votação.
Votei favoravelmente a essa matéria até porque ela contém 98% de aspectos favorãveis à regu-

larização dessa grande falência do Poder Público no
srasil, qUe vem há mais de década e que o Poder
Legislativo tem adiado, até praticamente esta Legislatura, quando resolve enfrentar o problema de frente. Por isso votei a favor desta matéria.
Há, porém, um ponto que quero deixar para reflexão dos que posteriormente dela vão tratar na Câmara dos Deputados. Essa matéria, embora de
grande justiça, contém alguns pontos que podem

(Procede-se

ção, estão muitas vezes ao lado de outros municípios também de pequena população, porém de alta

arrecadação. Posso citar um exemplo no Rio de Janeiro, e haverã esse exemplo em outros Estados.
Dá-se o seguinte: no Rio de Janeiro, ha duas cidade
próximas: Duque de Grudas e Magé, que têm mais

ou menos a mesma população. Elas fazem parte do
Grande Rio, são oriundas da Baixada Fluminense.

No entanto, Duque de Caxias tem uma arrecadação
altissima, Magé tem uma arrecadação bem rnais

baixa. Elas estão incluídas, pela lei que estamos a

Ora, isso também é um fator indireto <)aquilo
que se pretende evitar, ou seja, o poder dos Prefeitos - inclusive o poder de influir de maneiras diretas
e indiretas vai passar a ser muito forte - sobre a ·independência do Poder Legislativo local.
Por isso, evidentemente que sem retirar nem
deslustrar a importância da matéria que se estã a
votar aqui, e o seu aspecto positivo, na certeza de!

que tramitara pela Câmara dos Deputados ainda,
deixo este alerta como declaração de voto, mesmo
tendo votado "sim", acompanhando a minha Bancada, no sentido de que a matéria seja aprofundada
nesse particular, porque a discrepância nesse particular pode causar os males que a própria proposição está tentando evitar.

Muito obrigado a V. Ex•.

a votação.)
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VOTArÃo NOMINAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 15, DE 1998
ALTERA O INCISO VIII DO ART. 29° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
N° Sessão: 1
Oala Sessão: 18/1111998

Data Início: 18/11/1998

N° VoL: 3

Data Fim: 18/1111998

Nom••
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Hora Jníc!o: 12:07:30
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V o• o
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'
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CC

I

Presid.: ANTONIO

I"See.
2•se...
J 0 5ec.
4° Soe.

'·'
I

'·

'

Votos Sim:

65

Votos Nao:

o

Votos Abst:

o

Total:

65
Emiss-ão em: 18111198 - 12:14
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O SR. FRESiDENTE (Antonio Car1os MagEIIhães)

- Vou encerrar a votação.
Peço aos Srs. Senadores que não votaram
para iazê-lo.

Encerrada a votação.
Passa-se à apuração.

f) três por cento para aqueles com população igual ou superror a um milhão de
habitantes.
Art. 2º Inclua-se no art. 29 o segumte paragrafo
único.
"Paragrafo único. O descumpnmento
do disposto no inciso VIl implica crime de
responsabilidade."

Votaram SIM 65 Srs. Senadores.
Não houve votos contré.rios.

Art. 3º Inclua-se no art. 212 o seguinte § 6º;

Não houve absrenção.
Total: 65 voros.
Aprovada.

" § 6º O descumpnmento deste art1go
rmplica crrme de responsabilidade."

A maténa retoma 8.. Comissão de Constituiç5o,
.... ust1çã e Cidadania para a redação final.

É a seguinte a Proposta de Emenda à
Ccnsr;tuição.
PROPOSTA DE Eiv!ENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 1998
Altera o inciso VIl do
Constituição Federal.

NOVEMBRO DE 1998

art. 29 da

?-.s Mesa da Câmara dos DeputadOs e do Se"'!ado Federai, nos íermos do § 3º do artigo 60 da
Constituição Federa!, promulgam 2 seguinte Emenda a Constituição:
·'-•i.
O inciso VIl do art. 29 da Constituição
-=ecer.s.l ~assa a vigorar com a seguinte redação:

'º

".-;rt. 29 ................................................ .
11 - o total da. despesa çom o funcio'lamen!o co Poder Legislaiivo mumcipal, in:;luída 2 remuneração dos Vereadores não
~oderã uitrapassar os seguintes oercentuais
relativos ao somatório da receita tributária e
das rransferências previstas nos artigos 153,
§ 5º, 158 e 159, efetrvamente auferido no
exercício financeiro:
a) oito por c8nto para munrcipios com
oopulação infenor a dez mil habitantes;
b) sete por cento para aqueles com pooutação igual ou suoenor e. dez mil e interior
a crnqüenta mil habitantes:
c) sers por cento para aoue!es com oo;J:...rlação igual cu superror o crnoi..!enta mil e
lterror a cem mil habitantes:
d) cinco por cento para C.J;Jeles com
;::ooputação igual ou supenor a cam mil e infenor a quinhentos mil habitantes;
e) quatro por cento pma aqueles com
população igual ou superior a quinhentos e
inferior a um milhão de habitantes: e

Art. 4 9 Esta Emenda entra em vrgor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- O Sr. Ronaldo Cunha Lima encaminhou à Mesa
declaração de voto para ser publicada na forma regi~
mental

É a seguinte a declaração de voto recebida.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Senhor Presidente,
Declaro que votei favoravelmente $ aprovação
da Proposta de Emenda Constitucional li' 15/98 (total da despesa com o funcionamento do Poder Legislativo municipal), apreciada em segundo turno
nesta Sessão, considerando não haver possibilidade
regimental de emenda de mérito nesta fase. Ao
mesmo tempo que entendo haver necessidade de
se estabelecer limites para os gastos das Câmaras
Municipais e de concordar com o teta fixado na proposta, entendo igualmente que as disparidades regionais e certas características municipais devem
ser levadas em conta para não se dar tratamento
igual à situações desrguars.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1998. Ronaldo Cunha Lima, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Item 3:
Discussão, em primeiro turno, da Pro-

posta de Emenda à Constituição n 2 19, de
1997, tendo como pnmeiro signatário o Senador Antônio Carlos Valadares. que drspõe
sobre a destinação de recursos da União,
dos Estados, de Distrrto Federal e dos Municrpios, para a rmplementação. funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde, e
da outras provrdéncias, tendo
Parecer sob nº 504, de 1998, da Comrssão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Esperidião Amin, favorã-
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vel, com Emenda n' 1-CCJ (substitutivo),
que apresenta.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do regimento Interno,

a matéria constará da Ordem do Dia, durante 5 dias
úteis consecutivos, em 1ase de discussão, quando
poderão ser oferecidas emendas assinadas por um
terço, no mínimo, da composição do Senado.
Discussão em conjunto da proposta e da
emenda subslitutiva.
Com a palavra o Senador Antonio Car1os Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Btoco/PSB - SE. Para discutir. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Proposta

de Emenda à Constituição n' 19, de 1997, dispõe
sobre a destinação de recursos da União, dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios, para implementação, funcionamento e gestão do Sistema

Único de Saúde e dá outras providências.
Na verdade, Sr. Presidente, essa Proposta de
Emenda Constitucional tem como objetivo substituir
os recursos que f?ram destinados ao setor saúde
com a aprovação da CPMF.
Sabemos que o Governo, apesar da iniciativa
ter contado com a aSsinatura e o apoiamento de vários Senadores, não pretende tão cedo substituir a
CPMF, tanto que apresentou emenda constitucional
- que chega à Casa coinqidentemente na momento
em que debatemos esta matéria - não apenas prorrogando mais uma vez a CPMF, como também aumentando em 90% o valor da a\iquota anteriormente
aprovada por esta Casa.
Mediante a Proposta de Emenda Constitucional n"' 19 destinam-se 30% dos recursos da seguridade social para a saúde, 12% dos recursos do Estado para a saúde e 1 O% dos recursos dos Municípios para a saúde. Ela teve parecer favorável do relator, Senador Esperidião Amin, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. S. Ex" fez alterações apenas de redação e, em última análise, aprovou, em sua totalidade. os indices previstos na proposta inicial. No voto do relator na CCJ consta o seguinte comentário:
"A proposta em exame vai ao encontro
da opinião pUblica, que elegeu o set6r da
saúde, ao lado dos da educação e da segurança, como os que mais necessitam de melhorias.
A ação do Estado para o segmento
saúde não tem surtido os efeitos desejados,
e à população carente que não pode dispor
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de um plano de saúde privado são oferecidos serviços ambulatoriais e hospitalares
precários e ineficientes.
A destinação obrigatória de um pequeno percentual da arrecadação própria da
União, dos Estados e dos Municípios, e da
resultante de transferências feitas entre si,
para a implementação, funcionamento e
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS),
constitui medida que, a curto prazo, deverá
assegurar maior disponibilidade de atendimento e de mais leitos hospitalares para enfrentar a enorme carência denunciada pelos
meios de comunicação.
De acordo com as diretrizes que presidiram as discussões durante o processo de
elaboração da Constituição de 1988, o constituinte configurou um Sistema da Seguridade Social financiada, nas suas atividades finais, pelas contribuições sociais e, na sua
infra-estrutura, por recursos de fonte tributária.
Sabemos que isso foi frustrado petas
políticas dos governos posteriores a 1 988,
até a implosão da Seguridade eifl 1993.
Hoje - refém do pagamento da divida
- a Seguridade Social tem, ainda, um conjunto de sócios que disputa as receitas das
contribuições sociais.
Apesar de os problemas que afetam os
serviços de saúde pública no Brasil não se
d&verem unicamente à 1alta de recursos financeiros, não se pode negar a constatação
de que o Brasil despende com saúde pouco
mais de US$1 00 per capita - e isto só recentemente, uma vez que, desde a recessão de 1984, os gastos do Pais vinham variando entre a metade e dois terços desse
valor.
Não é preciso cotejar essa situação
com a dos países desenvolvidos, bastaria
que se fizesse a comparação com os países
latino-americanos e outros de igual nível de
desenvolvimento, para se comprovar que o
Brasil é um dos que menos gastam, relativamente, com saúde.
Com a centralização política e administrativa promovida desde 1964, estabeleceuse, no Brasil. um definido movimento de
desmunicipalização das responsabilidades
sociais, em especial após a reforma tributária de 1967, que centralizou os recursos em

--,. ·--
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nivel tec eral. Esse fato e o crescimefilto da
oferta d3· serviços de assistência noédica
pela Pre tidência Social, na década de 70, tiveram, ~:amo conseqüência, a reduç~o da
participayão dos estados e municípios no investimer :to e no custeio de ações e serviços
de salid3. Tendência esta que vem sendo
revertide muito lenta e dificilmente.
Ou :ro ponto importante - a razão peta
qual se JUStifica essa Proposta de E!llenda
Constitucional -, é o fato de que estados e
municíp11)S vêm, historicamente, ret(aindo
suas par:1c1paçõcs no financiamento do setor.

Espero, Sr. Presidente, que esta Casa se debruce sobre essa proposta e vote pela sua aprovação, porque é o único caminho que encontramos
para viabilizar o setor saúde no País sem a necessidade da continuidade da CPMF.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães)
-Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Item 4:

Pa ·alelamente à modernização ilo seter da f aúde, promovida nos últimos dois
governo :1 militares, com a atribuição de instrumente-s legais e do desenvolvimentf) institucional ao Ministério da Saúde, a te~êncía
centraliz3.dora foi aind~ mais reforçada.
Err 1995, os estados gastavam, em
média, f % de seus orçamentos fiscais com
saúde. 1 ·nquanto os municípk>s de~ndiam
em tome de 12%. Essa situação - segul\ldo es-tudos re< entes do IPEA -, melhorou um pouco
nos últin os anos, mas ainda é insufi®nte a
part1c1pat:ão dos estados e dos municipiQS no financiam mto do setor, ainda extremamente dependentE de transferências federais."

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 164, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos,
com conclusão de seu Parecer n2 805, de
1997, Relator: Senador Gerson Camata,
com voto em separado do Senador Júlio
Campos) que autoriza o Estado do Mato
Grosso a elevar temporarramente o seu limite de endividamento para que possa contratar e prestar contragarantia à operação de
crédito externo, com o aval da União, junto
ao Banco Internacional para ReciJnstrução e
Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a quarenta e cinco milhões de dólares
norte-americanos destinada a financiar parcialmente o Programa de Retonna do Estado do Mato Grosso, tendo
Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator. Senador Gerson Camata:
- sob n' 225, de 1998 (em reexame.
nos termos do Requerimento n 2 132, de
1998), reiterando seu parecer anterior.

Sr. PresidE 1te. como meu tempo já está .encerrado, eu gostan.: de lembrar apenas que a CRMF foi

apresentada nu r 1 momento dramático em q~ vivia
a saUde. Era un .a srtuação caótica, com hospi.lais fechando, criança~ e aduttos morrendo nos corr,edores
dos hospitais por falta de recursos para o atendimento
não só ambulatc rial como de urgência. O Ministro da
Saúde de então. Adib Jatene, veio ao Senado federal
solicitar a esta .:asa uma providência emer§encial,
que surgiu com a aprovação, em termos pro~jsórios,
da CPMF. Com<• a própria denominação diz, trata-se
de uma contribu,ção provisória, que o Governo agora
esta tentando eft~tivar, haja vista uma proposta nesse
sent1do da BanCé da do Governo.
Sr. PreSJOE nte, o que se exigia do Senado FederaL o que .se ex1g1a principalmente do Governo
Federal era um. 1 saida oermanente para a solução
dos problemas 1la saúde. Essa iniciativa foi ~.ornada
pelo Senado Fe jeral com a Proposta de Em~Jnda a
ConStituição n!< 19, aprovada pela Comis~ão de
Constituição. Jcstiça e Cidadania, com parecer do
Senador Espericião Amin, que agora está seJíldo objeto de deliberação do Plenário desta Casa.

A Presidência presta os seguintes esclarecimentos ao Plenário:
Na sessão deliberativa de 13 de maio último, a
Presidência comunicou o deferimento, ad referendum da Mesa, dos Requerimentos n"s 206 e 319, de
1998, dos Srs. Senadores Emandes Amorim e Eduardo Suplicy, respectivamente, solicttando informações
do Ministério da Fazenda referentes ao projeto, bem
como a interrupção da tramitação da proposição até o
envio da resposta ao citado requerimento. As informações toram encaminhadas através dos Avisos n9s 511,
512 e 513 do Ministério da Fazenda e foram lidos nas
sessões do dia 26 de junho e 1' de julho.
A Presidência, prestando os esclarecimentos e
estando a matéria devidamente instruída, passa a
discussão em 1umo único.
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo

Sr. Prtmeiro Secretárto, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N9 567, DE 1998
Sent1or Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea "c" do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Resolução nº
164 de 1997, a fim de ser feita na sessão de 15 de
dezembro de 1998
Justificação
Por inciativa dos Senhores Senadores Eduardo

Suplicy e Emandes Amortm, foram apresentados os
Requerimentos de lntormação de n"s 319/98e 296/98,
solicitando ao Senhor Ministro da· Fazenda e à Secretaria do Tesouro Nacional esclarecimentos essenciais
para dirimir dúvidas quanto ao empréstimo solicitado

to de adiamento. Uma carta do Banco Mundial, do

BIRD, estabelece como prazo máximo o dia 15 de
dezembro para a assinatura do contrato desse projeto. Portanto, teríamos que considerar esse fato. Por
isso, Sr. Presidente, proponho o adiamento para a
semana que vem, evidentemente em data a ser fixa-

da pela Mesa. Não sei se tenho a prerrogativa de
propor que o adiamento obedeça a essa exigência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- A Mesa não pode lazer a modificação do requerimento, mas V. Ex'~ pode dirigir-se ao seu autor para
que ele o modifique.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - O autor
do requerimento é o Senador Ernandes Amorim?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
-Sim.
Posso fazer o seguinte: o ·Plenário, se quiser
aprovar o requerimento, rejeita a data e fixa uma outra, de acordo com as Lideranças.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR)- Sr. Presidente, não posso fazer outro requerimento, pedindo
o adiamento para a semana que vem?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)

pelo Governo do Estado de Mato Grosso.
Contudo, nos avisos do Ministro de Estado da

Fazenda de nºs 511/98, 530/98 e 513/98, remetidos
a esta Casa, aquela autoridade manifesto.u-se no
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- Sim, mas teremos de votar este; se este for rejeitado, votaremos o de V. Ex~.
;

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Está óti-

sentido de não dispor das informações solicitadas
nos itens 1.4 e 1.5 e não podendo responder os

mo. Então, eu gostaria de encaminhar a votação
contrária ao requerimento.

itens 2, 3.1, 3.2 e 4.3 do Requertmento de autoria do
Senador Eduardo Suplicy. Quanto ao Requerimento
de autoria do Senador Ernandes Amorim, aquela

-V.

Autarquia disse não dispor de dados que permitam
responder ao item 1.
Assim, diante da falta de informações essenciais e relevantes para uma análise correta e res-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
Ex'~

vai apresentar um novo requerimento?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Vou apresentar um novo requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- A Mesa espera para, antes, receber o requenmen-

Resolução nº 164, de 1997, para que a autoridade

to de V. Ex•.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BJocaiPT- SE)
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)

requerida possa prestar as informações solicitadas.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de

- Para encaminhar, concedo a palavra ao Senador
José Eduardo Outra.

ponsável do pedido, por parte do Senado Federal, é
imperativo o adiamento da votação do Projeto de

1998. - Senador Ernandes Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requertmento.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Anton1o Cartas Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. recebi a incumbência do Líder do PSDB de
levantar uma ponderação a respeito do requerimen-

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -sE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, independentemente do acordo que
possa chegar ao Plenário sobre o prazo do adiamento, entendo que é fundamental que a votação
dessa matéria seja adiada, ern função de alguns aspectos que, a meu ver, merecem ser esclarecidos.
Esse empréstimo inclusive jâ foi objeto de discussão
do Plenário. Questionamos na ocasião como se estava fazendo um empréstimo que tinha como objetivo

a reforma do Estado, colocando como ponto prtncipal a
prtvatização da Cemat, sendo que a priVatização da
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Cerna\ ja havia acontecido. Foi por isso que pedimos
o reexame da matéria por ocasião da sua votação.
O Governo do Estado encaminhou um ofício ao
Senado Federal dizendo que o objeto do empréstimo havia sido modificado e, inclusive, excluía aquela
parcela de ressarcimento dos gastos com a prtvatização da Cerna!. No entanto, manteve o volume da
empréstimo. Ora, se foi excluído um dos pontos que
eram objeto do primeiro empréstimo e se manteve o
volume, ou, na primeira, estava subavaliado, ou, na
segunda, está superavaliado.
E o que é mais grave, Sr. Presidente, em função
das tnformações prestadas pelo Governador, o Senador Eduardo Suplicy apresentou requerimento de irdormações ao Ministro da Fazenda, solicitando que cada
atividade constante do projeto a ser financiado fosse
detalhada. O Ministério da Fazenda encaminhou dois
documentos para resporder à solicitação de infonnações do Senador Eduardo Suplicy: a Nota STNICOACE n' 984 e o Memorando n' 2.978/98. No primeiro
documento, a Secretaria do Tesouro informa que:
Todas as informações dizem respeito
ao programa de reforma do Estado do Mato
Grosso, encaminhado em 14 de abril de
1997, não tendo sido localizada, no âmbito
do Ministério da Fazenda, a segunda veFSão
do programa de reforma do Estado de Mato
Grosso, objeto de algumas das informações
requeridas pelo Senado Federal.
O segundo documento é ainda mais
enfático.
Diz o seguinte:
A fim de subsidiar a manifestação dessa coordenação quanto ao requerimento acima referido, informo que não dispomos de
nenhuma informação sobre eventuais alterações ao contrato de empréstimo.
Esclareço que qualquer aditamento teria que ser obrigatoriamente avaliado p.elos
Ministérios do Planejamento e da Fazenda,
fato que não se verificou até o momento.
Portanto, a manifestação do Ministério da Fazenda levanta sérias dúvidas sobre a veracidade
dessas Informações, que foram prestadas ao Senado pelo Governador de Mato Grosso.
Entendo até que podemos chegar a um acordo
- gostana de. !n,~1us1ve. ouv1r os representantes da
Bancada de Mato Grosso - sobre o prazo de adiamento, mas o adiamento é fundamental.
Como existe, até agora, apenas um requenmento sobre a mesa, encaminho favoravelmente ao
requenmento de adiamento.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Btoco/PT SE)- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Tem V. Ex' a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, antes de procedermos à votação, gostaria
de perguntar algo. Existe um requerimento de adiamento, inicialmente, por um mês, e existe um outro
de adiamento por uma semana.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães}
- Exatamente.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) - Se se rejeitar o primeiro, vota-se o segundo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-E isso.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) - Sendo aprovado o segundo, um outro adiamento não pode acontecer por prazo superior ao primeiro
adiamento; ou seja, se lor aprovado o segundo, que
estabelece adiamento por uma semana, \Jrn outro
adiamento só poderá ser também por uma semana.
Quero ter certeza de que quando formos votar
essa matéria teremos as informações. .
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães} V. Ex' interpretou perfeitamente o que a Mesa pensa.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) - Nesse sentido, Sr. Presidente, pretiro vbtar a
favor do primeiro requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magatllães}
- Em votação o Requenmento n' 567, de 1998, do
Senador Ernandes Amorim.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
As trés Lideranças: PMDB, PFL e PTB, além
do Bloco. Não hâ dúvida mais.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR}- Sr. Presidente, quero pedir verificação de quorum. Ou se
trata de voto de liderança?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães}
-Se V. Ex' pedir verilicação com o apo1amento de três
Senadores- e já o tem aí -,taremos a verificação.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR} -Sr. Presidente, peço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com o ap01amento dos Senadores Geraldo Melo,
Carlos Wilson e Pedro Piva.
Peço aos Srs. Senadores que estiverem nas
comissões que venham ao plenário para votação nominal, para verificação de votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores presentes já podem votar.
O PFL vola "sim".
O PMDB vota "sim".
O PSDB vota "não".
O Bloco vota "sim''.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO)
-O PPB vala "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-O PPB também vota "sim".
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordern.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Tem V. Ex" a palavra, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero lembrar que o voto "sim" a esse requerimento significa
simplesmente votar contra o projeto. O prazo desse
projeto é até o dia 12, e com o adiamento por 30
dias estaremos perdendo o prazo estabelecido pelo
Banco MundiaL Era essa a comunicação.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) Tem a palavra, pela ordem, o Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ouvi atentamente as razões apresentadas pelo Senador José Eduardo Outra. A Liderança do PMDB
estara disposta - e creio que juntamente com as Lideranças dos demais Partidos - a rever o prazo depois que o Governo do Mato Grosso cumprir os
requisitos que foram citados aqui pelo Senador José
Eduardo Outra. Se o Governador do Mato Grosso
cumpnr o compromisso na segunda-feira. estou disposto. na terça-feira. a votar. Em não sendo cumprido o compromisso. o PMDB vota contrâriamente,
porque considera que é obrigação do Senado estar
atemo a resolução que trata do assunto.
Portanto. a onentação para a Bancada do PMDB
é manter o "'sim" no requenmento de adiantamento.
O SR. .JOSE EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE) -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ROBERTO FREIRE (BiocoiPPS-PE) Sr. Pres1dente. eu gostaria de esclarecer ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Cor.ceoo a palavra, pela ordem, ao Senador José
!::duardc Outra. Posteriormente a concederei ao Senador Roberto Freire.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -A Liderança
do Bloco reafirma o voto "sim" e acompanha o pronunciamento do Senador Jader Barbalho. Se as ln·
formações chegarem, poderemos. por um acordo de
Liderança, rever o prazo. por deliberação do Plená-
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rio inclusive, que será soberano, caso se manifeste
nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que o Senado tém como poder
inclusive a
possibilidade de rejeitar. Ficar ,querendo criar algo
que só atropela o processo em função de prazos
não me parece que estejamos afirmando poder algum. O prazo menor significa que se pode viabilizar
o pedido de empréstimo; agora, se não se tiver as
informações, vota-se, no conteúdo, contra. O que se
está aqui querendo dizer é que vamos dar um prazo,
dentro do que foi informado como prazo defin\tivo,
para a assinatura do contrato internacional, e se não
se tiver, no prazo que se fixou para apreciar a matéria, as infonnações, como·foi solicitado pelo Líder do
PT, vota-se contra. Agora, se, de antemão, se está
estendendo o prazo para além daquilo que é determinado para a assinatura do contrato, é evidente·
que estamos querendo aqui, de uma form.a regimental, votar contra o pedido de empréstimo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- O assunto está esclarecido. Agora, a JaSSa altura,
já houve uma votação positiva sobre a qual se pede
verificação.
O SR . .JEFFERSON PERES (PSDB-AM) - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não desejo, e
creio que nenhum Senador deseja, nem afrontar uma
resolução do Senado nem tampouco prejudicar o Estado do Mato Grosso, mas, se o requerimento do Senador Osmar Dias fixa o prazo de uma semana, por que,
Senador Jader Barbalho, ser .tão rigido e fixar apenas
segunda-feira? Se, ao final de uma semana, essas exigências não tiverem sido cumpridas ou as infonnações
dadas, rejeita-se. Rejeito o pedido de empréstimo.
O Sr. Jader Barbalho (PMDB-PA)- O Governo tem o prazo. Se trouxer hoje ...
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM) Não entendi.
O Sr . .Jader Barbalho (PMDB-PA)- O Governador é que tem pressa.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM) - Então, se quer rejeitar mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Peço aos Srs. Senadores que venham ao ptenârio
para votar.
Os Srs. Senadores já podem votar.

e

(Procede-se

a votação.)
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O SR, PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Está encerrada a votação.
Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e NÃO 1 O.
Houve 2 abstenções.
Total: 53 votos.
Foi aprovado o requerimento.
A matéria retoma à Ordem do Dia no dia 15 de
dezembro do corrente ano.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB - SP) - Sr. Presi·
dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Pela ordem, tem a palavra V. Ex".
O SR. PEDRO PIVA (PSDB- SP. Pela ordem.
Sem revisão ãoorador.) - Sr. Presidente, na redação não pode ser colocado "até um mês"?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A matéria é vencida. Já foi votada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 563, de 1998, de urgência, lido no Expediente,
relativo ao Projeto de Resolução n• 1 04, de 1998,
que autoriza o Estado do Pará a contratar operação
de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado com
a União, em 30 de março de 1998, com base no protocolo de acordo finnado entre a União e o Governo
do Estado do Pará, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no
valor total de R$ 274.495.064,33.
Em votação o requerimento.
Com a palavra o Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, solicito ao plenário a rejeição desta urgência, considerando que esse
assunto regressou ao Senado no dia 1? deste mês,
isto é, na quinta-feira passada. Ontem, a Comissão
de Assuntos Econômicos o apreciou; hoje, a urgência no Plenário. Portanto, de quinta-feira para cá, a
renegociação dos débitos do Estado do Pará entra
em pauta.
Sr. Presidente, como Senador pelo Estado,
considero-me na obrigação de conhecer os termos
da renegociação, até porque quero estar vigilante na
proteção aos interesses do Estado. Recordo-me
bem de que foram dados a São Paulo trinta anos, e
foi preciso que eu gritasse aqui, porque o prazo de
renegociação da dívida do Pará foi de 15 anos. Vou
verificar se o meu Estado está sendo tratado de forma igualitária em relação aos demais Estados, por-
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que não quero que o meu Estado sej:. pre_iuc.;::ado.
Ao examinar os termos de renegociação da dívida
do Estado de São Paulo e comparando-os e:os do
Pará, verifiquei que para São Paulo foram concedidos 30 anos para pagar e para o meu Estado. aue é
financeiramente menor, foram dados apenas 15
anos.
Em face dessa circunstância, Sr. Presice:.te,
encaminho contrariamente à urgência, para aue eu
tenha oportunidade de verificar se o meu Estado
está tendo tratamento igualitário com os maiores Estados da Federação.
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Bonito o

gesto de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga1nães)
-Para erx:aminhar a votação, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PPL - RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - O PFL
acata os argumentos do Senador Jader Barbalho e
encaminha contrariamente à urgência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalnães)
-Como vota o Uder do Bloco?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PI SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quando esta :Casa aprovou, se não me engano, no final de 1 996 ou início de
1997, as regras gerais do processo de renegcc;acão
da dívida dos Estados, apresentamos uma se;:e. c;e
emendas, que foram todas elas rejeitadas peia
maioria ·ctesta Casa, sob o argumento de yue ,:;.:;ue!e
era um acordo que estava feito entre a Uni5o 2 os
Estados e que não teria sentido o Senado ;ncciiici]i
esse acordo.
Entendíamos, à época, que 1eria sentido sim.
se o Senado quisesse, modificar .o acordo. c armocolo, que havia sido feito entre a União e os .::stados. O Senado o aprovou.
De lá para cá, nós, da Bancada de O:Jos;çào,
temos adotado o seguinte principio: na medica. em
que havia sido feito esse acordo, na medida e:""'"' que
o Senado havia aprovado, votamos tavorave!rr.ente
à aprovação de todos os processos de ranego::i3çãa
da dívida dos-Estados, com exceção daquE:tes :=:sta·
dos em que havia casos particulares .e em que :::ra:Tl
necessárias emendas, como foi o case de Sã:: ;.::.~u
lo, em que havia uma parcela de precatórics e em
que apresentamos emendas.
Temos votado e inclusive acompanhado :eclsão da Comissão de Assuntos Econômicos: a ~artir
do momento em que se vota a matéria na Com1ssão,
o Plenário da Comissão pede a urgência. Votamos a
favor em relação a todos os Estados. Embora o Se-
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nador Jader Barbalho, representante do Pará, tenha
levantado essa questão, que considero per1eHamen~
te legitima, mantemo-nos coerentes à postção que
temos adotado - não só em relação ao mérito, como
em relação à urgência - na Comissão de Assuntos
Económicos, que tem valido para todos os Estados.
Votamos a favor do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-O Bloco vota a favor do requerimento.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT) - Sr.
Presidente, eu só gostaria de registrar o meu voto
nesta matêria, uma vez que fui Relator. O Senador e
nobre Lider Jader Barbalho tem toda razão de ser
fiscal das ações dentro do seu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Peço a V. Ex;~ que seja breve, porque já estávamos
em outra matéria.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT) - Apenas registro 'o meu voto, dizendo que, no relatório,
não foram feitos 15 anos: o relatório estã com 30
anos também, "360 meses.
Esse é o registro como Relator da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Passa-se, agora, à, aprec1ação do Requerimento nº
564, de 1998, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Lei da Câmara n' 43, de 1998 (n'
4.606/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presi~
dente da República,· que dispõe sobre a autonomia
de gestão das Organizações Militares Prestadoras
de S6rviço da Marinha e dá outras providências.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se retere figurará na Ordem do
Dia da sessão do segundo dia útil subsequente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, na pau~
ta está marcada uma reunião na qual ouviremos o M1~
nistro das Comunicações, para as 14h. No entanto, a
imprensa está noticiando que ela será às 1Oh.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-É um erro de publicação. Vai ser às 1O horas, confomne V. Ex• deseja.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antomo Cartas Magalhães)
- Houve um erro na pauta. Peço perdão a V. Exiils,
mas será às 1O horas.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) Sr. PresJdente, peço a palavra. para uma comunica~
ção madiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire,
para uma comunicação InadiáveL
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE.
Para uma comunicação 1nad1avel. Sem revisão do
orador.) - Sr. Pres1dente, Sr-s e Srs. Senadores, é
inadiável, em função de estarmos ultimando a apre~
sentação de emendas para o Orçamento.
Lamentamos que este Corigresso, que o Poder
Legislativo brasileiro tenha muito pouca part1c1pação
nas grandes definições das polit1cas nacionais que o
Orçamento envolve; mais do que isso, estamos d1s~
cutindo um ajuste fiscal, e parece que 1sso se reflete
no Orçamento apenas na questão de alguns cortes
de despesas, cancelamento de alguns programas, e
deixamos de discutir os grandes ProJeto~ nacionais.
Fiz um ligeiro levantamento e percêbi o seguinte: eu já tinha observado aqu1, em Brasília, a cons~
trução de prédios suntuosos do Poder Jud1ciáno. Fu1
analisar no orçamento fiscal e das estata1s aquilo
que se retere a investimentos para construções de
edificio-sede, de melhoramentos, de construção de
ane"<OS, de reformas. Ê importante tomarmos conhe~
cimento de um número: no orçamento fiscal, estão
previstos Investimentos para ISSO, fundamentalmente no Poder Jud1ciá.rio, de aproximadamente R$200
milhões. Quando se vai para o orçamento das estatais, particularmente e quase exclusivamente, o se~
tor financeiro público, os bancos estata1s, esse valor
se aproxima de R$1 bilhão.
Isto evidentemente é abus1vo: no momento em
que se cobram sacrifíciOS da sociedade, discute-se
aumento de impostos, faz-se redução de gastos em
programas soc1ais, cortes naquilo que é mais grave
a1nda. em obras estruturadoras da ecc-:nom1a, perm1~
tlr:se essa farra da suntuosidade, aa construção de
prédios, de tudo que apenas SIQnlllca at1v1dademe10.
Estou apresentando lJma proposta. Pode pare~
cer radical, mas é ass1m que deveriamos agir, ado~
tando um posicionamento frente ao neccssario ajuste fiscal, à crise que estamos enfrentando: cancela~
menta de todas as consignações que se referirem a
investimento para construção de aditício-sede, de
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melhoramento, de reforma, de construção de anexo;
e remeter-se ao Relator-Geral a análise, caso a
caso, daquilo que for obra inadiável, que efetivamente signifique adaptação para a atividade-fim, ou
obras em andamento, cuja desaceleração possa
provocar deseconomias. Tínhamos que adotar essa
postura: cancelar. Não se pode, num pais que está
enfrentando uma crise, permitir o absurdo que aqui
se vê; e outros estão sendo programados. Talvez
empreiteiro goste muito disso, mas a sociedade não.
Tenho aqui um pequeno exemplo. Em Pernambuco, analisei dois tribunais: o Tribunal Regional do
Trabalho da 6' Região e o Tribunal Regional Federal
da 5 01 Região. É pouco. Esses números inclusive que
eu disse são singelos frente ao valor global do nosso
PIB, aquilo que é refletido no Orçamento, portanto,
da nossa arrecadação. Mas de qualquer forma, em
Pernambuco, percebi isto: aproximadamente R$800
mil para a construção de sede, -reforma, construção
de anexo desses dois tribunais. Se isso fosse cancelado, como deve ser -e estou propondo emendas- e
fosse realocado para atividades que sofreram cortes, como universidades, campos de pesquisa -ciência e tecnologia é fundamental para quem pensa o
futuro-, se fosse encaminhado para atividaçtes que
sofreram brutais cortes: de apoio à criança e ao adolescente, aos idosos, aos deficientes e programas
de ação social; esses recursos que estão lá consignados para construções, ou reformas, ou ampliações, ou anexos dariam para restaurar não só o que a
primeira versão do Orçamento consignara para esses programas, para esses subprojetos, como até
para mais, uma pequena realocação de recursos.
Se pensássemos assim em todo Brasil, talvez
se pudesse ter algo a dizer à sociedade. Está se exigindo dela quotas de sacrificio, mas o Governo
muda a sua gestão, não permite desperdício, seleciona e dá qualidade a prioridades; coisa que nós -e
não estou tendo a capacidade de fazer- teríamos
que fazer com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com o Basa, com o BNB, com o
BNDES, que destinam mais de R$1 bilhão para esse
tipo de atividade. Será que a pri01idade é essa?
Financiamento da produção nem se discute;
ampliação não existe: pequena e média empresa
com dificuldade de financiamento; falência gerando
desemprego; renda nem se tala; não há um pacto de
produção. A visão financeira é fruto de uma promiscuidade da equipe econômica com o capital financeiro nacional e internacional -é preciso se atentar para
isso-, e· um pequeno exemplo também dá isso, mas
de fonna mu~o contundente. Não se está discutindo
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no Orçamento brasileiro, no ajuste, nada que se refira ao pagamento do serviço da divida, apesar de ser
o grande estrangulamento das contas públicas brasileiras; mas isso não se discute.
Essa é a proposta que estou apresentando,
aproveitando o momento aqui no Senado, porque
talvez seja mais tranqüilo dizer a poucos, mas atentos, para saberem de uma proposta, que é radical do
ponto de vista etimológico, vai à raiz: mas é que talvez o bom senso possa indicar para que o Parlamento brasileiro não seja coadjuvante -e coadjuvante totalmente secundário- nas discussões dos grandes temas nacionais que o Orçamento implica; por
exemplo, para que o Parlamento não fique imaginando e sofrendo descrédito perante a opinião pública, quando se sabe que apenas trabalhamos menos
do que 5% do Orçamento da República, a fim de
que tenhamos consciência de talvez poder dizer que
o ajuste fiscal terá, pelo menos, uma gestão mais
responsável, uma definição mais qualitativa das prioridades, e possamos, aí sim, exigir quotas de sacrifícios, porque se acaba com a farra da gestão pública
perdulária.
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex• que laça
constar, como parte do meu pronunciamento, os documentos que ora encaminho à Mesa, incluindo também um pedido de infonnação que faço ao RelatorGeral, Senador Ramez Tebet, para que esclareça,
com maiores detalhes, sobre algo que, não tenho a
certeza, pode ser uma das farras na relação do Bacen - Banco Central, e 'dos fundos aeronãuticos e
aeroviários, sobre os quais também não há muito
esclarecimento e que significam juntos ma1s de
R$30 milhões.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. ROBERTO FREIRE:

Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, quando
se fala em crise em qualquer Pais, uma regra deve
ser básica: nenhum segmento em particular, a não
ser aquela parcela menos favorecida da população,
deve ser beneficiado ou gozar de privilégio. Superação de crise, por definição. exige esforço coletivo,
clara definição de prioridades e fundamentalmente.
de como se dará a repartição dos sacrifícios e onde
recairão preferencialmente os ânus dos cortes de despesas e dos aumentos de impostos e contribuições no
campo da rece~a. E mais, tudo na perspectiva do não
comprometimento - no limite- de obras e serviços essenciais ao nosso futuro econômico e social
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É partindo d8ste principio e compreendendo o
caráter político desta discus.são, que não pode ficar
restrita às questões meramente técnico-orçamentárias, que venho a esta tribuna defender uma ação
em torno do ajuste fiscal elaborado pelo Governo,
ora na ordem do dia deste Congresso, a meu ver
fundamental: o radical corte nos projetas de investimentos voltados para a construção, ampliação e melhoria de edificios publicas - previstos tanto no Orçamento Fiscal quanto no das estatais- e a alocação
dos mesmos recursos para atividades estratêgicas
que possam garantir a retomada e aceleração de
obras estruturadoras do nosso desenvofvimento
econômico, geradoras de emprego e renda e dinamizadoras da ciência e da tecnologia, portanto, inadráveis quando pensamos no presente e no futuro.
Alem, é obvio, dentro do possível, de possibilitarem
a não redução ou cortes nos programas de educação e saude publicas.
Sei das limitações a que o poder legislativo
está submetido quando o assunto é orçamento. São
leis e resoluções que nos impedem na prática de detinir as grandes políticas nacionais, privilégio reservado apenas ao Executivo. Por exemplo: o percentual no orçamento fiscal passível de emendas parlamentares é inferior a 5 por cento da proposta global
e , assim mesmo, com espaços para que haja pulvenzação e desperdícios de recursos, muitas vezes
atendendo apenas interesses do clientelismo.
Apesar destas margens tão estreitas, ouso formular uma proposta e julgo-a como correta para responder às demandas do ajuste, potencializando investimentos efetivamente produtivos e minimizando
o impacto sobre os programas sociais.
Segundo uma avaliação preliminar. os cortes

que aqui

sug~ro,

no orçamento f1scal, poderiam che-

gar a casa dos 100 milhões de reais, uma cifra irrelevante se comparada aos grandes números do orçamento, porém não desprezível quando levamos
em consideração os cortes em alguns programas
sociais, onde poucos milhões podem fazer diferença. Dou um pequeno exemplo: em relação à Pernambuco cancelei recursos que seriam gastos em

reformas de imóveis do TRT/6' Região e TRF/5' ReQiào e os redirecione1 para as áreas de pesquisa das
universidades Federal e Rural , programas de assistência social para crianças, idosos e deficientes e
para o Instituto de Hemodiálise, totalizando 700 mil
reais. Se as emendas forem acatadas, muitas destas sub-atividades receberão mais do que estava

previsto na primeira versão do orçamento. Aqui se
evidencia a qualidade do gasto. Prestemos atenção:
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os ·~cursos consignados para a construção, ampliaçãu e reformas de prédios da Justiça em Pernambuco são singelos se comparados aos 76 milhões de
re~is alocados para outros estados e tribunais superiores e aos quase 20 milhões destinados ao Ministério Público para a construção de sedes. Imaginem
o desperdício que isto representa em situações de
crise, aliás, não precisamos imaginar; basta olhar os
suntuosos prédios dos tribunais superiores que já foram ou estão sendo erguidos na Capital da República, discutíveis alguns deles até em momentos de
bonança.
Frente ao nosso compromiSSO com o poder JU·
dic1ário reformado, ágil e eficiente nem prec1saria fa·
zer as ressalvas que faço. Não haveria da mmha
parte nenhuma contestação se os recursos fossem
para a ampliação e modernização da prestação jurisdicional. Também não contestaria se no lugar dos
prédios os investimentos estivessem comprometidos
com equipamentos como os que poderiam, por
exemplo, viabilizar a informatização eleitoial de todos os municípios brasileiros.
Quanto ao orçamento das estatais, poder-se-ia
aqui discutir se os investimentos definidos ·são os
que melhor atendem os interesses da eConomia brasileira. Mas neste assunto o Congresso sempre pas·
sou batido e, frente à urgência do ajuste. fica impossível retomar o tema nesta oportunidade. MaS não
digo o mesmo em relação ao selar financeiro público.
Ora, é inadmissível que a Caixa Econõmica
Federal, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o
Basa e o BNDES não tenham recursos disponíveis
suficientes para financiar as atividades produtivas e
para atender os reclamos desesperados das pequenas e médias empresas brasileiras, que vivem à beira da falência, mas os possui para erguer edificiossede, novas agências e ampliar suas aluais instalações. Defendo o sistema financeiro público e tenho a
nítida clareza que sua importância para a economia
brasileira não será medida pela suntuosidade e beleza plástica de seus edifícios.
Os dors orçamentos, o fiscal e o das estatais,
no tocante a Investimentos, representam respectivamente cerca. de 5 e 8 bilhões, totalizando 13 bilhões
de reais, um s1nal evidente de quão ba1xa está a
poupança pública brasileira. Entretanto. tal montante
poderia trazer melhores resultados para o nosso desenvolvimento se bem aplicado e articulado sob o
prisma de um pacto nacional de produção, uma discussão nova e que precisa amadurecer o mais rapidamente possível.
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Existem outros três projetas que me chamaram
a atenção - Bacen, Fundo Aeronáutico e Fundo
Aeroviário- e que tratam também de investimentos
em construção, guardando, porém, nominalmente,
relação com segurança. Se fôssemos radicalizar,
tais rubricas no valor total de aproximadamente 40
milhões talvez pudessem até ser canceladas ou redirecionadas, mas preferi solicitar, por intermédio de
ofício , que o relator Ramez Tebet fizesse exame
mais detalhado da natureza daqueles gastos. Um
dado interessante: nestes projetas não houve nenhum corte na segunda versão do orçamento.
Façamos ·algumas perguntas. No quadro de
drástico ajuste fiscal, o que é mais importante: edifícios novos da Justiça e de bancos públicos ou a
aceleração e conclusão de obras como as dos portos de Suape, Pecém e Sepetiba? Queremos reformas, ampliações, construções de anexos ou bolsas
de incentivo à pesquisa e investimento em ciência e
tecnologia ?
Creio, quem tiver bom senso não errará nas
respostas. Os portos assinalados não estão apenas
diretamente vinculados aos interesses económicos
dos estados, nem tampouco ciência e tecnologia são
caprichos acadêmiccs. Ao contrário, estão ligados
umbilicalmente a um projeto de desenvolvimento nacional. Outras perguntas poderiam ser feitas, confrontando investimentos indevidamente priorizados
com os programas de educação pública e seguridade social, mas vamos em frente.
Provavelmente, defensores dos referidos projetas que ora criticamos argumentarão que a sua execução vai gerar empregos, beneficiando brasileiros
excluídos do mercado de trabalho. E claro, toda obra
gera emprego e isto sempre é positivo. Entretanto,
se deslocarmos tais recursos para programas estratégicos de produção e seu financiamento estaremos
gerando emprego e renda em outra escala e evitando maior comprometimento da atividade económica
brasileira. Infelizmente, ao elaborar a proposta de orçamento o Executivo não teve sensibilidade e preocupação para evitar essas graves distorções por nós
apontadas. Pior, por se submeter a uma hegemonia
neoliberal de uma equipe econõmica perigosamente
vmculada aos interesses do grande capital financeiro
nac1onal e internacional, não enfrentou o verdadeiro
estrangulamento das nossas contas: o abusivo serviço
da imensa dívida pública que não pára de crescer e
jâ. consome mais de 30 por cento da nossa receita.
Ao defender cortes a partir de uma avaliação
qualitativa, não estou virando as costas para as exceções de praxe. Se alguma construção for vital em
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função da modernização inadiável para a realização
de atividade-fim ou se se tratar de obras em andamento cuja desacelaração implicar 3m deseconomia
que se façam os gastos consignaclos na atual proposta orçamentaria. Isso deve ser um trabalho meticuloso e sério da relataria da Comi.;são Mista. Casa
contrário, posterguem-se os Investi! nentos e recorrase aos próprios públicos, espalhauos aos milhares
pelos Estados e Municípios e muitc s deles não utilizados adequadamente. E não est3.mos inventando
nada acerca deste assunto: a Uniã J conta com cerca de 3 milhões de imõveis sem qualquer tipo de
controle e recente relatório do TCI J assinala que c
País perde em aluguel de seus pr 'lprios e terrenos
cerca de 1 ,5 bilhão de reais por a 10. Não vejo nenhuma necessidade nesta febre <onstrutora ainda
mantida na segunda versão do Or.ç<irnento.
Vai aqui um parêntese, talvez um detalhe elucidativo: sabemos lamentavelmente que na maioria
das vezes a construção, ampliação e reformas de
certos edifícios atendem muito mai:; as empreiteiras
do que o interesse público. Outro Dequeno detalhe:
hoje temos consciência da falta qlie fez a GPI das
empreileiras, logo após finalizada a CPI do Orçamento.
O Congresso Nacional está diante de uma responsabilidade enorme ao discutir e ::1provar o programa de ajuste, do qual o orçamen o é peça funda·
mental. Se é necessário trilhar o ca ninho do aumen·
to da arrecadação via impostos e contribuições, Ê
mais que necessário viabilizar a contenção de des·
pesas não prioritárias. Não podemcs exigir da sacie·
dade cotas de sacrifício sem que Sf tenha dos pode·
res públicos, como contrapartida, Jestão responsá
vel nas prioridades e o combate ao jesperdício.

Durante o discurso de Sr. Roberto Frei
re, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira dã f residência, que €
ocupada pelo Sr. Ronaldc Cunha Lima, 1""
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronalc o Cunha Lima) A solicitação de V. Exa. será atenc ida, na forma re·
gimental.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Sr Pre·
sidente, peço a palavra para uma q Jesrão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronalc o Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador R Jmero Jucá parE
uma questão de ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Para um;;
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr
Presidente, Sr's e Srs. Senadores. faço essa ques·
tão de ordem também pela Lideran;:a do PFL e gos··
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taria, inclusive, da atenção do Líder do PMDB, Se·
nadar Jader Barbalho, porque levantarei aqui uma
questão que reputo extremamente séria, em re~ção
à defesa da capacidade de intervenção dos Senado·
res desta Casa.
A Comissão de Orçamento determina que cada
bancada estadual deve entregar emendas de bancada no número de dez e, de uma forma genérica, estipula que essas emendas de bancada devem ter a
assinatura de três quartos dos membros das bancadas. Ora, para votar o Orçamento da União, Sr. Presidente, o Congresso Nacional aprova a peça orçamentária nas duas Casas, em sessão de Congresso,
primeiro com a votação na Câmara dos Deputados
e, depois, com a votação no Senado Federal. É con·
figurado que existem duas bancadas em cada Estado: uma bancada federal da Câmara e uma bancada
do Senado, já que cada bancada e cada parlamentar têm mandatos distintos, atribuições distintas e
trabalham em casas distintas.
O que está ocorrendo na prática agora? Alguns
Estados estão colhendo assinaturas apenas de Deputados Federais e apresentando emendas de bancada. No meu entendimento - gostaria de pecJjr o
entendimento da Mesa ·, deve cada emenda de ban·
cada ter de assinaturas da bancada federal de deputados e três quartos de assinaturas da bancada
de senadores, porque são bancadas distintas de casas distintas. Ocorrendo isso, estará se protegendo
a prerrogativa e a capacidade de atuação dos sena·
dores. Se isso não ocorrer na prática. os deputados
farão a sua relação, colherão assinaturas enti"e eles
e os senadores ficarão relegados a não ter nenhum
tipo de intervenção na apresentação dessas emendas estaduais.
Gostaria de solicitar uma manilestação da
Mesa do Senado e, se essa manifestação for positiva, pedir que seja encaminhado esclarecimento à
Mesa do Congresso Nacional e ao Presidente da
Comissão de Orçamento no sentido de que sejam
comunicadas as bancadas de que é preciso ter a as·
sinatura de três quartos dos Senadores também
para que as emendas de bancada sejam válidas.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O ar!. 43 do Regimento Comum das duas Casas estabelece que, nas deliberações, os votos da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal serão sempre
computados separadamente.
O parágrafo único do art. 14 do Regimento Co·
mum dispõe que as votações em comissões mistas
não paritárias - que é o caso da Comissão de Orça·
menta - devem ser feitas separadamente, entre os
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membros da Câmara e do Sendo. O mesmo se aplica, no nosso entender, à apresentação de emendas
de bancada, previstas na Resolução n' 03, de 1998.
É a interpretação que dou, neste instante,
eventualmente na Presidência, sobre a questão de
ordem levantada por V. EX".
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Gostaria
de solicitar então, Sr. Presidente, já que o parecer é
positivo, que fossem comunicadas a respeito dessa
interpretação as lideranças do Senado, a Presidência do Congresso e a Presidência da Comissão de
Orçamento.
A decisão de V. Ex:!! tomada hoje, sem dúvida
nenhuma, fortalece a atuação parlamentar dos Se·
-nadares e, certamente, dará condições para que
cada Senador, representando o seu Estado, possa
atuar mais decisivamente na elaboração do Orçamento.
Agradeço o entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) - A
Mesa adotará as providências solicitadas por V. EX".
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco!PSB - PA)
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comuni·
cação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade
para uma comunicação inadiável.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero ressaltar aqui o trabalho da Bancada Parlamentar do
Estado do Pará.
Quero registrar, Sr. Presidente, que nós conde·
namos enfaticamente a forma de agir do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Sua Excelência foi ao
nosso Estado, assumiu compromissos com o nosso
povo e disse que iria fazer determinadas obras Agora, passada a eleição, dado o resultado da eleição,
Sua Excelência descumpre aquilo que prometeu no
nosso Estado e retira do Orçamento da União recursos destinados a obras da maior importância.
Depois somos nós, parlamentares do Pará - e
aqui estou diante de vários deles -, que temos de
nos reunir, esforçar-nos, lutar e trabalhar niadrugadas nesse Congresso Nacional para recolocar no
Orçamento da União os recursos destinados a obras
no Estado do Pará. Depois de todo o nosso trabalho,
de toda a nossa luta, o Governador do Estado do
Pará diz para o povo que é ele quem está fazendo
determinadas obras.
Quero ressaltar que, ontem, a nossa Bancada,
depois de um longo processo de discussão, aprovou
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as suas dez 'emendas, repondo o dinheiro que havia
sido tirado agora, no segundo Orçamento de 1999.
Assumimos o compromisso, Sr. Presidente, de, via
Comissão da Amazônia da Cãmara dos Deputados,

destinannos recursos para as eclusas da hidrelétrica
de Tucuruí - foi compromisso do Sr. Fernando Henrique Cardoso, que esteve em Tucuruí antes da eleição junto com o Governador do Estado, destinar recursos para a construção da segunda etapa da hidrelétrica; S. Exª se comprometeu a fazer as eclusas
e agora deixa zero de recursos para essas eclusas
no Orçamento da União.
A Comissão da Amazônia, presidida pelo Deputado Paulo Rocha, cuidará de recolocar no Orçamento da União R$60 milhões. Mas é preciso que o
povo do meu Estado saiba quem é que está lutando
e quem é que está fazendo alguma coisa pelo Estado do Pará. Não é o Presidente da República, não é
o Governador do Estado, que não dá uma palavra
contra esses cortes absurdos que são feitos pelo
Sent10r Fernando Henrique Cardoso.
À rodovia Transamazônica, no nosso Estado, o
primeiro Orçamento destinou R$40 milhões de reais.
No segundo Orça"mento, em função do pacote de
ajuste fiscal, o Govecno deixou zero para a rodovia
Transamazônica. Somos nós, da Bancada do Pará.
que estamos agora restituindo ao Orçamento a importância dos R$40 miihões retirados, entre outras
emendas que estamos apresentando.

Foram dez emendas.aprovadas. A BR-153, na
divisa do TocantinS com o Município de Marabá, tem
R$1 ,6 milhão e estamos passando para R$15 milhões; a BR-163, que liga Mato Grosso a Santarém.
tem R$1.2 milhão e estamos passando para R$25
milhões; a BR-316, que é o trecho de duplicação da
Belém-Castanhal, conta com R$500 mil e estamos
passando para R$1 O milhões; a BR- 158, entrocamento com a BR-230, tem R$2 milhões e estamos
passando para R$15 milhões; a Companhia de Docas do Pará, a recuperação da infra-estrutura do
Porto de Santarém tem R$2milhões e estamos aumentando para R$15 milhões; a implantação da infra-estrutura urbana de Belém, o prolongamento da
1' de Dezembro tem R$500 mil e estamos passando
para R$1 O milhões; a eletrificação rural no nosso Estado com recursos que serão destinados às prefeituras municipais, estamos colocando R$10 milhões;
postos de Saúde no Estado, após tantos cortes que
houve no Ministério da Saúde, estamos colocando
mais R$1 O milhões; para a BR-230, que é a Transamazônica, estamos colocando os R$40 milhões que
o Presidente cortou. Fortalecimento e implantação
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de projetas de refonna agrária em todo o Estado do
Pará tem zero no Orçamento e nós estamos colocando R$30 milhões. Nas emendas de três quartos,
também da Bancada, estamos destinando dinheiro
para a energia nas regiões do nordeste e sul do
Pará - uma emenda de R$15 milhões -; para o baixo
Tocantins e o baixo Amazonas- mais R$15 milhões
-e para BR-422, que liga a codovia BR-230 ao Município de Tucurui.
Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que a
Bancada do Pará tem feito um excelente trabalho
em relação aos interesses do nosso Esta"do; tem
agido conjuntamente e tem conseguido resultados
extremamente favoráveis para as obras do nosso
Estado. É preciso que o povo saiba d1sso e que o
Governador do Estado do Pará, no futuro, seja pelo
menos agradecido ao trabalho e ao esforço que temos desenvolvido aqui no Senado da República, no
Congresso Nacional.
Lamento que os recursos destinados a obras,
infra-estrutura e ação social estejam sendo cortados
para o pagamento do serviço da dívida interna e extema do nosso País a juros ~ão absmdos. Registro
isso e digo que vamos continuar lutando para que
essas emendas sejam aprovadas no Orçamento e
os recursos efetivamente liberados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronalc8 Cunha Uma) Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Odacir Soares, Esperidião
Amin, João Rocha, Carlos Bezerra, Abdias Nascimento, Elói Portela, Mauro Miranda e Lúcio Alcãnta~
ra enviaram discursos à Mesa par~ ·.:;erem publicados na forma do disposto no aro:. ~03 co :=tegimento
Interno.
S. Exªs serão arendidos.
O SR. ODACIR SOAReS (PT3 - RO) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nos últimos
anos, é inegável que vem sendo feito no Brasil um
significativo esforço para proporcionar escola ao
r:naior número possível de crianças. Desse esforço,
participam tanto o Estado quamo empresas e organizações da sociedade civiL Graças a esse trabalho,
~oje, aproximadamente 92°to das c~ianças brasileiras
entre 7 e 14 anos estão na escola, contra um percentual de 85% no começo da atual década.
Tal situação, no entanto, não pode representar
um ponto de chegada satisfatório para nosso País.
Graves problemas ainda persistem e estão a exigir
continuidade e profundidade de intervenções, para
qualificar com excelência o·esfcrço brasileiro em prol
do seu capital humano.
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Os percentuais referidos indicam quantidade,
mas ê preciso começar a perseguir com tenacidade,
sem tergiversação, a qualidade. Qualidade que deve
começar com a capacidade de os alunos brasileiros
do ensino elementar assistirem às aulas com proveito e perseverarem, pois, por razões mUitiplas, ainda
é muito alto o número de estudantes que abandona
a escola após os primeiros meses de aula.
De acordo com dados sobre o padrão de vida
dos brasileiros, obtidos por meio de pesquisa pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Eslatistica- IBGE,
entre os 20% mais pobres, a taxa de matrícula em
escola das crianças de 7 a 14 anos é de 80%, contra
100% nos países mais desenvolvidos. Eis aqui, Sr.
Presidente, uma perversa e silenciosa cadeia de re·
produção da desigualdade e do subdesenvolvimento.
Falacioso seria pensar que apenas uma políti·
ca social centrada na educação vai solucionar satis·
tatoriamente essa questão. Não será suficiente. Fazem-se necessárias condições materiais mínimas
para que uma criança permaneça na escola.
Faço essas considerações, nobres Senadores,
para extemar minha preocupação em face dos cortes leitos no Orçamento para 1999, atingindo a educação e a saúde. Trata-se de iniciativas que vão incidir diretamente sobre o que qualquer país possui
de mais valioso: o capital humano. O capital presente e, sobretudo, o futuro, em lace da penmanência
dos fatores que renovam ou prolongam a existência
do subdesenvolvimento. São contrações que "afetam o estoque atual, comprometem o estoque futuro
e condicionam a recuperação da economia•, como
afirma o José Pastore, professor da Universidade de
São Paulo.
De acordo ainda com José Pastore, ·em tempos de recessão, é comum esperar uma certa dilapi·
dação do capital humano em decorrência da redução dos recursos aplicados na área social•. Isso é
compreensível, mas a mim, o que particularmente
preocupa além desse problema é a falta de holizontes que perpassa a sociedade do Brasil de hoje, especialmente o segmento dos jovens. A recessão
pode ocorrer, fruto de contingências várias, internacionais e nacionais. No entanto, não podem faltar
perspectivas para a população.
Nesses momentos cruciais, cabe ao Estado um
papel fundamental, especialmente quando uma santificada tendência neoliberal quer reduzir tudo a mercado, inclusive a sociedade. O futuro não pode ser
definido pelo mercado. O Estado e a sua sociedade
devem visualizá-lo e encaminhar o desenvolvimento.
Cabe ao Estado, fundamentalmente, consolidar-se

NOVEMBRO DE 1998

como promotor e indicador do caminho a seguir em
nivel da coletividade. Se o Estado não o faz, perde
sentido e abre caminho para que a definição e o encaminhamento das grandes diretrizes políticas sejam açambarcados pelos setores mais poderosos.
Esses outra coisa não farão senão manter e reproduzir a desigualdade, em prejuizo de amplos segmentos da sociedade. Quando tal usurpação acontece, para a parcela social excluída, restará tão somente a humilhação silenciosa. Silenciosa, mas criativa porque~no canteiro da humilhação desabrocham
as sementes da reação, uma reação nem sempre
pacífica.
Governo que encaminha sua ação para satisfazer imposições externas produz um desenvo/virnento somente envernizado. Como bem afinnou Anaisabel Prera Flores, Conselheira -·Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura - UNESCO: 'Só há um desenvolvimento: o
endógeno, que usa os empréstimos para consolidar
processos, mas estabelece claras prioridades no Orçamento nacional.
Aliás, segundo a Conselheira, o sucesso do
novo enfoque da Unesco, privilegiando a educação,
tem levado os países a incrementarem Pouco a pouco, mas de forma constante, seus investimentos em
diferentes níveis educacionais, com resultados positivos.
O verdadeiro agente de superação de uma realidade recessiva ê o capital humano. E interessante
verificar o que ocorreu em 1929 e nos anos seguintes nos Estados Unidos.
De 1929 a 1932, o produto interno bruto desse
país caiu um terço. Os lucros das empresas ficaram
25% menores em relação ao período anterior à crise. O poder de compra dos assalariados baixou
42%. A perda dos produtores rurais beirou a tragédia: correspondeu a 68%.
Em 1933, 25% da força de trabalho estavam
sem emprego. A parte que trabalhava teve as horas
diminuídas, provocando uma verdadeira explosão do
tempo parcial.
No campo da educação, os professores amargaram cortes de aproximadamente 14% nos seus
salários. Muitos foram dispensados e os diretores
das escolas passaram a dar aulas; ao mesmo tempo
em que o número de alunos por turma aumentou,
bem como a quantidade dos dias letivos. Aumentou
também a proporção de crianças matriculadas no
ensino fundamental ·e de adolescentes no secundário. O número de cursos notumos diminuiu e, por fal-
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ta de opção para o trabalho, cresceu a quantidade
de horas de permanência em sala de aula.
A sociedade reagiu alargando a qualificação do
capital humano e o Estado, com a implantação do
New Deal, favoreceu a retomada do crescimento já
no início da década de quarenta.
O mesmo diga-se em relação à Europa e ao
Japão. Arrasados pela Segunda Guerra Mundial, recuperaram-se aceleradamente, graças à boa qualidade de sua força de trabalho. Tanto na Europa e no
Japão quanto nos Estados Unidos, "a qualidade do
ser humano e a manutenção da capacidade produtiva da população foram os fatores - chave na retomada do desenvolvimer.to", como afirma o já citado
Professor José Pastore.
Se isso ocorreu nesse tempo, o que dizer hoje,
Sr. Presidente, quando a revolução tecnológica vem
acontecendo de forma extremamente acelerada e
está a exigir sempre mais educaçãO? Estai'á o Capital humano brasileiro em condições concretas de
responder criativamente aos desafios de uma recessão prolongada e profunda?
O momento presente é de desafio. As decisões
a tomar no nível deste Congresso Nacional requerem equilíbrio, desapego, acerto e competência,
para que não se inicie o comprometimento do futuro
das novas gerações brasileiras. Eis porque a decisão de cortar recursos exige mais do que nunca saber o que cortar.
Nesse sentido, associo-me às preocupações
do nobre Senador Josaphat Marinho manifestadas
ao comentar o que chamou de "Contrastes do Ajuste
Fiscal". As propostas que o Executivo elaborou e encaminhou ao Parlamento nacional não estão isentas
de contradições. Contêm aspectos não claros, posicionamentos nem sempre lógicos, nem convincentes. Por essa razão, segundo o Nobre Senador, não
será correto aprová-las incondicionalmente, "Impõese distingui-las e revê-las, para defesa do interesse
público e colativo".
Há anos que a crise vem sendo anunciada, assim como há anos que a sociedade brasileira vem
assistindo à tomada de medidas de contenção e de
restrição que afetam sobremaneira a economia nacional. O ano de 1998 foi pródigo em crises, especialmente em referência às bolsas, como foi prôdigo
o Governo também em implementar ações inibidoras
das atividades que produzem riqueza e desenvolvimento.
Não é raro localizar a raiz dos problemas no já
surrado viés da globalizaçáo. Globalizaçáo existe.
Em grau menor ou maior, sempre existiu, na medida
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em que os povos gradualmente passaram a se relacionar. Globalização não se constitui esguelha mágica ameaçando a soberania nacional. Se não for governada, sim, tomar-se-á deletéria, não , porém, por
força própria, mas por omissão dos que têm condições de planejar e encaminhar a reação.
Afinma Roberto Mangabeira Linger que "Os
brasileiros estão acorrentados tanto pelo desespero
econômico quanto por uma concepção diminuída de
si mesmos". Não acredito que a situação se encontre em nível de desespero. A sensação que experimento é a da falta de idéias e atitudes corajosas, capazes de projetar grandeza e esperança. Isso cabe
fundamentalmente aos segmentos dirigentes da sociedade.
Utilizo-me ainda das observações de Roberto
Mangabeira Unger. MUma crise Como a que vivemos
pode ser resolvida de uma maneira que nos mantenha na rota de integração subalterna à economia
mundial ou que nos permita dar os primeiros passos
à busca de soluções que, interessando a nós, também interessem a uma humanidade sedenta de alternativas·.
Na verdade, na falta de atitudes cprajosas, de
idéias, de clarividência e vontade política, o que vem
ocorrendo entre nós é a consagração da prática do
casuísmo: age-se com base em tópicos ou em momentos da vida nacional. Isso ê particularmente penoso porque as iniciativas visando às reais mudanças institucionais não são propostas. Refiro-me, por
exemplo, à longamente apregoada necessidade da
reforma do sistema tributário brasileiro. Há quanto
tempo essa reforma está paralisada. Enquanto isso,
cuida-se ·de onerar mais os contribuintes antes de
ter a sistematização tributária definida".
Dessa forma, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Pais caminha aos solavancos, sem planejamento norteador, na constante expectativa do próximo passo, ou da próxima surpresa que, por ser surpresa, não deixa espaço para discussão e decisões
mais acertadas, mais eficientes em termos das ·necessidades institucionais do Pais. Um semelhante
comportamento introduz o descrédito e a má vontade em relação ao Estado, mina o ã.nimo dos cidadãos, faz esmorecer a pnncipal torça motriz capaz de
superar os problemas: o capital humano.

É preciso reverter ou subverter esse comportamento pobremente reativo, em benefício do futuro
do Brasil. Uma ação primordial neste momento é assegurar a cada criança brasileira condições para que
obtenha capacidade no domínio da capacidade inte-
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lectual e da prática. Pelo menos para que no futuro a
população viva com menos improvisação.
Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, estamos, neste
momento, em pleno processo de discussão da Proposta de Emenda a Constituição, número 15 de
1998, que tive a honra de apresentar a esta Casa. A
esse propósito, gostaria de fazer uma comunicação
inadiável a este Plenário, para que possa ser devidamente avaliada a importância e urgência da matéria contida na proposta. Trata-se da limitação dos

gastos das Càmaras Legislativas Municipais em um
percentual do orçamento global dos respectivos municipios.
No dia 6 de novembro passado, recebi carta do
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Pa-

raty, no Estado do Rio de Janeiro, que muito me
sensibilizou, por duas razões. P.. primeira delas, mas
não a mais importante, foram as palavras elogiosas
que dedicou à minha pessoa e à minha atuação parlamentar. Por elas, agradeço, neste momento. de
público, reafirmando meu compromisso prioritário
com a defesa dos interesses dos cidadãos brasileiros.
A segunda razão foi a descrição que o Senhor
Prefeito fez da aflitiva situação que sua administração enfrenta neste momento. Decisão judicial recente permite à Câmara de Vereadores de Paraty reservar .para seu uso 10% do orçamento municipal, enquanto a arrecadação do município vem caindo à razão de 30% ao mês. ern face da atual conjuntura nacional. O Senhor Prefeito diz mais: considerando as
recentes medidas fiscais adotadas pela União, que
produzem sensível redução nos repasses de recursos federais e estaduais para os municípios. gravar
o orçamento municipal com gastos como os de sua
Câmara de Vereadores inviabilizam qualquer tentativa da Prefeitura de desenvolver uma gestão que beneficie a comunidade.

Ora, Sr's e Srs. Senadores, a PEC n.º 15/98
v1sa, JUstamente, acabar com esse tipo de abuso cometidO em larga escala por grande ma1oria das Cãmaras de Vereadores em todo o Brasil.
Parece-me inacreditável que ainda existam em
nosso País ações corporativas de Casas Legislativas que, ao arrepio das normas legais vigentes e.
pior ainda, completamente dissociadas de sua m1ssão de representar o povo e cuidar do bem-estar
deste, continuem a abocanhar tudo que podem do
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erário público, com voracidade ae aves de rapina
diante de carne fresca.

Quando será que serão alijados da vida pública
dirigentes que são o contra-exemplo da moralidade
na administração pública? Apropriam-se do dinheiro
público como se o mandato lhes conferisse tal direi-

to. Traiam a coisa pública como se lhes pertencesse, qual bem pessoal.
Não se discute aqui que nossos Edis e os servidores do Legislativo Municipal devem ser correta e
dignamente remunerados, além de disporem dos recursos necessârios ao bom desempenho de suas
funções. O que não podemos compactuar é com

abusos e distorções que prejudiquem a população
em geral, em favor de uns poucos que se auto-privi-

legiam.

Ha que se pôr termo a tal descalabro.

Sr. Presidente, foi feito, nesta Casa, importante
estudo técnico para avaliar as repercussões da, PEC
ora em discussão sobre as despesas e o equilíbrio
orçamentário dos municípios brasileiros. Tal estudo
apontou de modo inequívoco a necessidade· e ur-

gência da adoção das medidas propostas nessa
PEC.
Sem entrar em muitas minúcias téCnicas, gos-

taria de ressaltar alguns pontos para o julgamentp
de Vossas Excelências. f'.lo ano de 1996 o dispêndio.
com o Poder legislativo Municipal atingiu 5,9% da·
receita tributária disponível dos municípios, sendo
que a despesa se concentra nas comunidades com
mais de 100 mil habitantes. que respondem por 56%

do gasto total.
Sr. Presidente, para meu espanto e, acredito.
de todos os meus nobres Colegas, o gasto per capita não batxa com o aumento do número de munícipes. Ao contrário, os maiores municípios gastam
tanto ou ma1s do que os menores. o que sugere graves distorções de alocação de recursos. Na verdade
sena de se esperar uma redução proporctonal das
despesas tendo em vista os gastos fixos na compoSIÇão da função legislativa e a aplicação de ptso e
teta constitucionaiS na ftxação do nUmero de vereadores em relação à população mumc1pa1.

O levantamento feito mostra que 35°/o dos mumcipiOS analisados ultrapassam os !Imites percentuais de despesas do Legislativo propostos na PEC.
com a tendênc1a marcante de que quanto ma1or o
município, maior é a ultrapassagem do limite sugendo. Em resumo, dos municípios com menos de 100
mil habitantes, apenas 34% deles tenam que redUZir
suas despesas com o Legislativo para se enquadrarem nos l1mites da PEC, enquanto que dos munici-
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pios de mais de 100 mil habitantes, 72% deveriam
fazê-lo.

A conclusão a que se chega é que, efetivamente, há uma gigantesca distorção nos gastos do Poder Legislativo Municipal em face da disponibilidade
real de recursos que têm as comunidades. A situação é ainda mais grave, se considerarmos que boa
parte deles sequer têm arrecadação própria que lhes
assegure o custeio. Na verdade, não fossem os repasses da União e dos Estados, esse municípios seriam insolventes e deveriam perder sua autonomia
político-administrativa.
Sr. Presidente, concluindo esta minha comunicação quero fazer um apelo ao Plenário desta Casa
para que aprovemos com a máxima urgência a PEC
n. • 15/98 para que seja passivei colocar um pouco
de ordem nas contas públicas deste Pais. O atual
momento exige que, do pouco recurso de que dispomos, seja possível dedicar um máximo à assistência
das necessidades básicas de nossos concidadãos.
Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr. Presidente, Srils e Srs. Senadores, entre as chamadas
áreas sociais, não há dúvida de que aquela em que
o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso mais consolidou avanços é a da educação.
Com efeito, é muito extenso o rol de realizações do atual Governo nessa área. Programas que
há muitos e muitos anos apresentavam deficiências injustificáveis e, aparentemente, insuperáveis
- como é o caso do Programa Nacional do Livro
Didático - ganharam, finalmente, gerenciamento
eficaz, otimizando o investimento governamental
neles realizado. A administração do Ministro Paulo
Renato de Souza conseguiu superar o histórico
problema do atraso na entrega do livro didático.
Desde 1996 - e pela primeira vez - os estudantes
passaram a receber os livros antes do início do
ano letivo.
Além disso, preocupado em oferecer melhor
qualidade de ensino, o MEC promoveu uma ampla
revisão no conteúdo dos títulos usados em sala de
aula, elimmando os que continham elementos discriminatórios e erros, bem como os títulos considerados inadequados ao currículo. Atendendo a mesma
preocupação, o Ministério distribuiu as escolas públicas de ensino fundamental, em maio do ano passado, o Guia de Livros Didáticos - 1' e 4' séries, o
qual objetiva subsidiar a escolha dos titulas, pelos
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professores, a partir da avaliação de 454 obras por
uma comissão de especialistas, coordenados pet8.
Secretaria de Educação Fundamental do MEC. Os
quase 111 milhões de livros distribuídos em 1995,
primeiro -ano -do- atual governo, ·representaram um
aumento de 83% em relação ao ano anterior. No
ano passado, os 206 milhões de reais investidos no
programa beneficiaram nada menos que 33 milhões
de alunos.
Outros programas - como o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e o Programa
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, também conhecido como Dinheiro na Escola - adotaram políticas descentralizadoras, que
implicam racionalização e economia, ou, em outras
palavras, mais uma vez otimização dos recursos públicos investidos.
·
O Programa Nacional de Alimentação Escolar
- PNAE. um programa bastante antigo, já em funcionamento há quatro décadas, ganhou novo impulso
no primeiro ano do atual Governo, em setembro de
1995, quando a então Fundação de Assistência ao
Estudante - FAE (hoje incorporada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação --"FNDE) aumentou em 50% o total de recursos para a compra
de merenda destinada aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal e estadual, além
de escolas filantrópicas e pré~esco/ar. Esse maior investimento permitiu que se duplicasse o valor nutricional ct8. alimentação distribuída nas escolas do Municipios listados pelo Programa Comunidade Solidaria, onde os alunos recebem um lancha antes do 1ní~
cio das aulas.
A politica de descentralização do Programa
Nacional de Alimentação Escolar passou a ser implementada já a partir de 1993 e tem-se mostrado
exitosa em seu objetivo de evitar desperdícios de
gêneros alimentícios e de dar melhor aproveitamento aos recursos públicos, por meio de seu gerenciamento diretamente pelas prefeituras e pela comunidade, garantindo atendimento aos alunos nos 180
dias letivos. A criação dos Conselhos Municipais de
Alimentação Escolar, VInculados aos Núcleos de
Controle de Qualidade da Merenda Escolar, tem permitido, inclusive, que, em diversas localidades, a
própria escola assuma responsabilidade pela aquisição da merenda. Para que se tenha u ma idéia da
dimensão que esse Programa assumiu, basta dizer
que os 361 milhões de reais nele investidos nos pri~
meiros oito meses de 1996 garantiram benefícios a
mais de 34 milhões de crianças.
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O Programa de Manutenção e Desenv~vimen
to do Ensina Fundamental, ou, simptesmer-rte, Dinheiro na Escola, consiste no repasse direto às escolas públicas dos recursos necessários à manutenção de suas necessidades básicas, tais como mam~
tenção e conservação do prédio escolar, compra de
material para o funcionamento da escola, aquisição
de equipamentos para treinamento e aperfeiçoamento de professores e atividades educacionais· diversas. O repasse direto às escolas evita demora na
liberação e, ainda mais importante, desvio de verbas. No ano passado, o Programa contou com recursos superiores a 281 milhões de reais, benefiCiando 33 milhões de alunos.

No entanto, Sr. Presidente, esses que acabamos de destacar são apenas três entre os muitos
programas de notávei alcance pedagógico e social
implementados pelo Governo do Presidente Fernando Henrique na área da educação.
Não poderíamos deixar de referir, ainda, as importantes iniciativas adotadas no sentido de sjstematizar e aperfeiçoar os mecanismos de"avaliação do
ensino em todos os seus níveis, pois a correta avaliação do atual estado do ensino do Pais é que permite sejam adequadamente orientadas as aç:ões de
estimulo e fomento à melhoria de sua qualidade.
Tampouco pode deixar de ser citada uma iniciativa como o Projelo TV Escola, que amplia as
chances de um ensino de qualidade mesrno nas
mais distantes localidades, beneficiando 1 milhão e
meio de professores e 24 milhões de alunos. No ar,
em caráter definitivo, há 2 anos e meio, a TV Escola
tem uma programação voltada para a capadtação e
atualização permanente dos professores, bem como
para o apoio às atividades em sala de aula. Para o
bom aproveitamento dessa programação, o Projeto
garante a todas a escolas do ensino fundamental
com mais de 100 alunos recursos para compra do
Kit tecnológico básico, composto de antena parabólica, aparelho de televisão em cores, videocassete,
suporte para TV e vídeo. e uma caixa com 1O unidades de fitas VHS.
Ainda no campo relativo ao aprovei~amento
dos avanços tecnológicos para a melhoria do ensino, temos o programa Informática na Educação, que
pretende informatizar, no corrente biénio, as escolas
públicas do ensino fundamental de 5iJ a 8!! série e as
de ensmo médio, utilizando o montante de 476 milhões de reais. Prevendo, numa primeira etapa, o
treinamento de 25 mil professores e, em seguida, a
"alfabetização" dos alunos em informática, para,
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numa segunda etapa, incorporar o uso do computador ao processo de ensino-aprendizagem, mais
importante do que qualquer dispositivo da moderna tecnologia é a adequada valorização do patrimõnio humano representado pelos profissionais da
educação. Perfeitamente cônscio dessa realidade,
o Presidente Fernando Henrique, ele próprio um
professor com longa vivência da cátedra e do diaa-dia da sala de aula, sancionou, em junho do ano
passado, o Projeto de Lei n' 2.380, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Funde!).

O Fundo, resultado da aprovação da Emenda
Constitucional nº 14, prevê que 15% dos recursos
arrecadados por Estados e Muf1icípios sejam destinados exclusivamente ao ensino fundamental, devendo 60% desse total serem investidos no pagamento dos salários de professores em efetWo exercício na sala de aula. O Fundo garante um investimento anual por aluno, em todos os Municípios do Pais,
da ordem de 31 O reais, o que representa mais que o
triplo da média anterior, situada em menos de 100
reais por aluno ao ano. Graças a esse aumento de
investimento, os salários dos professOres t_iveram
substancial elevação, com a média nos Estados
mais pobres. ficando em 315 reais por 20 horas semanais de trabalho.
Merece menção, também, o Programa Nacional de Educação Especial, voltado para o atendimento a pessoas portadoras de deficiência, de condutas típicas e superdotadas, objetivando garanlir o
ingresso dos alunos especiais no sistema público de
ensino e promover a conscientização da comunidade no sentido de mudar atitudes e eliminar preconceitos. Considerando a existência no Brasil, hoje, de
15 milhões de portadores de deficiência, a Secretaria de Educação Especial (Seesp) do MEC criou o
programa pretendendo levar essa modalidade de
ensino aos 1 mif e 500 municípios mais populosos
do Pais.

Jã a Campanha de Aceleração da Aprendizagem Escolar, vollada basicamente para o Nordeste,
tem por objetivo diminuir a repetência escolar e reduzir a defasagem entre a idade do aluno e a séria
que ele está cursando nas quatro primeiras do ensino fundamental. A campanha foi lançada, em março
do ano passado, levando em conta que a repetência
tem sido uma das maiores causas da evasão escolar, pois muitos estudantes de 111 a 4iJ série do ensino fundamental acabam abandonando a escola de-
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pois de quatro ou seis anos de tentativas frustradas

de aprendizagem. A prioridade ao Nordeste, no con~
texto dessa Campanha, resulta de dado obtido pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Bâsica

em 1995, segundo o qual, do total de alunos naquela Região. mais de 70% estavam acima da idade
para freqüentar a série cursada.
O atual Governo realizou também um magnífi-

co trabalho de conscientização do conjunto da sociedade quanto à importância da educação]ao para o
futuro do País, conduzindo a significativa mobilização social pela melhoria da escola pública de ensino
fundamental. Refiro-me, aqui, ao importantíssimo
programa. lançado no alvorecer da· administração
Fernando Henrique Cardoso, em março de 1995, intitulado Acorda Brasil. Está na hora da escola!

O programa procura levar a comunidade a participar, em parceria, de ações que valorizem a educação, incentivando a busca da qualidade total no
trabalho dos edUcadores e gestores e incentivando
empresas, organizações, federações, sindicatos, poder público e cidatlãos a aluarem em prol da educação. As parcerias jâ finnadas possibilitaram, por
exemplo, a doação de material escolar e de equipamentos de informática para estabelecimentos de ensino público, a adoção' de escolas e o desenvolvimento de projetas educacionais. Até dezembro do
ano passado, a programa já contava com mais de
130 parceiros, entre os quais a Fiat Automóveis que vai aplicar no ensino, até 1999, 5 milhões de
reais - e a Sony Comércio e Indústria, que, juntamente com a Sony da Amazônia, doou 1 milhão de
reais em videocassetes e televisores para professores e alunos terem acesso à TV escola.
Um fato recente que representa, indiscutivelmente, um marco histórico para a educação brasileira - e para o qual o esforço do Governo Fernando
Henrique contribuiu significativamente - foi a aprovação e sanção, em dezembro de 1996, da nova Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A nova
disciplina da educação escolar no País veio definir
metas para o setor e determina, entre outras inovações importantes, maior flexibilidade, o que permite
a diversificação do sistema de ensino, criação dos
Institutos Superiores de Magistério e novo processo
seletivo de acesso ao ensino superior.

A partir da nova LDB, as escolas de Ensino
Médio poderão oferecer diversas modalidades de
ensino. Conforme o interesse do estudante, o ensino
poderá ser generalista ou profissionalizante. Já a
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formação do magistério primário poderá deixar de
ser de Ensino Médio, saltando para o nível superior.
Quanto ao acesso ao Ensino Superior, passa a
ser feito a partir de critérios definidos pela própria
universidade. Em vez de realizar um vestibular, com
provas classificatórias, a universidade poderá optar
por uma avaliação seriada do Ensino Médio, ou outro tipo de exame que avalie o~ conhecimentos adquiridos no Ensino Médio.
A nova Lei de Diretrizes e Bases é con!?iderada
pelos analistas como descentralizadora, pois fortalece a autoridade e a autonomia dos sistemas estaduais de educação. Outra inovação marcante nela
inscrita é a instituição de sistemas nacionais de avaliação da qualidade de ensino em todos os níveis.

Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, como se
pode ver, não foram poucos os avanços do Brasil no
campo da educação ao longo do primeiro mandato
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. E esses
avanços vieram em muito boa hora. Em boa hora
veio a edição da nova LDB. Assim como em boa
hora veio a postura de prionzação e' de ousadia do
Governo Fernando Henrique frente à questão edu::
cacional.
O que estou querendo dizer - quando afirmo
que esses avanços vieram em boa hora - é que
nosso País acumula um grande atraso histórico nessa área. Já perdemos tempo demais e a hora, agora, é de "correr atrás do Prejuízo" e fazer um grande
esforço para nos colocarmos em dia com as tendências internacionais e as exigências do tempo presente.
Não se trata apenas dos baixíssimos índices
de escolarização e dos índices ainda elevados de
analfabetismo entre a população adulta. Não se trata
apenas dos assustadores índices de repetência e de
evasão escolar. Ao que me refiro, aqui, é todo um
quadro de obsolescência, de arcaísmo que assombra há muito nossos sistema educacional e que só
agora, graças aos esforços do Governo Fernando
Henrique e às novas diretnzes definidas pelo Congresso nacional na LDB, dá os primeiros sinais de
que haverá de ser superado.
E essa será uma batalha dura, porque o redire~
cionamento a ser imprimido a nossa política educacional exigirá um árduo trabalho de mudança de
mentalidade, o qual precisara atingir não apenas as
autoridades públicas, mas o conjunto da população
brasileira.
O importante, porém, é que vencemos a inércia. A nova postura adotada pelo atual Governo e as
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inovações introduzidas pela recente LDB abrem o
caminho para as mudanças mais profundas que o
sistema educacional brasileiro está a reclamar.
Muito já foi realizado. Mais ainda resta por realizar. Nesta manhã, tive oportunidade de abordar aJ..
guns dos avanços mais significativos concrelizados
pela administração do Presidente Fernando Henrique na área educacional, em seu primeiro mandato.
Em um próximo pronunciamento, que farei brevemente, pretendo tecer considerações sobre um tema
particularmente importante e que desperta muito interesse no contexto da questão educacional. Refirome à Educação Profissional, um tema que é, também, da maior atualidade, nestes tempos que vivemos de dramáticas alterações no mundo do traBalho.
Neste momento, desejo apenas exf)ressar
meus cumprimentos à equipe do Ministro Paulo Renato pelo excelente trabalho realizado ao lon§o destes quatro anos, nessa área tão complexa e de incomparável relevância para o futuro da Nação - a
área de educação.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB _ MT) _
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, disputas de
terras fazem parte da História de nosso Pais desde
que as sesmarias, aquelas imensas ãreas floadas
por Portugal, chegaram às mãos dos donatários e, já
aí, começaram a ter destino distinto do previsto pela
lei. De lá para cá, houve conflitos de toda ordem: terras foram doadas, doações foram canceladas, houve posses, desapropriações, grilagem e tanta$ transformações legais que de Fato, existem regiões no
País onde a idenHficação do dono de urna terra exige
uma verdadeira "garimpagem" de documentos e um
exaustivo trabalho de decifrações das legislaÇões.
Estamos assistindo, hoje, Senhoras e Senhores Senadores, aos movimentos iniciais de uma disputa que se prenuncia no Estado de Mato Grosso,
em decorrência de negativa de ratificação de milhares de títulos de terras, em ãreas de fronteira, expedidos pelo Estado, o que pode vir a estimular o surgimento de novo ''Pontal do Paranapanema", pois
cerca de quinze mil famílias de trabalhadores semterra aguardam a implantação da reforma agrária na
região.
A celeuma jurídica em torno das terras de fronteira, em verdade, começou em 1946, quando foi
aprovada uma nova Constituição Federal. O art. 156
da então recém aprovada Carta Magna ampliou a
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faixa de fronteira de dois mil para dez mil hectares.
Os governadores de sete Estados passaram a titular
nessa faixa. Mas a Constituição de 46 ampliou somente a área da faixa e não a de titulação, que continuava sob regência do Decreto n• 1.164, de 18 de
março de 1939, o qual fixava a faixa de titulação em
dois mil hectares.
Em tese, a questão da delimitação jurídica é
ainda mais antiga, começou em 1850, por intermédio da Lei Imperial 601, de 18 de setembro, que fixava os limites do Império com os países vizinhos em
66 quilómetros ou 1O léguas, como sendo a faixa de
fronteira. A Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891 ratificou a faixa de 1 O léguas. Esse limite só fo1 alterado pela Carta Magna de 1934, que
aumentou de 66 para 1 00 quilómetros a zona de
fronteira. A Constituição de 1937 voltou a aumentar
a faixa pa_ra 150 quilõmetros.

Já a Constituição de 46 limitou em 1 O mil hectares a concessão de terras públicas de um modo
geral, inclusive na áreas de segurança. Mas a mesma Constituição, no art. 180, exigia a autonzação do
Senado para a concessão, e o Decreto n• 1.164/39
mantinha a faixa em 2 mil hectares para a mulação.
Naquela época, as demais legislações pertinentes mantiveram o limite de 2 mil hectares, enquanto os Estados, em diferente entendimento, continuaram os projetas de assentamentos na zona de
1 O mil hectares. As Constituições de 67 e 69 já lim·,_
tavam a faixa em 3 mil hectares, mas, mesmo assim, os governantes continuaram a titular acima desse limite.
No caso de Mato Grosso, o Govemo do Estado
vem emitindo titulas de terra na faixa de fronteira
desde a criação do então Departamento de Terras,
atual Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT). Milhares de títulos foram emitidos após 1946,
e foram implantados projetas de colonização na
fronteira com o Paraguai e com a.Bolívia.

Em parecer recentemente emitido, o Procurador-Geral do Incra considerou todos os títulos de terra concedidos pelos governos estaduais nas zonas
de fronteira, além da faixa de 2 mil hectares, a partir
de 1 946, como nulos e sem validade jurídica. A primeira conseqüência não demorou a Se" fazer sentir.
O Banco do Brasil não está aprovando nenhum financiamento para quem não tem a ratificação do Incra em seus títulos.
Para agravar a situação, Sr. Presidente, o parecer do Procurador-Geral defende a "declaração de
nulidade dos titulas, cumulada com cancelamento
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do registro do imóvel, e o pagamento de indenizações no caso de haver benfeitorias". Em decorrência,
Senhoras e Senhores Senadores, nenhum dos onze
Estados da 1ronteira está promovendo assentamentos nas suas faixas de fronteira. Para se ter uma
idéia da dimensão da questão, em Mato Grosso, os
projetas de colonização serão prejudicados em quase 30 cidades de fronteira, inclusive assentamentos
urbanos e, até mesmo, alguns projetas de colonização transformados em municípios.

Se adotada sem restrições, a decisão do Incra
deverá provocar uma verdadeira avalanche de ações judiciais, na busca de devolução dos investimen-

tos corrigidos, além de indenizações por danos morais, e todas devem ser ajuizadas contra os Estados.

Diante da gravidade da situação, do clima de
tensão social instalado, e da iminência de surgimento de mais uma região de conflitos fundiários, venho
a esta Tribuna para dirigir um apelo· às atJtoridades
federais no sentido de reverter politicamente esta situação, que atinge milhares de produtores rurais de
vários Estados.
Não desejo sugerir, aqui Senhoras e Senhores
Senadores. que o Poder Executivo proceda à ratificação de ato insubsistente. O que solicito é um entendimento político do problema, o que permitiria a
revisão da legislação para, respeitada a situação social instalada, ser encontrada solução de ratificação
dos títulos estaduais a exemplo do que ocorreu com
os títulos expedidos pela União.
Pode-se dizer que as leis são elaboradas e votadas para solucionar conflitos e não criá-los. Assim,
havendo motivação de natureza político-administrativa, o que cumpre fazer é modificá-la, adequando-a
aos objetivos perseguidos. Nesse sentido, informo
que venho promovendo estudos para esta finalidade.
Sabe-se, ainda, que o entendimento de "segurança" e de "defesa" nacionais que motivou as restrições de titularidade necessita de uma revisão à luz
das novas concepções de "integraçãoH e "globalização". Hoje, considera-se a ocupação em massa das
fronteiras uma forma de assegurar a proteção do patrimônio nac1onal.
Convicto da pertinência e da necessidade de
revisão da legislação e da decJsão jurídica relativas
à ratificação de títulos de terras expedidos pelos Estados, apelo para a solidariedade e a compreensão
de meus pares, não só daqueles que representam
Estados atingidos pela questão, no sentido de sensibilizarmos os ministros da área e o poder central
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para a conveniência da adoção de medidas preventivas capazes de alte;ar o rumo dos acontecimentos.

Muito obrigado.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT- RJ)
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sob a proteção de olorum, inicio este pronunciamento.
Tomado de emoção e orgulho cívico, assumo
hoje esta tribuna para prestar minha homenagem ao
maior herói da luta pela justiça e a liberdade neste
País. Ao homem cuja trajetória de coragem, determi~
nação e sacrifício o transformou no paradigma de to~
dos os brasileiros que, embora compondo a imensa
legião dos excluídos, dos discriminados, dos desti~
tuídos, não obstante se recusam a assumir o papel
de inferiores a eles destinado por uma elite parasitá~
ria e insensível. Refiro-me ao grande Zumbi dos Pai~
mares, líder de uma comunidade guerreira que se
constituiu no mais dignificante exemplo da luta contra a escravidão imposta aos africanos nas Américas.
20 de novembro é o Dia da Consciência Negra.
Minha consciência evoca minha infância e juventude
- e lá se vão tantas décadas. A edulcorada História
do Brasil que se ensinava nas escolas flem sequer
mencionava a epopéia de Palmares, lin'iitando-se a
descrever os quilombos como "valhacouto de negros
fugidos", na expressão até hoje registrada em nosso
mais importante dicionário. Privava-se, desse modo,
as crianças brasileiras, de todas as cores e origens,
de conhecer não apenas a figura heróica de Zumbi,
mas toda a saga de crueldade e revolta, suplicio e
redenção, sofrimento e bravura que se desenrolou
nos quase quatro séculos de escravidão negra no
Brasil. Contribuiu-se, desse modo, e decisivamente,
na construção do mito da docilidade dos negros, supostamente conformados - e quem sabe até agradecidos - ante a dominação européia, exercida em
nome da civilização e do cristianismo.
Na verdade, a falsificação da História do Brasil
fazia parte, como continua fazendo, de um processo
mais amplo de perversão intelectual, iniciado em fins
do século XVIII, com o propósito de justificar a escravização de africanos e a transformação de seu
continente numa colcha de retalhos a ser pilhada e
saqueada pelos cúpidos interesses europeus. Até
então, a Europa conhecia a História da África. Sabia,
em primeira mão ou graças ao relato de fascinados
cronistas arabes, de seus reinos e impérios, decidades fabulosas em que se vendiam livros a peso de
ouro e sal, de reis poderosos comandando exércitos
irresistíveis. Gana, Mali, Songhai, Kanem-Bomu
nomes que despertavam curiosidade, cobiça... e
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medo. Os mesmos sentimentos experimentados,
nos primórdios da História, pelos hebreus e pelos
gregos, cujo imenso débito secularmente acumulado
em seu cantata com a civilização africana do EgHo
jamais se poderá quitar, pois que nele se incluem os
próprios fundamentos científicos, filosóficos e religiosos da civilização ocidental. O fato de tudo isso parecer hoje fantasioso e irreal demonstra o sucesso
desse infame empreendimento. Mas, como já se disse, não é possível enganar todo mundo o tempo
todo.
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da Capitania de Pernambuco, área que hoje pertence ao Estado de Alagoas, um agrupamento organizado de negros fugidos da escravidão. Tão organizado que conseguiu derrotar os soldados portugueses, obrigados a tugir para salvar a pele. O relato
por estes produzido provocou calafrios na elite fundiária que governava a Colônia. Seus piores pesadelos se haviam concretizado. .

Mundo constitui terreno fértil para os falsários da
História, travestidos de cientistas e abrigados sob
pomposos títulos acadêmicos. Ainda ontem, era comum encontrar, em nossos livros didáticos, referências a uma suposta "docilidade" dos africanos, que
teriam aceito quase passivamente a escravklão. Se
isso tosse verdade, como seria possível explicar os
cruéis instrumentos de tortura empregados pelos escravagistas para garantir tal "docilidade•? Na verdade, a história da presença africana no Brasil é uma
história marcada, de maneira indelével, peia resistência ao escravismo, manifesta de todas as formas
possíveis: desde o suicídio e o infanticídio - pessoas
matavam os filhos para que estes não crescessem
como escravos -, passando pela pura e simples
fuga, até a revolta organizada contra todo um sistema: Quase todas essas formas de resistência ocorreram onde quer que tenha havido africanos escravizados. Uma delas, porém, teve no Brasil os seus
exemplos mais brilhantes. Retiro-me à resistêocia
orgamzada, da qual os quilombos constituem a mais
relevante manifestação em todo o continente.

Para apreendermos plenamente o que isso significava, é necessârio entender o que representava
a escravidão na vida da Colônia. Não se tratava da
escravidão do mundo antigo, a que todos os povos
um dia se viram submetidos. A nova escravidão, introduzida com o mercantilismo, constituía a base, o
esteio de todo um modo de produção que se estava
implantando no Novo Mundo. Desse modo, toda a
economia de Pernambuco - con'lo, de resto, de toda
a Colônia - dependia da exploração da mão-de-obra
africana. Isso, se por um lado produzia grande fausto e riqueza, ao mesmo tempo sustentava um sistema profundamente desigual e injusto, em que sssa
mesma riqueza se concentrava nas mãos de pouquíssimos, enquanto até mesmo os brancos pobres
sobreviviam em meio à fome e à miséria. Afinal, a
região sequer produzia alimentos para "Sua população, apenas cana-de-açúcar para atender à demanda externa. Os ricos não se importavam com isso,
de vez que consumiam alimentados importados der
Portugal e de outras colônias. O descaso que manifestavam quanto à sorte de seus compatriotas para não falar dos africanos, aos quais sequer reconheciam a humanidade - ficaria marcado na mentalidade das elites brasileiras, que desde então se
acostumaram a desprezar os excluídos de qualquer
origem.

Reza a História que os pnmeiros africanos chegaram ao Brasil jã nas décadas iniciais da colonização portuguesa, trazidos para as lavouras de canade-açúcar que começavam a pontilhar o litoral, desde São Vicente (atual São Paulo) até o Recife. Não
se está falando, evidentemente, dos muitos africanos que faziam parte das tripulações dos navios exploradores europeus, tampouco daqueles que, segundo nos mostram numerosos registras arqueológicos, est1veram na futura América muito antes de Colombo. Falamos somente dos que foram arrancados
à força de sua terra natal e trazidos para uma terra
estranha, sob o jugo do crudelissimo imperialismo
português. Ê significativo, portanto. que jâ em princípios do século XVI um destacamento do exército colonial português tenha descoberto na região que
chamaram de Palmares, na serra da Barriga, interior

Ao primeiro cantata militar com Palmares, seguiram-se dezenas de outros. Mais de 30, assinalam
os registras históricos, em cerca de 90 anos. Na
maioria deles, os portugueses foram rechaçados.
Como explicar essa resistência dos palmarinos, senão reconhecendo a extraordinâria capacidade de
organização militar de seu povo? Sua tática era a
mesma dos resistentes de todos os tempos: a guerrilha. Fugir antes da chegada de seus perseguidores, embrenhar-se no mato e emboscá-los, para depois desaparecer· na selva. Quando necessário, todos eram mobilizados, inclusive as mulheres, CUJa
"ferocidade" provocava surpresa entre os portugueses, acostumados a relegar suas mulheres às taretas domésticas.
Foi assim, em meio a uma guerra constante,
enfrentando portugueses e holandeses - que chega-

A redução de africanos à condição de escravos
e sua maciça transferência forçada para o Novo
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ram a celebrar uma trégua apenas para poderem

ter melhor condição de derrota-los -, que os paimarinas conseguiram prosperar e expandir seu
território, dividido entre os diferentes umocambos''
que o constituíam. O pouco que se sabe sobre
esse povo guerreiro indica que vivia uma vida simples, mas digna. Muilo melhor, com toda a certeza, do que a maioria dos súditos portugueses. A
agricultura, praticada com as técnicas milenarmente conhecidas na Ãfrica, que incluíam a rotação de
culturas, produzia uma fartura de legumes, verduras e frutas, muitas vezes comercializados com fazendeiros vizinhos - o que motivou a promulgação
de um decreto proibindo esse comércio. Lembremo-nos de que Palmares não praticava a monocul-

tura de exportação ...
Embora forçada pelas circunstâncias a viver

num clima de guerra constante, a sociedade palmarina, segundo os parcos relatos disponíveis, era caracterizada por uma convivência extraordinariamente democrática para os padrões da época - em especial, quando se considera o autoritarismo exacerbado e a violência institucional que marcavam a vida
na Colônia. Prova disso é a atração que Palmares
exercia não apenas sobre negros, mas também sobre índios e até sobre brancos, estes últimos refugiados dos maus-tratos e da fome a eles reservados
pelo sistema colonial. Registra-se que, no seu apogeu, Palmares podia ser descrita como uma sociedade multirracial em que os não-negros representavam cerca de 20 por cento da população. Não
consta que fossem desprezados ou discriminados.

O crescimento do que viria a ser conhecido
como a República de Palmares e a aparente impossibilidade de derrotâ-la militarmente acabou levando o governador Pedro de Almeida, em 1678, a
propor um pacto com os palmarinos, então liderados por Ganga Zumba, conhecido como o mestre
dos mestres da guerra". Aceitando a paz com os
brancos, Ganga Zumba receberia o posto de oficial do exército português. Em contrapartida, ele e
seus homens se comprometeriam a caçar pessoalmente os escravos fugidos e entregá-los aos antigos donos. O ''sim" de Ganga Zumba ao governador português provocou uma divisão irreconciliável
no quilombo. Muitos guerreiros consideraram seu
gesto uma traição, à frente deles um jovem de
nome Zumbi. Ganga Zumba acabaria morrendo
por envenenamento, outra técnica milenarmente
desenvolvida em solo africano e transplantada para
as Américas, onde haveria de fazer muitas vítimas
entre os senhores de escravos e suas famílias.
H
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Zumbi viera à luz em Palmares, no ano de
1655, logo após a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Capturado, ainda bebê, por uma expedição enviada pelo governador Francisco Barreto, fora
entregue ao padre Antônio Melo, na vila de Porto
Calvo, que servia de base de operações contra o
quilombo. Desde cedo, o menino, balizado de Francisco, revelara dotes de grande inteligência. Aprendeu a ler e a escrever, e se tomou coroinha, privilégios quase inatingíveis para alguém de sua origem ainda mais se considerarmos que quase todos os
senhores de escravos eram analfabetos. Tudo isso,
porém, não foi suficiente para lhe comprar a alma.
Pode-se imaginar a surpresa do benevolente padre
Melo quando Francisco, aos 15 anos, atendendc
aos apelos mais fortes de seu coração africano, fugiu de Porto Calvo em demanda de Palmares. Morria Francisco e nascia Zumbi.
Com a morte de Ganga Zumba, o jovem Zumbi
se viu guindado à posição de líder do quilombo. Foi
nessa condição que, em 1670, recebeu do novo governador da Capitania, Aires de Sousa e Castro, a
mesma oferta antes feita a Ganga Zumba: "perdão"
e liberdade, para ele e para os seus. Em troca, a
traição à causa. Vendo sua oferta pereníptoriamente
recusada, o governador foi obrigado a reconhecer
que só havia uma forma de dobrar Zumbi: derrotando-o militarmente. E só um homem seria capaz de
fazê-lo. O governador enviou seus emissários em
busca de;> paulista Domingos Jorge Velho.
Em nossos livros de História, os bandeirantes
são apresentados como figuras respeitáveis, de longas barbas, em trajes vistosos, botas de cano altO, a
quem devemos a expansão do território brasileiro
para muito além dos limites definidos_ pelo Tratado
de Tordesilhas. Apenas parte disso é verdade. Com
efeito, os bandeirantes eram uma gente rude e sanguinária, cuja menção não evocava admiração e respeito, mas sim temor e desprezo. Sujos, descalços e
cobertos de andrajos, dedicavam-se à ignóbil alividade de "prear" - que significa caçar - índios e negros fugidos da escravidão. Filhos de homens portugueses e mulheres indígenas, e portanto mamelucos, cumpriam fielmente o papel de sabujos do colonialismo português. Modelos, portanto, do tipo de
miscigenação mais tarde apresentado como o ideal
de uma suposta civilização luso-tropical.
Domingos Jorge Velho era, talvez, o mais acabado protótipo dessa espécie de lixo humano. O
mais indicado, portanto, para a difícil tarefa de derrotar Zumbi. Acei1a a empreitada, não perdeu tempo.
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Enquanto reunia o maior exército que o Brasil já conhecera, constituído principalmente de mamelucos,
tratou de montar uma infra-estrutura bélica formidável para a época, graças aos recursos disponibilizados por um governo que sabia estar jogando uma
cartada decisiva. Ainda. os quilombolas, confirmando sua tradição guerreira, souberam vender caro a
derrota. Foram necessárias muitas investidas, e algumas derrotas, para que o exército de Domingos

Jorge Velho conseguisse penetrar no quilombo do
Macaco, maior e mais importante mocambo, impregnando o solo da serra de sangue africano. Era se-

tembro de 1694.
Zumbi, contudo. não fora capturado. Junto com
um punhado de seus homens, embrenhara-se no
mato, em refUgio seguro, buscando recobrar as forças, reorganizar-se e contra-atacar. E talvez conseguisse fazê-lo, não tosse um capricho da sorte. Um

ano depois, em setembro de 1695, o mulato Antônio
Soares, que chefiava um destacamento de Zumbi,
foi capturado e, submetido às mais cruéis torturas,
obrigado a trair seu chefe, escondtdo numa garganta
próxima à cachoeira do rio Pararbàs, na serra dos
Dois lnnãos. A brava resistência foi inútil Siante de
um inimigo muito superior em número e armas. A 20

de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares foi decapitado e esquartejado, num ritual sangrento característico da civilização que os portugueses implantaram nos trópicos. cujas memórias se reavivam a
cada chacina policial de nossos dias.
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to maior para negros do que para brancos no Brasil.
Isso, infelizmente, apenas reitera e quantifica as denúncias do Movimento Negro - engrossadas nos últimos anos pelos mais renomados organismos inter-

nacionais, como a ONU e a OEA - que apontam
este País como um dos campeões do racismo e da

discriminação em nível mundial. Muito longe, como
se vê, da fantasiosa imagem, construída durante décadas por ideólogos oficiais - todos brancos -, que
pintavam o Brasil nas cores triunfalistas de uma "democracia racial".
O trabalho de denúncia e consc1entJzação realizado pelo Mov1mento Negro tem tido eco neste Congresso, graças à atuação de uns poucos parlamentares negros - dentre os qua1s tenho a honra de me
incluir - cuja atuação revela seu compromisso com a
causa de Zumbi. No meu caso,· trata-se esse de um
compromisso assumido ainda nas primeiras décadas deste século, e que se transformaria na verdadeira bússola que tem orientado, desde então, toda
a minha existência. Em função dele, participei, nos
anos 30, da gloriosa Frente Negra Brasileira, maior e
mais importante organização afro-brasileira deste
século. Foi também ele que me orientou na criação,

em 1944, do Teatro Experimental do· Negro, que
buscava o resgate do legado africano no BrasiL
montando peças de conscientização e organizando
eventos históricos como a Convenção Nacional do
Negro, em 1945, e o I Congresso Afro-Brasileiro, em

1950.

A derrota de Palmares não foi, porém, o fim

Obrigado a deixar o País, em 1968, devido a

dos quilombos, que se multiplicaram como cogume-

perseguição movida pelo regime militar, pude cons·

los por todas as regiões do Brasil, onde quer que
houvesse negros em número suficiente para se organizar e lutar por sua liberdade. O mesmo espírito
dos quilombos esteve presente também nas várias
insurreições ocorridas na Bahia, lideradas por africanos de origem nagô, que vieram a ser conhecidas
como Revoltas dos Malês, assim como motivou a
chamada Revolta dos Búzios, ou Conjuração Baiana, movimento popular, a ferro e fogo reprimido, que
- diferentemente da Conjuração Mineira - associava
as bandeiras da independência e da abolição da escravatura.

tatar, em mais de uma década de exílio nos Estados
Unidas e na África, o quanto prosseguiam válidas
aquelas idéias que sempre me haviam norteado. Assim, se o exílio me enriqueceu no cantata direto com
novas teorias e estratégias da luta negra, em plano
internacional, também me serviu para reafirmar a
certeza do papel preponderante a ser desempenhado, nesse contexto, pelo povo e a cultura afro-braSIleiros.

Hoje, 303 anos transcorndos desde o assassinato de Zumbi, os descer.~dentes de africanos no
Brasil continuam subjugados por um sistema que os
oprime, humilha e exclui. Ainda esta semana, a Fo-

lha de S.Paulo publicava reportagem, baseada em
dados do IBGE, mostrando, entre outros índices de
desigualdade racial, que a mortalidade infalltil é mui-

Ao assumir pela primeira vez uma cadeira neste Senado. substituindo o Senador Darcy Ribeiro,
então convocado pelo Governador Leonel Brizola a
conduzir o pioneira Programa de Educação Especial
no Rio de Janeiro, propunha-me cumpnr meu man-

dato ·com honradez e dignidade, lutando pelas cau·
sas do meu povo afro-brasileiro, que são as causas

da nossa Nação". Hoje, perto do fim desse mandato,
considero ter cumprido minha missão. Conquanto
não tenha conseguido romper definitivamente as
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barreiras que se interpõem ao avanço dos afro-brasileiros na mais alta Casa Legislativa do País, pude
com certeza abrir caminhos, dobrar intransigências,
esclarecer incompreensões e multiplicar alianças
para a causa negra, 1aci!itando a tarefa de meus
companheiros e sucessores.
Foi nessa visão que apresentei, logo após assumir definitivamente a vaga deixada no Senado
com o falecimento do saudoso Darcy Ribeiro, minha
primeira iniciativa nesta Casa, o Projeto de Lei do
Senado No. 52, de 1997, que definia e tipificava a
prâtica do racismo e da discriminação e punia os crimes dela resultantes. O objetivo era substituir a Lei
nº 7.716, que havia regulamentado o princípio constitucional da Carta de 1988, definindQ o crime de racismo como inafiançãvel e imprescritível. Nesse
caso, não fui movido. como imaginaram alguns, pelo
motivo fútil de ver meu nome associado a algum instrumento legal, mas sincera intenção de aperfeiçoar
uma legislação cujas deficiências podem ser dolorosamente constatadas, na prática, por quem a ela recorre. O projetá está aguardando parecer do relator,
mas espero que, no pior dos casos, possa ser útil a
futuros tegistadores interessados no assunto.
O Projeto de l.,ei do Senado que apresentei a
seguir, o de n• 75, de 1997 - e que, oficialmente,
ainda tramita nesta Casa -, visa promover e valorizar a população afro-brasileira, por meio do que chamo de •ação compensatória" - medidas destinadas
a compensar a discriminação historicamente sofrida
pelos descendentes de· africanos neste País, a
exemplo do que se tem feito em paises tão diversos,
do ponto de vista político, social, econômico e cultural, como Estados Unidos, jndia, Israel, Canadá, Nigéria, Malásia, Alemanha e África do Sul, sem esquecer as antigas Iugoslávia e União Soviética. Trata-se este de um tema que tem sido muito discutido
nos últimos tempos, mas, em geral, por pessoas desinformadas ou comprometidas - embora nunca o
declarem - com os interesses do status que. Fundamentalmente, o objetivo desse projeto de lei é implementar o princípio constitucional da isonomia,
aplicando-o nas áreas do mercado de trabalho e da
educação. De que maneira? Obrigando as empresas
públicas e privadas a reservarem 20 por cento das
vagas em seus quadros funcionais para homens negros e 20 por cento para mulheres negras; reservando para alunos negros 40 por cento das bolsas de
estudo em todos os níveis escolares; e alterando os
currículos escolares, em todos os graus, para que
estes incorporem explicitamente as contribuições
dos africanos e seus descendentes em termos de
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história, ciência, cultura e religião, eliminando ao
mesmo tempo as reteréncias preconceituosas e estereotipadas aos negros nos livros didáticos, bem
como sua invisibilização. As discussões suscitadas
com a apresentação desse projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa motivaram
o ilustre Senador Pedro Simon a propor a criação de
uma subcomissão com o propósito específico de
examinar e projeto e propor uma alternativa. Até o
momento, contudo, essa subcomissão tem sido atropelada, primeiro pelo calendário eleitoral, depois
pela pesada pauta das reformas e do ajuste fiscal,
razões pelas quais não concluiu seu trabalho.
Preocupado com a precariedade de acesso
dos afro-brasileiros aos instrumentos de defesa legal, apresentei o Projeto de Lei do Senado nº 114,
de 1997, que tem como propósito facilitar o recurso
à chamada ação civil pública, a qual, atualmente, só
pode ser iniciada pelo Ministério Público. Por esse
projeto, indivíduos ou entidades da sociedade civil
organizada também poderão instaurar ação civil pública com as finalidades de evitar ou interromper
atas danosos à honra ou dignidade, de grupos étnicos ou religiosos, e de obter a repar~ção de tais
atas, quando não seja possível evitá-loS. Dessa maneira, pretende-se dotar esses grupos de um instrumento ágil e eficaz que lhes possibilite enfrentar as
manifestações de racismo e discriminação, quer sejam de caráter individual ou coletivo. Outro aspecto
importante desse projeto de lei é a criação de um
fundo de defesa e combate ao racismo, sustentado

pelas indenizações a que possam fazer jus os autores das ações, a ser instituído, até 12 meses após a
aprovação e publicação dessa lei. Aprovado em caráter terminativo pela Comissão de Constituição e
Justiça do Senado, esse projeto de lei tramita agora
na Câmara dos Deputados.
O último dos projetas de lei que apresentei no
Senado foi o de n• 234, de 1997, que inscreve - ao
lado de Tiradentes e Zumbi - os nomes de João de
Deus do Nascimento. Manuel Faustino dos Santos
Lira, Luís Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas Torres, lideres da Conjuração Baiana de 1798, no "Livro
dos Heróis da Pátria". Revolução articulada nas
ruas, entre escravos e libertos, soldados e artífices,
o movimento baiano de 1798 teve o objetivo de propiciar aos homens do povo aCesso aos postos ·de
trabalho que lhes eram negados por mero preconceito de cor. Em última instância, os revolucionários
baianos lutaram pela emancipação dos escravos,
perseguindo o ideal da instalação de um governo
que não fizesse distinção.de raça entre os cidadãos.
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SentênciadôSCom a pena de morte, os líderes do
movimento foram executados e tiveram seus corpos
esquartejados. Como Tiradentes, e tambêm como
Zumbi, foram marcados para o sacriffcio, como forma de aplacar a fúria da Coroa pcrtuguesa, e demonstraram a bravura dos mártires. O propósito
dessa iniciativa é, pois, reparar uma imensa injustiça
histórica, promovendo o justo resgate, para a cena
brasileira, de um importante episódio da histór~ nacional, no justo momento em que ele comemora 200
anos. Com parecer favorável do ilustre Senador Lúcio Alcântara, esse projeto de lei ainda tramita nesta
Casa.
Além dos supracitados projetas de lei, apresentei, em parceria com o ilustre Senador Esperidião
Amin, Projeto de Resolução instituindo o Prêmio
Cruz e Sousa de Monografia, que acabou aprovado.
Tratava-se, aqui, de homenagear aquele que muitos
consideram um dos maiores nomes da poesia simbolista universal, cuja biografia constitui um exemplo
do gênio e da determinação dos afro-brasileiros em
sua luta contra o preconceito e a discriminação. lnstituido nas categorias Geral e Estudante, o Prêmio
Cruz e Sousa de Monografia obteve pleno êxito,
atraindo uma participação a um tempo numerosa e
qualificada.

Ao apresentar essas iniciativas no Senado, não
tive a pretensão de ser original, nem me travesti com
as roupagens de um iluminado. Ao contrário, nelas
utilizei o acúmulo de experiências pessoais e coletivas propiciado por urna militância de quase sete décadas em que tive a oportunidade de travar cantata
com as pessoas e as obras de grande parte dos intelectuais e ativistas da causa negra na Áfrlca e na
Diáspora. Prefiro, desse modo, ser considerado um
veiculo, um cavalo dos nossos orixás na tarefa de
manter acesa a chama e com ela iluminar novos caminhos para a redenção de nosso povo. Assim, neste momento em que se aproxima o fim de meu mandato, quero deixar registrada a prestação de contas
deste filho de Zumbi, na certeza de ter envidado o
melhor de meus esforços e concentrado o que me
resta de energias no propósito de concretizar os generosos Ideais de nosso herói maior.
Axé, Zumbi!

O SR. ELO! PORTELA (PPB - PI) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ao tomar conhecimento de uma entrevista do Exm 2 Sr. Eliseu Padilha, Ministro dos Transportes, publicada na Folha de
S.Paulo do último sábado, comentando que os cortes orçamentários propostos para sua pasta irão tra-
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zer grandes prejuízos ao setor rodoviário, fiquei muito preocupado com a situação do Brasil.
Nós sabemos que o déficit orçamentário está
em niveis muito elevados, o que compromete toda a
economia. Por isso é necessário que se faça um
ajuste fiscal para buscar o equilíbrio entre as receitas e despesas.
A proposta de ajuste fiscal propõe cortes em
investimentos que irão gerar arrecadação, e está
·promovendo um aumento da carga tributária para niveis elevadíssimos, inéditos na história.
Eu sei que a busca de um equilíbrio orçamentário é um processo extremamente complexo, mas
ao mesmo tempo essa busca deve ser orientada por
premissas simples, ditadas pelo bom senso.
Em qualquer orçamento que esteja com problemas de déficit, seja ele familiar, de uma empresa, de
uma cidade ou mesmo do País, as providências que
se costumam tomar são as seguintes:
Em primeiro lugar, cortam-se os gastos considerados supérfluos, ou que não são considerados
necessários;
Em segundo lugar faz-se um adiamento de
tudo aquilo que não é absolutamente necessário naquele momento; e
Em terceiro lugar racionaJiza-se os gastos considerados indispensáveis, ou seja, busca-se alternativas mais baratas.
Caso essas providências não sejam suficientes, então busca-se um aumento das receitas.
Todos sabem que as altas taxas internas de juros são uma das principais causas do déficit. Todos
procuram fugir dos juros. A grande maioria dos trabalhadores vai utilizar seu 132 salário para amortizar
dividas.
Por isso não se deve cortar, em nenhuma hipótese, os investimentos que direta ou indiretamente
acarretem aumento de produção ou que estejam diretamente ligados ao aumento de receita.
Esses conceitos básicos de reformulação orçamentária não foram observados nessa proposta enviada ao Congresso. O Ministério dos Transportes
esta sofrendo um corte de ma1s de. US$ 1 bilhão,
num orçamento que ja era insuficiente para o Setor.
O Ministro Eliseu Padilha, em sua entrevista, afirmou
que esse corte pode acabar paralisando o pais. Ele
se releria especificamente à malha rodoviária, por
onde é transportada 60% da riqueza nacional, e que
está com uma conse!Vação bastante precária.
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Os pequenos danos que aparecem num capeamento asfáltico podem ser corrigidos de uma forma rápida. Entretanto, caso não se tomem providências imediatas, o pequeno dano vira uma cratera,
cuio custo de reparo pode ser de até 1O vezes
maior.
A grande maioria das rodovias está com sua
vida útil ultrapassada. Par isso a conseNação é muito importante. O Ministro afirmou que um ano sem
conservação representa um prejuízo de R$ 20 bilhões, correspondente a 10% do valor da malha rodoviária.
O mau estado das rodovias aumenta o custo
dos fretes, e tira competitividade dos produtos, que
acabam perdendo mercados -e vão tendo sua produção reduzida. E isso reduz a arrecadação de impostos.

É imprescindível que se faça uma ampla revisão nos cortes ligados à infra-estrutura. Os corredores de escoamento de nossas riqué.zas nãó podem
ser afetados pelos cortes, pois eles geram tributos,
divisas e empregos, ou seja, geram receitas para os
governos federal, municipais e estaduais. E essas
receitas podem então ser utilizadas em educação,
saúde, segurança, etc.
Essa valorização da infra-estrutura como ferramenta de desenvolvimento foi largamente utilizada
na reformulação do orçamento japonês, que também
está sendo discutido naquele longínquo país de Primeiro Mundo. Os investimentos em infra-estrutura
ioram a saída encontrada para driblar a clise de desemprego e queda de arrecadação.
Dessa fonna, vou submeter à consideração da
Comissão de Infra-estrutura, a convocação do Exmº
Sr. Ministro dos Transportes, para, em audiência pública, descrever os investimento de sua pasta, os
cortes propostos, e qual a repercussão de cada corte no cenário nacional.
Essa audiência é de suma importância para a
Comissão estudar emendas à proposta de cortes orçamentários, de forma a minimizar os efeitos no desenvolvimento nacional.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB _ GO) _Sr.
Presidente. Srªs e Srs. Senadores, o Govemo e o
povo de Goiás têm sido extremamente generosos
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso e
com a administração federal. Temos sido solidários
em tudo, seja convivendo a crescente redução dos
repasses federais, seja votando com as propostas
do Governo aqui no Congresso, seja assumindo di-
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versas formas de sacrifício para facilitar a implantação de políticas oficiais. Goiás é um Estado cuja
economia é dominada pela agricultura, e por isso foi
a unidade federativa que mais sofreu nos primeiros
tempos do Real, com a falta de crédito e a compreensão dos preços dos produtos primários. Na política, outro fato importante é o apoio que o povo
goiano ofereceu a Fernando Henrique Cardoso nas
duas eleições presidenciais. Basta consultar as estatísticas para ver de onde Sua Excelência recebeu a
maiDr votação nos dois últimos pleitos.
Pois bem, senhoras e senhores Senadores,
tudo isto mostra que temos sido campeões de apoio
e de solidariedade. Acho que não cometo exageros
dizendo que somos parceiros incondicionais do Presidente da República. E o que é _triste é que, na contrapartida, somos o patinho feio no reconhecimento do
governo. Tudo para São Paulo e outros Estadcs mais
poderosos, que são donos do maior naco de poder na
distribuição dos ministérios e na concessão dos investimentos oHcíais. E nada ou quase nada para o CentroOeste, no geral, e para Goiás, no particular.
Ainda agora, temos a confinnar esta verdade o
corte impiedoso que foi anunciado pelo governo nos
investimentos orçamentários para 1999. Estamos todos estarrecidos e indignados com a insensibilidade
dos burocratas que manipulam os números do orçamento. Fomos tratados como os marginais da Federação, como os serviçais que levam os restos do final de festa. Reconhecemos as dificuldades do país
para equilibrar as contas públicas e reconquistar a
confiança dos investidores internacionais. Mas nem
por isso podemos fechar os olhos para a falta de critérios dos cortes oficiais. Buscaram a tesoura mais
afiada para cortar os recursos destinados a Goiás.
Mas não fizeram o mesmo com outros estados, principalmente os que são politicamente mais fortes,
como o Estado de São Paulo.
Senhoras e Senhores Senadores, vejam os fatos. Depois de intensas batalhas políticas para viabilizar a duplicação da rodovia que liga Goiânia a São
Pauto, estamos sendo condenados a amargar uma
grande frustração. Graças ao trabalho exaustivo que
eu tive a honra de coordenar, conseguimos colocar
85 milhões de reais no Programa Brasil em Açâo,
para duplicar o trecho entre Aparecida e ltumbiara.
Trata-se de uma prioridade de Goiâs e de uma promessa pessoal do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Agora, a triste notícia de que a amputação
foi de 100 por cento. Ou seia: os burocratas do orçamento decretaram que continuaremos chorando
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centenas de mortes no an::> que vem. A pista única
da ligação com o Triângulo Mineiro e São Pau/o vai
manter o trofêu sinistro de rodovia que mais mata
neste pais.
Mas não é só isso. O Vale do São Patrício é
uma das regiões mais prósperas de todo o Centro·
Oeste brasileiro. A rodovia BR-153, que é importante
para todo o pais, graças ao seu papel de espinha
dorsal na integração entre o Norte do País e os
grandes centros consumidores do Centro·Sul, continuará abandonada pelos investimentos ofidais. Para
o Vale do São Patrício, essa rodovia é o oxigénio
que mantém vivas as nossas expectativas de desenvolvimento. Na verdade, senhoras e senhores depu·
tactos, os burocratas decretaram que vamos conti·
nuar convivendo com as belas e modernas placas,
ao longo da rodovia, prometendo as obras de res·
tauração que não chegaram, e que, pelo jeito, só
vão chegar clepois da virada do século. Falo do Vale
do São Patricia e em cidades importantes, como Geres e Ria/ma, mas a falta da consarvação da BR-153
vai prejudicar todo o nosso Estado.
Se os cortes se mantiverem, teremos problemas idênticos com a BR-364. Esse é um dos eixos
rodoviários mais importantes para o desenvolvimento de Goiás, porque corta as regiões mais desenvolvidas do Estado. A rodovia faz a conexão entre o
porto de São Simão, que é a nossa principal via de
acesso ao Mercosul, e o pólo sudoeste, onde pontificam Jataí e Rio Verde, com as suas indústrias de
transformação de grãos. Depois, a rodovia toma a
direção de Mato Grosso, fazendo a nossa ponte com
o extremo oeste do pais. Cortar investimentos na
conservação da BR-364 é bloquear a agili<lacle nos
fluxos de exportação e encarecer violentamente os
nossos custos de transporte.
Devo salientar que os números comparativos
do orçamento da República mostram que Goiás sotreu um corte global de mais de 29 por cento. Nessa
estatística amarga para o nosso desenvolvimento,
fomos vencidos apenas pelo antigo ten;itôrio do
Amapá, que merece todo o nosso respeito, mas ainda engalinha em termos de possibilidades de expansão económica. Todos os demais estados receberam tratamento melhor. Por que, Senhores Senadores? Quais são os critérios que justificam essa discriminação? O que dirão os poderosos ditadores dos
nUmeras orçamentários para convencer o nosso
povo de que não merece tal tratamento?
Quais os argumentos para justificar os 75 por
cento de corte no setor de intra-estrutura? E a agri·
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cultura, que é a matriz de todas as nossas fontes de
riqueza? Nem mesmo esse setor foi poupado paio
furor da tesoura oficial, que tirou de Goiás mais de
58 por cento dos recursos que ha\fiam sido previstos
na primeira versão do orçamento. De todos os estados brasileiros, apenas o Piauí sofreu um corte
maior. Mas todos nós sabemos que o Piauí tem fontes diferenciadas de recursos, graças aos incentivos
fiscais específicos para o Nordeste. Em resumo, no
principal setor de nossa economia, aquele que garante
o giro de toda a cadeia produtiva de Goiás, nós tomos
os mais prejudicados entre todos os estados.
Senhoras e senhores senadores, outro setor
em que os investimentos foram zerados é o setor de
habitação. Não vamos ter um ünico centavo para levantar uma ünica casa popular, em todo o Estado.
Paradoxalmente, está para ser a·provada na Câmara
dos Deputados uma emenda constitucional que estabelece a moradia como direito constitucional de to·
dos os cidadãos brasileiros. É uma iniciativa que tive
a honra de patrocinar nesta casa, e que já foi apro
vada pela unanimidade dos queridos companheiros.
Pois bem, senhoras e senhores senadores. O governo dá as boas vindas a essa iniciativa,_ no ano em
que vai ser aprovada, secando todas as~fontes para
a sua implementação no Estado de Goiás.
Tudo isso é muito melancólico, senhoras e senhores Senadores. Vamos ter que lutar para mudar
o quadro de penüria que esta sendo imposto à so·
ciedade goiana. Os cortes foram drásticos e setores
sociais vitais, como saúde, educação e saneamento.
Temos que dizer um não para essa tentativa de empobrecer mais ainda o nosso povo. Quero dizer a
esta Casa que ontem estivemos reunidos para defi·
nir uma estratégia de ação política capaz de alterar
esse quadro sombrio que está sendo desenhado. As
bancadas do PMDB na Câmara e no Senado tentarão convencer o Pres1dente da República e as autoridades da área econõmica para que invertam os sinais negativos desse equívoco. Goiás não vai aceitar o tratamento discriminatório de comunidade de
segunda classe, no conjunto da Federação.
Era o que tinha a dizer, sr. Presidente. Muito
obngado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB _ CE) _
Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, quero homenagear, desta tribuna, uma das mais altas vozes de
nossa literatura e uma das mulheres brasileiras que
mais admiro. Não o faço por dever de ofício, mas
antes alegremente impedido por uma motivação interna: como tantos outros conterrâneos, aprendi,
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com seus livros, a conhecer e a compreender melhor o Cearâ e. a partir desse núcleo de nossa experiência individual, pude melhor alcançar o Brasil e o

ser humano em sua universalidade. Saúdo, então
Rachel de Queiroz, por ocasião da passagem de
seu octogêsimo oitavo anJversário neste dia 17 de
novembro.
Quase todos que se interessam peta \eteratura
brasileira têm alguma noção do que significou o aparecimento de O Quinze no ano de 1930. Havia apenas oito anos que se iniciara o movimento modernista, em São Paulo. acarretando, além do escândalo,
uma profunda renovação estética e um interesse
programático pelas coisas e gentes do Brasil. Em
que pesem suas consideráveis realizações, artísticas, faltava, naquele momento, algo que completasse o programa modernista enquanto projeto nacional, assentado sobre a totalidade de nossa vivência
humana.
Realizou-se em Recife, no ano de 1926, o "Primeiro Congresso Regionalista do Nordesle", tendo
como principal animador o sociólogo Gilberto Freyre,
no qual foi discutida a necessidade de modernização
da cultura nordestina, ao mesmo tempo em que se
procurava valorizar e acentuar suas características
próprias. Tudo era ainda intenção e projeto, mais do
que relaização concreta. Em 1928, veio à luz A Bagaceira. de José Américo de Almeida, primeiro romance modernista impregnado da realidade social
nordestina. Ainda que acuse, segundo nossos estudiosos, véirios traços característicos do Realismo ou
Naturalismo de feição regionalista, A Bagaceira marca uma importante tomada de consciéncia e de posição.
Eis que. dois anos depois. aparece, na cidade
de Fortaleza. um livro escrito por uma jovem de dezanove anos, a qual, de imediato, vai impressionar
alguns dos mais importantes homens de letras da
época, revelando, de modo ainda mais nílido e essencial. o caminho para o romance nordestino moderno.
Dificil abarcar toda a dimensão de significados
que se enfeixam em O Quinze. Sua contribuição
1naugural na história de r.ossa literatura é tanto temática quanto estilística. Quanto ao estilo, ressaltemos a \inguage:n clara. direta. despojada. que incorpora com simplicidade e equilíbrio as expressões do
falar regional. Quanto aos temas abordados, destaca-se logo a abordagem do problema da seca, surpreendente para uma moça de tão poucos anos de
v1da, mas que se sensibilizara precoce e profunda-
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mente com o drama da estiagem de 1915, presenciado quando tinha apenas cinco anos de idade.

O tratamento das conseqüências sociais da
seca revela grande compreensão da miséria e da
grandeza do ser humano submetido a condições de
extrema adversidade; é pungente, sem cair no sentimentalismo; apresenta grande impacto como denUncia social, sem incorrer nas simplificações e esquematismos da literatura que se caracteriza como panfletária.
A importância por assim dizer sociológica da
obra pode ser avaliada pela dedicatória que Josué
de Castro faria ao lançar seu importantíssimo Geografia da Fome, em 1946, livro que faria repercutir
em todo o mundo o tema sistematicamente ignorado: "a Rache/ de Queiroz e José Américo de Almeida, romancistas da fome no BraSil".
Constatamos que O Quinze, infelizmente, nada
perdeu de sua atualidade ao trazer à tona o grave
problema humano da seca no Nordeste. Passaramse quase 70 anos de sua publicação e as melhores
obtidas serviram apenas para minorar, parcial e localizadamente, as conseqüências da estiagem: persistem os grandes sofrimentos da população do
semi-árido nos períodos de seca, à espera de soluções profundas e definitivas.
Um aspecto sem dúvida muito importante desse romance é a caracterização da protagonista feminina, um pouquinho só mais velha que a própria autora quando o escreveu. Eis que temos uma personagem forte, tão sensível como dotada de iniciativa,
preocupada com o próximo e também com sua própria interioridade, em luta com a estreiteza de perspectivas e com as limitações impostas para as mulheres de então.
As várias linhas que partem de O Quinze serão
desenvolvidas e reforçadas nos rOmances posteriores de Rachei de Queiroz. O aprofundamento da
abordagem da realidade social, compreendendo sua
dimensão psicológica, está em João Miguel, homem
comum do mesmo ambiente nordestino levado a cometer um crime. O engajamento nas lutas pela
transformação revolucionária da sociedade, que correspondia às posições assumidas pela escritora e
militante na época, é tratado artisticamente em Cammho de Pedras, de moclo prolunclamente entrelaçado à questão da individualidade da mulher. O enfoque da questão feminina, principalmente em suas
implicações psicológicas, será desenvolvida ainda
em As Três Marias, que nos relata, a partir da narração na primeira pessoa, as histórias de várias mo-
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ças que passam pelo intemato em um colégio de
freiras em Fortaleza.
Esses três romances, todos eles public.ados
nos efervescente anos 30, patenteiam a ampliação

dos recursos e dos assuntos e o amadurecimento
artístico de Rachel de Queiroz, ainda que se deva
ressaltar a unidade e a coerência de sua evelução a
partir do livro que marcou sua estréia. Nesse ínterim,
o Brasil assistira ao surgimento de outros grandes
romantistas nordestinos, entre os quais devemos
destacar: Jorge Amado, em 1931, com O Pais do
Carnaval; José Lins do Rego, em 1932, com Menino
de Engenho; Graciliano Ramos, com Caetes, em
1933. Estava consolidada, ao fim da década, a fundamental contribuição dos nordestinos na renovação
modernista da prosa brasileira, contando com a importantíssima participação da escritora cearense.

Rache/ praticou também outros géneros literários, dedicando-se de modo particularmente constante à crônica, tanto por vínculo profissional como
por afinidade com o tratamento livre e ágil que ela
permite. Tendo trabalhado desde bem~jovem como
jornalista, continuaria a colaborar coma·· cronista em
diversos jornais, como o faz com muito brio até hoje.
sendo suas produções periodicamente reunidas em
livros, entre os quais citamos A Donzela e a Moura
Torta e O Brasileiro Perplexo. Posso assegurar que
é extremamente gratificante a experiência de ler as
crônicas de Rachel, marcadas por uma grande acuidade de observação do ser humano e por um refinado e solidário senso de humor.
Entre suas produções, queremos destacar ainda as vigorosas incursões no teatro, com as peças
Lampião e A Beata Maria do Egito, ambas dos anos
50, profundamente enraizadas na realidade social
nordestina, mas explorando tambêm a dimensão mítica que essa mesma realidade engendra.
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contando apenas com seu talento e sua coragem,
inclu!ndo o feito memorável, e incontestável em seu
mérito, de ter sido a primeira mulher a ingressar na
Academia Brasileira de Letras em 1977. Foi igualmente a primeira mulher a ser homenageada com o
Prêmio Camões, o mais importante prémio literário
para autores de lingua portuguesa.

As diversas atividades e aliludes desta escritora. que o jornalista Rinaldo Gama caracterizou como
"o mais simpático monumento vivo da literatura brasileira", são marcadas, a nosso ver, por uma grande
sincer'1dade e verdade. Dito de outra forma, pela
busca sincera da verdade e pela expressão transparente da verdade encontrada, ainda que provisória.
Rachel de Queiroz, seja na pessoa ou na obra,
nada tem de falso ou postiço: tudo nela é autenticidade. Sua grandeza vem de dentro, sem esforço
que não seja o de lhe dar a forma mais adequada, a
assim nos atinge.
Portanto, não apenas parabenizando Rachel
de Queiroz, mas também agradecemos o que ela tem
feito por cada um de nós e pela cultura brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Lembro aos Srs. Senadores que haverá sessão conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se hoje, às
14 horas e 30 m~nutos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão as 13 horas e 12 minutos.)

Rachei de Queiroz voltou ao romance com O
Galo de Ouro, em 1 950; com a bela Dôra, Doralina,

em 1975; e, enfim, surpreendeu-nos a todos, em
1 992, com o esplêndido Memorial de Maria Moura,
obra madura para onde confluem todos os seus amplos recursos de romancistas, apresentando-nos a
saga de mais uma marcante personalidade feminina.
Cabe acrescentar que se são fascinantes as
criaturas não o é menos sua criadora, esta cearense
profundamente identificada com suas raízes, esta
mulher que desde mocinha enfrentava as limitações
de seu meio, praticam:~., um feminismo espoAtâneo e
essencial, •sem nunca perder a ternura·. Fez parte
de seu destino ter que quebrar inúmeras barreiras,

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
18-11-98
Quarta-feira
11 h

-

Sessão Deliberativa Ordinária do
Senado Federal
14h30 - Sessão Conjunta do Congresso
Nacional
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Ata da 119ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 19 de novembro de 1998
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Úéto
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antônio Cartas Valadares Arlindo Porto- Artur da Tavola- BeiJo Parga- Beni
V eras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra- Carlos
Patrocinio - Car1os Wilson - Casildo Maldaner -

Djalma Bessa - Djalma Falcão - Edison Lobão Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emilia Fernandes
- Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando

Bezerra - Francelina Pereira - Geraldo Althoff- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda Gilvam Borges- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão- Iris Rezende- Jade r Barbalho- Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollanda
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo -

José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnãcio
Ferreira - José Roberto Arruda - José Saad - Júlio
Campos - Júnia Marise - Juvêncio Dias - Leomar

Quintanilha - Leonel Paiva - Levy Dias - Lucidio
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Paulo Guerra
- Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet- Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - ·Sebastião

Rocha - Sérgio Machado - Teotõnio Vilela Filho Wellington Roberto.

guida, os Senadores inscritos,· intercalando-se com

os oradores de cada Partido, que disporão de 5 minutos, sendo assegurado ao Ministro igual tempo
para as respostas. Para contraditá-lo, os Senadores
poderão usar a palavra por 2 minutos, concedendose igual tempo ao Ministro para tréplica.
Daí por que concedo a palavra ao Ministro Luiz

Carlos Mendonça de Barros, para a sua exposição.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Para uma questão de ordem, tem a palavra o Se-

nador Eduardo Suplicy.
Antes da questão de ordem, quero comunicar
ao Plenário que a sessão terá a duração de 4 horas.

Portanto, V. Ex' já sabe que está tirando tempo da
sessão.

Com a palavra V. Ex'.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP.
Para uma questão de ordem.) - Sr. Presidente, com

base nos arts. 403 e 404 do Regimento Interno, para
que seja dirimida dúvida quanto à aplicação dos arts.
397, 11, e 398, ambos também do Regimento Interno,
à luz do disposto no § 22 do art. 50 da Constituição
Federal.
O art. 50 da Consmuição Federal dispõe sobre
a obtenção, pelo Poder Legislativo, de informações a
respeito de ações governamentais, seja através do

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A lista de presença acusa o comparecimento de 75
Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta p. sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Encontra~se na Casa o ExmQ Sr. Ministro de Esta-

do das Comunicações, Luiz Cartas Mendonça de
Barros, a fim de prestar esclarecimentos ao Senado
Federal sobre o processo de privatização do Sistema Telebrás.
Nos termos do Regimento, o Ministro disporá
de meia hora para uma exposição. Para interpelação
a S. Exª serão chamados os Srs. Líderes e, em se-

comparecimento de Ministros de Estado a uma das
Casas do Congresso Nacional, como é o caso hoje,
seja por meio de requerimento de informações. A
prestação de informações falsas, consoante o disposto no § 2 2 do suprac~ado artigo, importa em crime de responsabilidade.
A minha questão, portanto, é a seguinte: caso
S. Ex" o Sr. Ministro das Comunicações preste informações falsas na presente sessão, estará sujeito a
indiciamento por crime de responsabilidade? Deverá

S. Ex", em razão do exposto no item anterior, prestar
seu depoimento sob compromisso?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Informo a V. Ex' que, em princípio, não poderemos
aceitar que o Ministro venha prestar informações tal-
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sas. Do contrário, se fosse para isso, não aceitariamos a sua convocação.
Em segundo lugar, não cabe, no caso desta
sessão, como não tem cabido com outros Ministros,
compromisso, embora, evidentemente, as palavras
de S. E~ representem o seu compromisso com esta
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalh&es)
-Com a palavra o Sr. Ministro das Comunicações.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇ.ÕES
(luiz Cartas Mendonça de Barros) - Sr. Presidente,
Sr"s. e Srs. Senadores, Sr"s. e Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, estou aqui no Senado, hoje, para falar sobre o processo de privatização do Sistema Telebrás, realizado no último dia 29
de julho, um leilão de 12 empresas que foram objeto
da cisão da empresa Telebrás, que, durante quase
trinta anos, exerceu o monopólio das telecomunkações no Brasil.
Depois de uma longa discussão com a sociedade, representada pelo Congresso, por suas duas
Casas - a Câmara dos Deputados e o Senado Federal -, houve uma mudança constitucional que permitiu a entrada do capital privado no selar de telecomunicações. Posteriormente, houve a votação, nas
duas Casas, de duas leis que estabe~eram um
novo quadro legal e institucional para o setor de telecomunicações, com a criação de uma agência regulatória, para que se estabelecesse a intermediação
entre a sociedade, os consumidores e as empresas
concessionárias privadas.

A própria lei aprovada estabelecia, depois da
construção de todo esse arcabouço legal e regulatório, a privatização da empresa, a venda da parcela
que o Tesouro detinha nas empresas, em Jeilão público. Esse leilão, como já disse, foi realizaolo no dia
29 de julho próximo passado. Foi um leilão extremamente exitoso, não só pela participação de inúmeros
consórcios e grupos privados, como também pelo
seu resultado final, em termos de valor de venda,
que atingiu mais de R$22 bilhões. Esse leilão, e todo
o processo de privatização e de re-regulação do Sistema de Telecomunicações no Brasil, foi um evento,
inclusive, com repercussões internacionais.
Vários veiculas de comunicação internacional,
como, por exemplo, a revista The Economist, colocaram esse processo brasileiro como um dos mais
notáveis dentro dessa remodelagem do Estado, que
ocorre, hoje, praticamente em todas as partes do
mundo. Eu mesmo fui distinguido - não pelos meus
méritos pessoais, mas certamente pelos mérites do
processo que realizamos no Brasil, de privatização,
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de rs-regulação - pela revista Time, três semanaS
atrás, como o único membro latino-americano que a·
revista chamou de cyber elite, isto é, uma elite de
pessoas que, nesta virada de século, está envolvida
nesse processo de modernização e transformação
tecnológica no setor de ponta por que passa o mundo de hoje.
Esta semana, na segunda~feira, na Bolsa de
Nova Iorque, cumpri o último passo estabelecido no
roteiro de trabalho que o Ministro Sérgio Malta definiu ainda no começo da sua gestão, à frente elo Ministério das Comunicações, que era o lançamento,
na Bolsa de Valores de Nova Iorque, das ações dessas 12 empresas agora privatizadas. Também foi
uma honra o fato de me distinguirem, não como pessoa, mas certamente como representante do Governo e do Brasil, para fazer a solene abertura do pregão da segunda-feira, que representa, nos mercados
de capitais do mundo todo, um evento extremamente importante.
Infelizmente, esse evento teve maculada a sua
importância pelas denúncias ou pela publicação de
certos trechos de conversas gravadas irregularmente, envolvendo várias personalidades çjo Governo,
mais especificamente o Ministro das CÓmunicações
e o Presidente do BNDES, André Lara Resende. E é
por essa razão que solicitei ao Presidente Antonio
Carlos Magalhães a minha convocação para hoje,
para voltarmos a discutir a questão da privatização
do Sistema T elebrás.
Fiz esse pedido, no qual fui prontamente atendido por S. Ex", porque me parece absolutamente
fundamental que todas essas questões levantadas
pela revista Veja - e hoje ainda não tive acesso à
edição extraordinária da revista Carta Capital - sejam esclarecidas, não só porque elas afetam diretamente um Ministro de Estado, como é o meu caso,
afetam uma pessoa importante dos quadros do Govemo Fernando Henrique Cardoso, que é o Dr. André Lara Resende, mas principalmente porque elas
atetam uma obra administrativa da qual todos nós,
que participamos do Governo Fernando Henrique
Cardoso, temos muito orgulho. Uma obra administrativa que custou a vida de um grande brasileiro, o Ministro Sérgio Moita, que, no seu empenho de levar
adiante essa modernização do mercado de telecomunicações, abriu mão da sua saüde, da sua vida,
para que esse processo chegasse ao fim que chegou. Evidentemente, somos nós, do Governo, que
temos todo o interesse de ver esclarecidas de uma
forma clara, limpa, todas essas questões. Esse é
exatamente o objetivo da minha vinda.
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Gostaria de fazer uma primeira colocação, dizendo que vou usar, como base das minhas palavras, o texto conhecido publicado pela revista Veja.
Não conheço o texto de hoje, mas o texto da Veja
coloca uma série de dúvidas em relação ao comportamento do Governo, por ocasião desse leilão. Entretanto, não poderia deixar de fazer uma ressalva:
esse texto corresponde a gravações realizadas de
forma absolutamente ilegal. Meu advogado pessoal
me listou - tenho aqui, mas, certamente, os senhores conhecem - o número de dispositivos constitucionais e legais que estabelecem o direito à privacidade do indivíduo, principalmente o direito à privacidade no seu trabalho, na sua atividade profissional.
Não sou jurista, mas o bom senso me mostra que
ainda há um agravante: além da privacidade do indivíduo, além da privacidade do profissional, existe a
privacidade de uma pessoa que ocupa um cargo público e que, portanto, toma ainda mais irregular esse
tipo de comportamento.
Entretanto, não sou ingênuo para centrar as
minhas palavras no levantamento de todas essas
questões legais que foram agredidas por esse procedimento. Também não vou centrar as minhas palavras na minha revoija pessoal - e falo pelo Dr. André Lara Resende, que está aqui no plenário - por
ter sido vítima de uma agressão, dessa violência.
Esta Casa, Sr. Presidente, é uma Casa política
e, portanto, o que teremos que discutir aqui são as
implicações políticas das gravações. Assim, feita
essa ressalva, que me parece importante, parece
que tenho' o direito de fazê-la pessoalmente, gostaria
de partir, especificamente, para o tipo de acusação
implícita e explícita no texto da Veja.
O texto da Veja diz que houve favorecimento
do Ministro das Comunicações e do Presidente do
BNDES em tomo de um dos consórcios que participou do leilão da Telebrás. Gostaria apenas, para me
referir pela última vez à questão das fitas gravadas
no BNDES, de afirmar que o diálogo trazido pela
Veja implica um segundo nível de ilegalidade. Se o
primeiro atinge o direito do cidadão à privacidade, o
segundo atinge o direito da opinião pública a ser
bem informada, a ser informada de maneira correta
sobre os fatos. E o diálogo publicado na Veja, e
constante das fitas, tem este segundo defeito: além
de obtido ilegalmente na fonte original, ele foi edijado de maneira clara a mostrar ou induzir o leitor ou o
ouvinte a um tipo de conclusão que é absolutamente
falsa.
Fala-se - eu não sei - que existem mais de 28
fitas gravadas, cobrindo um período que vem desde
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a privatização da Vale do Rio Doce, no BNDES, há
cerca de um ano e meio; mas, especificamente sobre o período coberto pelas mas a que certamente a
Veja teve acesso, porque, senão, publicaria os diálogos correspondes a um período bem mais curto de
tempo. Ela abrange o periodo do dia anterior ao leilão e o período de quatro dias após o leilão, quando
da liquidação financeira. O dia anterior ao leilão· foi
um dia de quatorze horas de trabalho. André Lara
Resende, como Presidente do BNDES, e eu, parte
do dia, estávamos na mesma sala, acompanhando
os últimos detalhes de formação dos consórcios que
disputariam no dia seguinte, entregariam, no dia seguinte, as propostas para compra das duas empresas da Telebrás. E as mas, ou os dialogas, cobrem,
certamente não sou especialista no assunto, poucos
minutos. Então, faltam nesses diálogos, ou faijam na
matéria da Veja algumas horas, mas certamente o
.criminoso, que está de posse das fitas originais, as
tem; e, eventualmente, aqueles que se utilizaram
dessas mas para editar, lals~icar as fitas que foram
ouvidas pela Veja, também têm conhecimento disso.
Isso facilita um pouco o nosso trabalho de análise dos latos, porque, ao edijar a ma, o autor da edição deixou bem claro qual era o seu objetivo. O seu
objetivo era mostrar, e a Veja diz isto claramente,
que, existindo dois consórcios na disputa da chamada Tele Norte Leste, um consórcio tratado como o
consórcio do Banco Opportunrty, e o outro tratado
como Consórcio Telemar, iriam disputar, no dia seguinte, o leilão, e o BNDES, através do seu presidente, e o Ministro das Comunicações tentaram interferir, ao longo daquele dia, no sentido de privilegiar um dos consórcios. Eu, neste momento, faço
uma afirmação absolutamente categórica de que
isso não é verdade, que isso é mentira.
Vou voltar um pouco atrás no tempo e centrarme na questão do leilão das doze empresas da Telebrás. Uma vez terminado o processo de aprovação
legislativa das novas regras do novo arcabouço legal
do sistema de telecomunicação, começou o Ministério a trabalhar no que se chama a modelagem do leilão; isto é, como seriam as regras do leilão, como
seria o leilão das doze empresas, porque era a primeira vez na História que se fazia um leilão com
essa complexidade. Essas doze empresas estavam
sujeflas as regras de competição estabelecidas por
decreto do Presidente, chamado Plano de Outorgas,
que estabelecia uma série de limitações para a sua
venda, tais como: o grupo ou consórcio que comprar
uma empresa de telefonia fixa numa região não
pode comprar uma empresa de telefonia fixa em ou-
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tra reg1ao, e outras limitações de natureza de concentração e competição. Isso colocava uma dificuldade adicional, porque, seguindo as regras <la legislação de licitação, havia absoluta liberdade para que
todos colocassem
os
seus
lances,
independentemente dessas restrições.
O que nós fizemos foi estabelecer uma metodologia de leilão. Dividimos as doze empresas em
três grupos de quatro empresas e começanlos o leilão pela empresa mais importante e mais demandada, que era a Telesp. E, assim, a cada leilão de cada
empresa, em função do ganhador e das restrições
estabelecidas pelo Decreto do Plano de Outorgas,
picotavam-se os lances entregues por empresas que
não poderiam mais participar do leilão seguinte em
função de terem sido vitoriosas no ~ilão anterior.
Essa complexidade do . leilão nas obrigava,
para que houvesse a maior competição possível e,
portanto, o maior preço a ser obtido no leilão, a· ter
um grande número de consórcios. E foi exatamente
esse o ponto central do esforço do Ministério das
Comunicações e do BNDES, que, de acordo com lei
aprovada no Congresso, foi aJeito como o agente de
privatização. E por que foi eleito como agent!> de privatização? Porque o BNDES é um banco .púl;>lico.
Por ser um banco, é quem, na estrutura adminjsüativa do Governo, tem o conhecimento têcrUco para realizar esse tipo de ação de venda de atfvos, sempre através de leilão e sempre com o objetivo claro de obter o
maior volume possível de recursos na venda daquele
ativo para o Govemo e, portanto, para a sociedade.
Traçamos um programa bastante intenso de visitas a vários países do mundo, a várias empresas
de telecomunicação. Trata-se de um programa que,
na linguagem de mercados, foi chamado de Foad
show, em que o Ministro, o Presidente do BNDES e
alguns assessores visitavam esses países, essas
empresas, apresentando o quadro regulatório brasileiro, o mercado brasileiro, as regras do leilão, no
sentido de convencê-las a virem para o Bras~. a deslocarem recursos humanos para o Brasil, para fazerem essa avaliação.
Fizemos isso durante duas semanas e, na nossa volta, Unhamos ja um quadro bastante claro de
qual seria o interesse dessas empresas no leilão de
privatização. Nesse quadro, tínhamos preocupações
em relação a duas empresas, exatamente por termos verificado e termos encontrado maiores dificuldades no interesse das empresas em partieipar do
leilão. A primeira, a Tele Norte Leste, que é uma empresa derivada da Telebrás, que incorporou 16 empresas regionais do anttgo sistema Telebrás, come-
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çando pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, subindo

pelo Nordeste e indo até à Amazônia. A complexidade administrativa que resultaria da fusão de 16 diferentes empresas, além do fato de que estavam estabelecidas nas normas do leilão, do contrato de con-

cessão, obrigações muito rígidas de universalização
dos serviços de telefones e a universalização nessas
regiões menos desenvolvidas do Brasil, principalmente a Amazônia, implicavam um volume de inves-

timento muito grande.
A segunda empresa em relação à qual tivemos
dijiculdades de interesse dos investidores foi a Embratel, por uma outra razão: a empresa, extremamente eficiente e rentável, que faz, no nosso País,
as ligações de longa distância internacionais e na-

cionais, depende muito das empresas de telefonia
fixa, para ter acesso aos seus clientes. E problemas
já ocorridos, principalmente nos Estados Unidos, em
relação a essa partição de receitas entre a empresa
de longa distância e a de telefonia fixa local, geravam necessidade de uma regra muito clara da chamada interconexão.
Identificados esses dois problemas, imediatamente iniciamos um trabalho concentrado nas duas
empresas, de natureza diferente. Em relà.ção à Tele
Norte Leste, procuramos mostrar que, se de um lado
havia uma dificuldade muito grande em relação à fusão dessas 16 empresas, um volume de investimento muito grande em relação à universalização, do outro era nessa empresa que se concentrava, a nosso
ver, o maior potencial futuro. E foi em cima disso que
trabalhamos uma segunda rodada de conversa com
investidores, da qual chegamos, às vésperas do leilão, com dois consórcios interessados: o primeiro,
centrado na Telecom Itália, que é uma das grandes
empresas mundiais, hoje privada, de telefonia, sen-

do parte desse consórcio o Banco Opportunity, administrando fundos de investimentos nacionais e internacionais, e a Previ, Fundação do Banco do Brasil. O outro consórcio iniciou-se, de uma maneira
muito ingénua, em relação às regras do leilão; um
grupo de investidores brasileiros acreditavam poder
usar mecanismos societários sofisticados para reduzir o volume de pagamento que teriam que fazer.
mas, com a divulgação das regras do leilão, esse
mecanismo deixou de poder ser utilizado. Mas esse
consórcio, então, reestruturou-se, incorporou outras
empresas, procurou, através do Banco do Brasil, novos investidores, e ganhou uma nova estrutura. Con-

tudo, ainda assim, lutou com

mu~a

dificuldade de re-

cursos, dado o valor mínimo do leilão dessa empre-

sa, a Tele Norte Leste, que era de US$3,2 bilhões.
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Até às vésperas do leilão, o quadro que tinhamos em relação a essa empresa, era a existência
desses dois consórcios, um consórcio estruturado na
Telecom Itália e esse outro consórcio chamado

Telemar.
No nosso entendimento, a missão do BNDES
de garantir a competição em todos os doze leilões
que seriam realizados no dia 29 estava cumprida.
Apesar das preocupações que tínhamos· em relação
ao consórcio Telemar do ponto de vista de estrutura
financeira e do ponto de vista de uma diversidade
muito grande dos acionistas, que cobriam uma gama
diferenciada de empresas e de empreendedores,
esse consórcio tinha conseguido cumprir com as ob~
rigações prévias ao leilão, que eram basicamente:
da constituição do consórcio, de documentação básica e de uma fiança bancária que garantisse o pagamento da parcela à vista do leilão.
Foi com muita surpresa qL:Je, três dias antes do
leilão, fomos informados de que a Previ, que havia
inclusive assinado documentos de confidencialidade
em relação à formação desse consórcio, havia colocado uma série de empecilhos para assinar o documento básico ao leilão, que era de constituição do
consórcio - não mais intenção, mas um documento
formal que seria analisado pela Anatei, responsável
pela pré-qualificação dos interessados no leilão.
Nossa posição em relação a isso foi a de tentar
manter a estrutura que vigorava de, pelo menos,
dois consórcios; porque esse, no nosso entendimento, era o interesse maior do Tesouro. Se apenas um
consórcio se apresentasse, teríamos evidentemente
a empresa vendida pelo preço mínimo.
Procuramos, por intennédio de discussões com
os três grupos envolvidos nesse consórcio, contornar as dificuldades apreséntadas pela Previ, segundo as pessoas que partiCipavam da reunião, em função de detalhes administrativos absolutamente legiti·
mos, se a empresa assim entendesse. Conseguimos, antes do leilão, que esses pontos administrativos que ameaçavam a formação desse consórcio
fossem superados; e o consórcio, de novo, passou a
existir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Ministro, eu agradeceria se V. Ex" pudesse con·
cluir no prazo de 5 minutos, porque o tempo se esgotou, dado o interesse dos Srs. Senadores de f.azer
algumas perguntas.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Acontece que,
na véspera do leilão, a Previ ainda não tinha assinado o documento de formação do consórcio, e a Tele-
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com Itália ameaçava se retirar do consórcio, porque,
sem a participação da Previ, não haveria estrutura financeira que pudesse ser apresentada no leilão. Inclusive a própria carta de fiança, necessária ao leilão, que seria dada pelo Citibank, exigia o documento de associação que ilão se conseguia viabilizar. É
exatamente esse o período coberto pelos diálogos
da Veja. Esse período em que o Presidente do
BNDES e eu tentávamos fazer com que o consórcio
anteriormente estabelecido resolvesse os seus problemas e se apresentasse no leilão para que houvesse a competição. Isso foi conseguido. No dia seguinte, o consórcio entregou o seu lance. Viemos a
saber, depois 'do leilão, que foi um lance de R$1 bilhão acima do preço mínimo e o leilão se deu com a
competição entre dois consórcios.
O que aconteceu foi que; por uma mudança
nos objetivos de outros participantes do leilão, o
Consórcio Opportunity, da Telecom Itália, acabou
comprando a empresa do sul, que foi leiloada anteriormente à Tele Norte Leste. Com isso, segundo as
regras do jogo, seu lance foi picotado, e o vitorioso
foi o Consórcio Telemar, com um prêmio de 1% acima do preço mínimo. Foi isso o que aconteceu e é
isso que está muito bem registrado nas fitas originais
que cobriram os nosso diálogos - do André, do Pio,
meu e de vários outros envolvidos no processo do
leilão. Inclusive a MCI e a Sprint eram as duas empresas que trouxemos para o leilão da Embratel, e
que tomaram a decisão de participar do leilão apenas às 22 horas da véspera, quando conseguimos
contornar os últimos questionamentos jurídicos que
os advogados dessas duas empresas apresentaram.
O fato é que o leilão se realizou, as regras estabelecidas atenderam aos objetivos e todas as empresas foram vendidas.
Há uma insinuação na matéria da Veja de que
estaríamos manipulando o leilão. Vou buscar nos
próprios diálogos da Veja a prova cabal de que isso
não é verdade. Os senhores conhecem o diálogo,
sabem que o Presidente da República, por volta das
20 horas, ligou-me para saber como estava a questão do leilão. Ele me perguntou qual era a minha expectativa em relação ao seu resultado financeiro, e
eu lhe disse: R$16 bilhões. Isso ocorreu às 20 horas
do dia anterior ao leilão. O leilão foi realizado às 1O
horas do dia seguinte, e o resultado final foram R$22
bilhões, o que mostra, de maneira muito clara, que
não tínhamos a mínima idéia dos preços de cada
consórcio.

É assim que se realiza um leilão de privatização. Existe uma intensa discussão, muita conversa
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nos dias que o precedem; às vezes, alguns consórcios, apresentam problemas localizados. No leilão
da Gerasul, houve apenas um proponente, um grupo
belga, que só participou depois que o BNDES garantiu, por interrnéd:o de uma operação de hedge cambial no mercado, a sua cobertura quanto ao risco de
câmbio. Isso faz parte de todos os leilões. Entendemos, de uma maneira muito clara, que isso é responsabilidade do BNDES, na busca do objetivo
maior que é o sucesso do leilão de privatização e de
um maior volume de recursos.
Outro ponto que é importante se ter em mente,
principalmente quando se segue a linha de raciocinio da revista Veja, é que o banco Opportunity perdeu o leilão da Tele Norte Leste apesar de ter dado
um lance de RS$1 bilhão maior do que o Consórcto
T eternar. Parece-me pouco crivei que exista essa
forma tão clara de interferência no k?ilão, no sentido
de que o Ministro possa errar de uma maneira tão
grosseira a estimativa do resullado do leilão poucas
horas antes do mesmo se realizar; e, segundo, que
aquilo que seria o objeto da nossa proteção, seria o
objeto da nossa ação, tenha perdido o leilão, pagando RS$1 bilhão a mais pela empresa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Peço aos Srs. Senadores que ainda não assinalaram a sua presença para fazê-lo.
De acordo com as regras estabelecidas, vou
conceder a palavra, em primeiro lugar, ao Senador
Eduardo Suplicy, levando em conta que ele ioi quem
realmente apresentou as primeiras dúvidas em relação a este assunto.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, sr-s e Srs. Senadores, Sr. Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, Sr. André Lara Resende,
Presidente do BNDES.
Sr. Ministro, logo depois das eleições, quando
nos encontramos. casualmente, no Aeroporto de
Congonhas. V. Ex~ demonstrou o respeito que tinha
por meu trabalho como Senador, e eu lhe transmiti
que a confiança que o povo tinha em mim levava-me
sempre, procurar cumprir o dever da melhor maneira
passivei- e, por vezes, eu teria até que estar indagando V. E~ sobre passíveis problemas. E hoje eu tenho
que ser extremamente severo, em função do cumprimento do meu dever constitucional como Senador.
Que razão levou V. Ex~ a buscar que a Previ
se associasse ao Banco Opportunity e não a qualquer outro grupo?
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Que razão levou V. E~ a sensibilizar o Sr. Ricardo Sérgio, Diretor do Banco do Brasil, a dar fiança ao Banco Opportunity?
Por que V. Ex" buscou trazer a ltalia Telecom a
juntar-se ao Banco Opportunity?
O que levou V. Ex" a escolher como parceiro o
Banco Opportunity, dentre tantas outras alternativas
de grupos económicos?
V. Exi! já foi sócio de Pérsio Arida?
Quem era o outro sócio de Pérsio Arida nesse
empreendimento?
Considera que, por agir de maneira "bem-intencionada", pode violar a Constituição, a lei que define
os crimes de improbidade administrativa e a lei de licitação?
Lembro aqui que o decreto que regulamenta as
privatizações, os leilões, citado por V. Exª, não contradiz a Constituição e essas leis.
A lei de mercado se sobrepõe às leis do Estado de Direito?
Será que suas ações realmente representaram
maior incentivo à competição?
Na conversa com o Presidente da República,
V. Exi! diz que bombardeou "um monte de loucuras"
que seriam praticadas por um dos participantes do
leilão. Que loucuras eram essas, que não estavam
previstas no edital do leilão?
Com o Presidente do BNDES, Sr. André Lara
Resende - por quem tenho também o maior respeito
e constderação como economista-, v. Ex;! discutiu a
ação de seus "inimigos". Considera bombardeio a
inimigas atitudes de estimulo à competição ou de
destruição?
O que V. Exi! quis dizer com - está hoje nas
páginas de Carta Capital -: "O negócio tá na nossa
mão, sabe por que Beta? Se controla o dinheirO, o
consórcio. Se faz aqui esses "consórcios borocoxôs", são todos feitos aqui".
Esse diálogo que V. Ex~ teve com o seu irmão,
José Roberto Mendonça de Barros, Secretário Executivo da Câmara de Comércio Exterior, também
representa atitudes de estimulo à competição?
V. Ex' combinou com o Presidente do BNDES,
Sr. André Lara Resende, recorrer ao Presidente Fernando Henrique Cardoso no sentido de usar a "bomba atómica" para forçar a Previ a se associar ao Banco
Opportunity. O que seria essa "bomba atómica"?
Ela foi efetivamente acionada? Ou não teria
sido ac1onada simplesmente porque o Grupo Opportunity, logo antes, venceu o outro leilão? O que
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aconteceu de fato? Pode nos esclarecer o que é
essa "bomba atômica"?
Continuando com as conversas divulgadas
pela Carta Capital, V. Exê confirma que articulou,
com o Presidente André Lara Resende, para que um
grupo italiano se associasse ao Opportunity?
O que exatamente quis dizer ao Presidente André Lara Resende - aqui presente -, quando afirmou: "Temos que fazer os italianos na marra, que
estão com o Opportunityn; "tala para o Pio que vamos fechar daquele jeito que só nós sabemos fazer".
Considerando que o Opportunity tem como um
dos seus sócios controladores Pérsio Arida, gostaria
que confirmasse se, de fato, houve a sociedade entre V. E~, André Lara Resende e Pérsio Arida.
Avalia que seu comportamento pode ser quali~
ficado como baseado no princípio da impessoalida~
de, previsto na Constituição, como condutor dos leilões de privatização?
Concluindo, Sr. Presidente, esses são diálogos, para mim, estarrecedores. Não estou ambientado na realidade dos leilões de privatização, mas imaginava que não tosse assim. Eu imaginava que os
gestores públicos caracterizassem a sua ação pela
imparcialidade. Mas 1ico sabendo que ou estão a
bombardear ~inimigos" ou a montar ~consõrcios borocoxôs".
V. Ex:l mencionou à imprensa que os brasileiros e nós, Senadores, só compreenderemos as suas
ações quando todas as conversas com os potenciais
compradores forem divulgadas. Poderá, então, divulgar o conteúdo completo dessas conversas para que
possamos compreender melhor todas as suas ações
e as intenções da equipe que conduziu o processo
de privatização?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Ministro Luiz Carlos Mendon~
ça de Barros.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Com relação à
primeira pergunta, não é verdade que eu coloquei a
Previ, o Banca Opportunity e a Telecom Itália em
cantata. Isso 1ai feito privadamente entre eles. Só ficamos sabendo da formação do consórcio quando
os italianos, os representantes da Telecom Itália procuraram-me para dizer que aquilo que tinha sido
acertado previamente entre os três - Banco Opportunity,.Telecom Itália e Previ, e que eles tinham reportado - estava sendo desmontado por exigências
da Previ. Então, a minha primeira resposta foi não.
Com relação ao Ricardo Sérgio, no final da tarde, o Opportunity comunicou ao BNDES que não es-
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tava conseguindo a carta de fiança do Citibank, exatamente porque a Previ não se propunha a assinar o
documento de consórcio oficialmente formado - e
essa era uma das exigências do Citibank. Falei ao
Ricardo Sérgio que - e, certamente, um bom pedaço
desse nosso diálogo não está na matéria da Veja -,
em função desse problema criado pela própria Previ,
parecia-me absolutamente corrt;:!tO, para evitar que
esse consórcio não conseguisse apresentar a carta
de fiança em tempo hábil, que o Banco do Brasil
desse a carta de fiança.
Ele me falou: "Mas nós já demos a carta de
fiança para o outro consórcio." Ao que respondi:
HNão há problema nenhum, porque, como são os
dois consórcios no mesmo leilão, apenas um vai ga~
nhar e, portanto, você não está duplicando a sua
carta de fiança." E o Banco do Brasil deu a carta de
fiança.

Na relação entre Telecom Itália e Opportunity
não tive nenhuma participação. Isso foi posteriormente ao nosso road show, ao interesse da Telecom Itália pelo processo de privatização. Ela procurou o Opportunity ou outros por decisão própria, gestões meramente comerciais. Nós não participamos.
Nunca fui sócio do Sr. Pérsio Arida: Fui Diretor
do Banco Central junto com ele. O outro sócio do
Pérsio é o Daniel Dantas, que é o controlador do
Banco Opportunity.
Quanto à questão de violar a lei da licitação,
estou absolutamente convencido de que não houve
violação alguma, porque não houve nenhum ato que
levasse a diminuir o objetivo básico da lei de licitação, que é o da competição. Esse é o espirita da lei
de licitação e seria um ato improbo se estivéssemos
tomando qualquer decisão para reduzir o número de
participantes do leilão e, portanto, a transparência e
o resultado financeiro. A nossa motivação, Senador,
era exatamente a oposta, era evitar que, por uma
manobra comercial legítima, do ponto de vista de
cada um, da Provi, por exemplo, ou dos outros acionistas da Teiemar, isso ocorresse- aliás, isso é uma
coisa que o BNDES segue muito proximamente,
agora mesmo, inielizmente às vezes acontece, como
por exemplo no leilão da Fepasa, em que os dois
grupos que participariam resolveram, na última hora
- fundirem·se e, com isso, comprar a empresa pelo
preço mínimo. E era exatamente isso que estávamos procurando evitar. Exatamente para atender o
objetivo central da lei de licitação, de ter pelo menos
dois consórcios, é porque estávamos, naquele momento, agindo como agimos. E se há excessos verbais, se há expressões que realmente não se coadu-
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nam - e não é o meu padrão - V. E;(!s têm que entender: eram doze horas de trabalho do último dia de
um trabalho conjunto de mais de três anos e meio.
De repente víamos, o André e eu, por manobras privadas, a tentativa de se desmontar a cornpet.lção
numa empresa fundamental como a Tele Norte Leste. E eu me penitencio pelas expressões usadas,
mas peço a relevãncia de quem escuta pane do diálogo da tensão em que vivíamos e, mais do que isso,
do sentimento de frustração de quem trabalhou tão
duro para que se tivesse uma coisa legítima no leilão, de interesses privados procurando, na undécima
hora, através de uma participação dúbia da Previ,
desmontar a concorrência.
E acho que, por atas - e espero não ser condenado por palavras, mas por atas -, mostramos a
nossa motivação e o sucesso, porque no dia seguinte, de manhã, os dois consórcios estavam com os
seus lances registrados na Bolsa de Valores. E há
mais uma coisa, que V. Exª não perguntou, mas que
eu, em algum momento, iria dizer, e vou aproveitar
para dizer agora: tínhamos realmente uma informação privilegiada naquele instante: que era a de que o
consórcio Tele mar não estava conseguindo sequer
os recursos para o lance mínimo, tanto que a seguradora de Banco de Bras!! teve que entrar e aumentar a sua participação. Essa informação, se fôssemos, o André e eu, sócios do Pérsio Arida, se André
e eu fôssemos levianos, se fôssemos corruptos, teriamos passado para o Pérsio Arida e ele não daria
um lance de um bilhão de reais - que é mui-to dinheiro - a mais do que o preço mínimo. Isso sabíamos.
E nunca essa seria a ·bomba atómica", de dizer: Pérsio, não se preocupe com o ágio, não se preocupe com o ágio que o outro lado ...
E há um diálogo meu. na própria Veja, acho
que com o Ricardo Sérgio, podemos ler depois, em
que eu falo: - O problema do consórcio Te~mar é
dinheiro, porque o que não está registrado na Veja,
e que, certamente ~ fiz referência -. está registrado
nas fitas originais, é que, paralelamente às conversas do Ar1dré com o Banco Opportunity, eu mantinha
conversas com o Ricardo Sérgio. exatamente tratando de resolver as questões relacionadas ao outro
consórcio.

Então, quando se fala em "bombardeio", quando se falam outras palavras, peço que seja isso considerado dentro desse contexto, que, humanamente,
tem que ser entendido.
Só mais uma resposta à sua pergunta. O que
era a joucura da Telemar? A jornalista Miriam Leitão
escreveu um artigo muito claro - acho que ontem ou
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anteontem -: o Consórcio Telemar vinha sendo formado baseado num truque financeiro que foi por nôs
identificado - graças a Deus! - ainda a tempo de ser
evitado. Esse truque era: pegar o dinheiro dos fundos de pensão, pagar a primeira parcela, de 40%, e
depois promover a fusão da empresa holding que
eles estavam comprando com as dezesseis empresas operacionais, transferindo o;:; 60% remanescentes da divida para o Tesouro e diluindo essa divida
entre os acionistas minoritários. Porque a holding
tem apenas 20% do capital. O leilão representava sô
20%. Com isso, haveria o que eles chamavam de
processo de multiplicação dos pães. Isso foi evitado
porque ainda tivemos tempo de colocar no edital do
leilão que quando se tratasse de atas societários relativos à fusão de empresas, à incorporação de empresas, os acionistas minoritários, os acionistas preterencialistas teriam que votar. Com isso, evitamos
esse golpe, que poderia ser dado não no Tesouro,
porque o Tesouro iria receber de qualquer maneira,
mas nos acionistas minoritários do Sistema Telebrás.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o nobre Senador Eduardo Supltcy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT- SP)Sr. Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, V. Ex"
menciona que há expressões que não coadunam
com o padrão de V. EX"'J e requer que consideremos
a tensão e o excesso de trabalho naqueles dias,
mas ainda fico preocupado. Será que. porventura,
conforme estã hoje registrado na Carta Capital,
quando V. Exê., em diálogo com o Presidente André
Lara Resende, do BNDES, referiu-se aos "babacas",
dizendo respeito, então, ao Ministro Pedro Malan e
ao Secretário Executivo, Pedro Parente, aquilo queria dizer que S. Exªs estavam colocando alguma restrição ao quB poderia ser a quebra do princípio da
impessoalidade ou do que está registrado nas leis
que definem os atas de improbidade administrativa?
Será que V. Ex2 realmente sabe o que está escrito, por exemplo, na lei sobre os atas de improbidade administrativa, que "facilitar ou concorrer por
qualquer forma para a incorporação de patrimõnio
de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1 9 desta lei" não poderia ser feito? Ou que "permitir ou facilitar a aquisição,
permuta ou locação de bem integrante do patrimõnio
de qualquer das entidades referidas no art. 19 destE!
lei" também não poderia ser feito?
Hã muitos outros itens que eu poderia aqui citar. Tenho a certeza de que os Senadores vão querer ouvir em depo1mento - vamos requerê-lo. Acredi-
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to que seja inevitável agora a realização de uma
CPI. Muitos dos Srs. Senadores, inclusive da base
governamental, disseram-me que, dependendo dos
esclarecimentos de V. E;ê-, poderiam assinar o pedi~
do. Mas, agora, diante do que esta sendo revelado,
o Sr. André Lara Resende infonnando ao Pérsio Arida, Diretor do Banco Opportunity e, acredito, seu exsócio em entidade privada - isso teremos a oportunidade de perguntar: "Vai la e negocia. Faz o preço
para baixo. Depois, na hora, se precisar.. ã. gente
sobe e ultrapassa o limite".
Na avaliação de V. Ex'!, esse comportamento
do Presidente André Lera Resende é algo que está
de acordo com a observância do princípio da impessoalidade. da isenção, já que V. Ex;~. e o Presidente André Lara Resende eram condutores, eram
juízes?
Uma coisa é a tensão, o excesso de trabalho.
Mas será que, porventura, V. EXê Se referiu com
aqueles termos ao Ministro Pedro Ma\an porque S. Exª
estaria achando que já seriam demais os procedimentos dessa ordem?
V. E}(-! mencionou que não procurou conduzir
nada que pudesse significar a vinda dos italianos,
mas, quando disse ao Presidente André Lara Rezende, do BNDES: "Ternos que fazer os italianos na
marra, que estão com o Opportunity" ... "Fala para o
Pio Borges (vice-presidente do BNDES) que vamos
fechar daquele jeito que só nós sabemos fazer".
Realmente, essa frase significa um procedimento totalmente isento?
Concluindo, Sr. Presidente, V. Ex", Sr. Luiz
Carlos Mendonça de Barros, mencionou o procedimento do Deputado Aloízio Mercadante, referido
com elogios pelo Sr. André Lara Rezende, que teria
sido ele quem havia divulgado as fitas. O Deputado
Aloizio Mercadante mencionou que de maneira alguma isso é verdade, porque ele apenas tomou conhecimento do relato das fitas e que levou ao conhecimento, pessoalmente, de André Lara Rezende, externando a sua preocupação, o seu estarrecimento
com o conteúdo das fitas, dizendo ao seu colega
economista que estava impressionado: como poderia o seu amigo, o economista por quem tem tanto
respeito, agir daquela maneira com o Opportunity,
empresa dirigida pelo ex- Presidente do Banco Central, ex-Presidente do BNDES e que havia sido seu
sócio no Banco Matrix!
Eu gostaria que V. Ex'! esclarecesse o que
realmente disse, se conversou com André Lara Resende antes de afirmar o que o próprio André Lara
Rezende diz que não ocorrera, pois Aloízio Merca-
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dante não entregou as fitas porque nunca esteve de
posse das mesmas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Conl a palavra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Com relação à
primeira observação, volto a reafinnar que, no meu
entendimento, estávamos, ao tentar manter o consórcio do Opportunity com a Prévi e os italianos, em
condição de entrar no leilão, buscando atingir exalamente aquilo que é o centro do processo de uma licitação de um bem público, que é criar condições para
que o maior preço possa ser obtido.
Façamos apenas uma reflexão: supondo que
os italianos não tivessem ganho a Tele Centro Sul,
eles ganhariam a Tele Norte Leste, pagando mais de
R$1 bilhão acima do que foi ve!ndido. Esse seria o
resultado da nossa ação, que, como eu disse, independente de palavras que foram ditas, a ação foi no
sentido de preseTVar a disputa.
E vou lhe dizer uma coisa, Senador, até estive
conversando isso com o André ontem: poderíamos
ter sido omissos, poderíamos ter, simplesmente, deixado. Está bom, se a Previ quer desm9ntar o consórcio italiano e ter apenas um consóréio da Telemar, está bem! O resultado teria sido o mesmo, e
não estaríamos aqui. O que é uma coisa triste é que,
de repente -o que o André disse outro dia-, o mocinho vira bandido. Quer dizer, a pessoa que se empenha para tentar transformar o teilão naquito ... O
êxito já estava estabelecido, porque estamos falando
do leilão de doze empresas, onde em onze houve
disputas, competições e ninguém fala delas. Estamos concentrados no leilão da Telemar. Isso me parece, Senador, também uma boa pista para entendermos o grampo, entendermos a divulgação disso
pelos órgãos da imprensa. Parece-me uma boa pista.
Mas o André, eu, o Pio estávamos empenhados no objetivo de transformar o leilão não apenas
num leilão exitoso, mas num leilão extraordinariamente exitoso. Isso nos levou a essa tensão e a
essa tentativa, até o último instante ... E uma tentativa exitosa, porque o resultado dessa tentativa não
foi que o Banca Opportunity ganhou, a resultado
dessa tentativa é que ele teve a condição de entrar
na disputa, onde perdeu. Isso é o fulcro da questão.
Se tivéssemos sido burocráticos, se tivéssemos sida ausentes, deixado as forças de mercado
se comparem ... Só que a composição, nesse caso,
era em detrimento do Tesouro, porque a saída da
Previ- e isso foi dito com todos os "erres• e "essesn
- desmontava a consórcio do Banco Opportunity e,
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com isso, o grupo Telemar arremataria, certamente,
como arrematou, sem ágio.
O SR. PRESIDEnTE (Antonio Carlos Magalhães.
Faz soar a campainha_)
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros)- Parece-me aqui
- desculpe me, Presidente - uma inversão motivada
pela publicação parcial e criminosa. porque editada
com o objetivo exatamente de dar nisso: essa impressão de que havia um trabalho de favorecimento.
O senhor cita a questão do ágio. O problema é
que o Pérsio Arida disse ao André que a Previ queria
pôr um teta, um limite no lance do leilão do Opportunity. E é a isso que o André se refere:
esse limite for inferior àquilo que vocês acham que deva ser o
preço correto, dizem que põem um limite e dão um
outro preçoM. Então, esse diálogo é no sentida de
aumentar o preço e não de diminuir. Isso foi um comentário que o André fez no sentk1o, assim, de uma
sugestão, diante de um prob~ma que estava sendo
criado, não por nós. E, de novo·, nós poderfamos ter
ficado ausentes.
O interessante é que a ação correta passa a
ser incorreta. E o senhor acaba de dar um ex~lo
muito claro. O senhor leu esse trecho da conversa
como se o André estivesse dizendo: ·Reduza o seu
preço; e vá contra o interesse do Tesouro·. Mas não
é isso o que está escrito, se for lido com cuidado.
Ele diz o seguinte: ·se o teu problema é que a Previ
quer colocar uma limitação de preço inferior àquilo
que vocês acham que é correto, diz a ela que essa é
a limitação e vocês é que vão dar o lance; depois,
vocês dão·. No sentido do quê? Do bem, no sentido
do aumento de preço.
O SR. PRESIDEnTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Peço aos Srs. Senadores que ainda não marcaram
a sua presença para fazê-lo e, ao mesmo tempo,
que relevem a tolerância em relação ao excesso de
tempo, tanto do Senador quanto do Ministro, porque,
nessas primeiras perguntas, é inevitável que se cobre mais o problema em discussão. Daí por que
peço desculpas de não estar cumprindo o Regimento, mas, na medida em que todos puderem ajudar
para que haja maior participação no debate em número de Senadores, eu agradeceria.
Peço aos senhores que estão com telefones
celulares, sobretudo nas galerias e nas tribunas,
para desligarem.
Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Ministro de
4
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Estado das Comunicações, já tive oportunidade de
me referir, nesta Casa, a duas experiências que vivi.
A primeira delas, no Rio de Janeiro, em que, após o
Al-5 - como advogado de prisioneiro político -·, era
uma temeridade conversar com colegas, como, por
exemplo, o saudoso advogado Evaristo de Moraes
Filho. Éramos obrigados a caminhar pelas ruas, pelas praças, pelo Campo de Santana, diante do antigo
Senado do Império - hoje, Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro -, olhando
para os lados, com cuidado. Conversávamos, assim,
para evitar os telefones grampeados e evitar, sobretudo, que nossas conversas a respeito dos prisioneiros políticos fossem ouvidas por quem, justamente,
estava no Poder de uma maneira autoritária, como
se viu diante dos latos da História do Brasil.
Passo a outro tempo, o tempo em que fui antecessor de V. Exª no Ministério das Comunicações,
tempo em que, naturalmente, tinhamos o cuidado de
evitar as escutas telefônicas, os grampos, evitar que
a Constituição tosse burlada. Lembro-me bem de
que a minha recomendação às Teles era de quem
estava preocupado em cumprir as determinações
constitucionais e legais, sabedor eu de que os grampos eram possíveis, evidentemente corl'l detenninação judicial. Essa era a nossa preocupação.

Então, Sr. Ministro, indago de V. Exª: diante de
todos esses fatos que a imprensa tem traduzido para
a opinião pública, diante das circunstâncias, quais
são as medidas que o Ministério está empreendendo
para evitar, de uma maneira geral, que isso ocorra?
Em segundo lugar, com relação ao caso especifico
em tela, quais são as providências adotadas para
desvendar ou para descobrir os autores? E, em terceiro lugar, qual a opinião de V. Exi! com relação a
esses autores dos grampos? Quem são, que origem
têm e qual objetivo que perseguem?
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros)- Senador, V. Ex•
poda imaginar o desconforto da minha situação, da
situação do Ministro das Comunicações nesses
eventos todos. Por quê? Quis o acaso, não hã outra
explicação, que eu seja, objeto. vítima desse crime,
como indivíduo, como cidadão e como Ministro, e,
ao mesmo tempo, responsável pelo Sistema de Telecomunicações no Brasil. E o que é pior, quando
tudo isso aconteceu, procurei inteirar-me de quais os
cuidados que a antiga Telebrás, o Sistema Telebrãs,
tinha, por ser um instrumento no qual o direito constitucional da privacidade se realiza.
O quadro foi muito difícil de aceitar, porque
quando se conversa com as pessoas, quando se
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fala com jornalistas, quando se recebem amigos antigos do próprio Sistema Telebrás, vamos ver que a
conivência com o grampo, pelo menos em algumas
empresas, era conhecido por todos. Não vou citar

aqui, porque não sou leviano, mas a revista Época,
do último domingo, traz, inclusive, o nome de um exPresidente da Telerj, que seria apontado como o
responsável pelo grampo. Evidentemente que iremos saber disso a partir da investigação que a Polícia Federal está levando adiante, pois tenho certeza
de que as coisas aparecerão. Essa é a contradição:
uma pessoa que presidiu uma empresa que é responsável por velar o direito do cidadão, é uma pessoa, nominalmente pelo menos, que se coloca dentro desse contexto ...
Felizmente, no novo quadro regulatório, estabelecido a partir da Lei Geral de Telecomunicações
e da criação da Anatei; pela primeira vez, temos, no
Pais, as empresas de telecomunicações com um
contrato de concessão escrito e, portanto, passível
de ser cobrado. Temos, hoje, pela primeira vez porque o item da Constituição é um item vago, como
deve ser a Constituição -, não só a nível criminal,
mas a nível administrativo, uma regra muito clara sobre a responsabilidade dos administradores das empresas de telefone quanto ao cumprimento desse
preceito constitucional, inclusive com uma multa
bastante pesada, o que coloca, parece-me, de uma
maneira mais correta, a questão do grampo, pelo
menos como preocupação dos novos concessionários em ter serviços de inteligência, ou qualquer coisa, que não permitam esse tipo de coisa.
O que acho importante· nessa experiência é
que a questão do grampo, no passado, tinha sido
uma indústria. Vottando à revista Época, ela faja que
há um inspetor, um detetive no Rio de Janeiro, que
tem as fitas do grampeador. Isto é, temos o grampo
do grampo. Acho que isso é uma ameaça muito séria à sociedade. Não vou dizer isso porque vão dizer
que é porque hoje sou vítima de todos os acontecimentos; mas, olhando para a frente, olhando o cidadão comum, penso que talvez fosse o caso de haver
uma lei crimiri.al mais clara, mais detalhada, que permitisse uma ação mais efetiva em cima desse direito
privado.
Em relação aos autores do grampo, e é um
pouco isso que me assusta, pelo que se sabe, isso
só sairá da investigação, o grampo do BNDES é
uma coisa que já vem há muitos anos e, como existem grampos no BNDES, existem grampos em outros órgãos públicos. A partir dai, há uma indústria
de venda de informações. V. Ex' pode imaginar a
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importância que têm certas informações, no Banco
Central, na Petrobrás, no BNDES, para fins escusas,
o que toma a questão ainda mais séria, porque estamos sob uma ameaça que não atinge o individuo,
mas atinge a instituição. Vimos isso nos meus diálogos gravados ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.
Fazendo soar a campanhia.) -. Peço~a V. Ex' que
conclua.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - ... com o Presidente da República. Parece-me um absurdo ainda
maior que o Chefe de Estado tenha essa promiscuidade de revelação daquilo que esta tratando ... Sua
Excelência ligou para mim, como Presidente, e eu
como Ministro, tratando de uma questão absolutamente relevante. Do ponto de vista administrativo, os
novos contratos de concessão são muito mais enforceable, muito mais rígidos do que antes, porque
não existia contrato de concessão, como V. EX~
sabe. Do ponto de vista criminal, penso que temos
que avançar porque essa realmente pode ser uma
ameaça séria à própria democracia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Também concordo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.Senadores, Srs. Parlamentares, Sr. Ministro, que é um absurdo que uma ligação telefônica do Presidente da
República possa ser escutada, ouvida, grampeada.
Parece-me que isso ocorreu, no passado, salvo engano, com o ex-Presidente Figueiredo, quando no
Palácio da Planalto tiveram que abrir paredes, pois
descobriram que lá se implantara um sistema de
grampo.
E, por derradeiro, indagaria a V. Ex": esse
grampo, do grampo a que V. Ex' se referiu, qual é o
caminho dessa descoberta?
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Quando tivemos evidências sobre a existência do grampo, autorizado pelo Presidente da República, estive pessoalmente com o Procurador-Geral da República, Sr.
Brindeiro. Através de um ofício, solicitei abertura do
inquérito policial, porque me parecia o mecanismo
correto, o instrumento adequado de defesa da sociedade em relação a esse ponto.
E tenho certeza de que, ao longo do inquérito
policial, tudo isso que hoje são rumores, diz-se um
para o outro, mas não se escreve - de certa forma,
é um pouco do que o Deputado Aloísio Mercadante
fez: ele disse uma coisa e depois .... porque existe o
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crime da propagação do grampo. Nosso Código Penal define que é ilícito não só fazer o grampo, mas,
posterionnente, dar curso a ele. Nesse sentido a
Veja e. agora. a Carta Capital capitularam nesse
preceito.
Evidentemente, fiz essas observaçõ.es. Vim
aqui, abri mão do meu direito de individuo, de a~r
que tudo isso é mentira, foi obtido de fonna irregular,
porque sei que, aqui, o que estamos discutindo é a
questão política envolvida, tenho conhecimento disso. Mas, se não fosse a questão política, teríamos a
questão do indivíduo e há dois crimes. Por exemplo,

o Senador tem-se referido à Carta Capital - ainda
não li. Fiquei sabendo que há uma edição extra com
relação a isso. Mas é um crime cometido.
Os juristas da Casa conhecem o Código. A divulgação de uma c~sa obtida ilegalmente, através
de um grampo como esse, também consHtui crime
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O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - ... é essa facilidade com que se viola um direito e, mais do que
isso, é a cara de pau de órgãos da imprensa que
dão curso a isso, que é um crime. De repente, eu,
que sou vitima, passo a ser o criminoso.

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Jade r Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Srs. Deputados,
Sr. Ministro Luiz Carlos Mendoça de Barros, vou procurar, atendendo ao Regimento e atendendo aos interesses da sociedade brasileira, não adjetivar, não
fazer considerações. O Regimento recomenda inda-

gações ao Sr. Ministro, a sociedade quer respostas
a perguntas que estão a se fazer, através da imprensa e, seguramente, em toda a parte neste País, a
respeito desta questão.

de outra natureza, mas é crime. Por quê? Por,que

O Ministro e o Parlamento têm a obrigação de

senão vai virar um inferno. Imaginem que são h0ras

ser instrumentos e veículos desses esclarecimentos.
Por isso mesmo, passo a fazer, Sr. Presidente, as
minhas perguntas.

de gravação. Outro dia, a própria Veja publicou algo
absurdo em relação à empresa Chapecó, e vou citar
isso, Sr. Presidente, permita-me, porque a ação do
BNDES, a minha ação na Chapecó, foi pedida pelo
nosso saudoso Vilson Kleinübing, de uma empresa
que estava em dificuklades, por razões administrati-

vas. Ele me convenceu que havia mais de 50 mil
pessoas que dependiam da empresa e os técnicos

do BNDES disseram, viram; houve uma operação, e
para mostrar quão importante era aquik> para o mercado, para os bancos, dispus-me, voluntariamente, a
ser o Presidente do Conselho de Aministração dessa

empresa para mostrar commitment do BNDES.
Pois

est~

na Veja. Dizem nas fitas que fiz tsso para

proteger o meu interesse na Chapecó e para proteger o fato de ser presidente do conselho.

Sr. Ministro, V. Ex" tem declarado que era seu
papel estimular os licitantes, incentivando consórcios
em busca dos maiores lances e mais coilfiáveis gru-

pos. Entretanto, pelos exemplos divulgados, no que
se refere à participação do consórcio - que chamarei

de Opportunity - considerado por V. Ex' como confiável, sua teoria, na prática, foi mal.
Vejamos:
-no Bloco Tele Centro-Sul- o Opportunity não
queria, não era o preferencial para ele, mas foi o que
ele levou;

- no Bloco Tele Norte Leste - o Opportunity
queria e não pôde nem partk:ipar.

Esse é outro problema do grampo, que é o pro-

Onde falhou a estratégia que V. Ex' estimulou

blema da mentira, o problema da chantagem em relação a quem é vítima disso, e não tenho dúvida que
estou sendo vitima de chantagem, quando se olha
quando apareceu e por que apareceu.

e que, inclusive, ao final, levou à vitória um único licitante, com proposta de apenas 1% de ágio na Tele

Esqueçam meu problema pessoal. Sou forte
suficiente para enfrentar essa questão. Mas para sociedade, como é que se permite um negócio desse.
Temos que realmente ter ... Esse problema não pode
se esgotar - esqueçam o grampo, o problema é o

Norte Leste?
Esta é a minha primeira pergunta. Em conseqüência dessa pergunta, continuo a indagar a V. ~::

Se as propostas foram trituradas após cada !>citação.
como V. E~ pode assegurar ser o valor do consór-

cio Opportunity R$1 bilhão maior que a vencedora
da Tele Norte Leste? Como pode V. Ex" assegurar,

Ministro ter chamado um de babaca, ou ter falado

ter a certeza de que esse lance implicaria numa re-

que o oulro é não sei o que. Não é isso. O ponto

ceita maior para a União?

central, do ponto de vista da sociedade, não desta

Terceira indagação: no processo de privatiza-

reunião que estamos fazendo aqui ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.
Fazendo soar a campanhia.)

ção das companhias de telecomunicações brasileiras há participação de capital nacional e internacio-

nal, privado e, no caso, capital público. No caso do
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capital apartado e financiado pelo BNDES, gostaria
de saber.
- qual o montante do capital até agora comprometido pelo BNDES;
- quais as condições de prazo e de pagamento;
- quais toram os juros adotados;
- consórcios beneficiados e respectivos valores apartados pelo BNDES.
Dando ainda continuidade, em busca desses
esclarecimentos, indago a V. Exª como se deu a participação dos Fundos de Pensão de empresas estatais na privatização das tales?
Que Fundos compuseram os consórcios vencedores?
Qual sua participação percentual nas companhias privatizadas?
Quais as formas de participação gerencial desses fundos?
Por última, Sr. Ministro, nas matérias jornalísticas, na transcrição de eventuais fitas supostamente
"grampeadas". nota-se que há uma atuante participação de V. Ex", do Presidente e Vice do BNDES e
do Fundo de Pensão do Banco do Brasil - Previ.
Vê-se, entretanto, que em nenhum momento
os entendimentos são mantidos ou com o Presidente
do Banco do Brasil ou com os gestores responsáveis pelo Fundo de Pensão do Banco. E que tais
gestões foram realizadas pelo diretor da área internacional do Banco do Brasil, Dr. Ricardo Sérgio de
Oliveira. Por quê? Qual a participação desse diretor?
Quais suas atribuições no Banco do Brasil? Ele poderia talar e responsabilizar-se pelo Banco do Brasil
e pela Previ, ao mesmo tempo?
São essas, Sr. Presidente, as minhas indagações. Gostaria de encaminhá-las à Mesa, para ficar
mais fácil para o Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Ministro.
O

SR.

MINISTRO DAS

COMUNICAÇÕES

(luiz Carlos Mendonça de Barros) - Senador, quanto à sua primeira observação, acerca das nossas
preferências e do pouco sucesso, gostaria de ressaltar dois aspectos: o primeiro é que tudo o que estamos discutindo aqui se restringe a uma empresa ou
a dois consórcios. Não há, nas gravações, nas matérias e nos rumores, nada em relação aos outros,
embora tenha havido coisas inesperadas do ponto
de vista daquilo que se esperava. Por exemplo: se o
senhor ouvisse os comentários que precederam o
leilão, todos davam como certo que a Tefónica de
Espana iria comprar a Tele Centro Sul, porque ela já
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era dona da CRT e, dentro desse decreto de Plano
de Outorgas a que me referi, se ela comprasse outra
que não tosse a Tele Centro Sul, teria que vender a
CRT. Essa era uma das restrições que toram colocadas. Pois a Telefónica acabou comprando a Telesp e tendo, agora, que resolver o problema da Tele
Centro Sul. Por que isso? Porque é importante que
esta Casa entenda, e o Senador Suplicy, que tem-se
referido com tanta veemência 8.. questão da Lei de
Licitação, que um leilão de privatização, principalmente um que envolva doze empresas, não é uma
adjudicação normal de um contrato de estrada, de
um contrato de prestação de qualquer serviço, porque estamos vendendo o controle de uma empresa.
No caso da Telebrás, ainda pior: o mais difícil numa
mudança de regulamentação interna.
Então, na uma diferença muito grande entre o
momento ou o período que vai até o dia do leilão, do
lance, onde se fala muito, onde se discute muito. Tenho, infelizmente ou felizmente, um espirita de procurar um pouco de graça nas coisas que acontecem
na vida. Essa é a fonna como sou. Tanto que tenho
uma frase que vira e mexe tentam usar contra mim.
Eu disse, uma vez perguntado por um jornalista
como estava o leilão: "Não sei. Nesse período, todo
mundo mente para todo mundo, até eu·. Quem conhece esse pertodo pré-leilão sabe que essa é exatamente a realidade. Por quê? Como a disputa é por
preço, as pessoas não se importam que se saiba
quem são ou por quem está sendo formado o grupo.
O problema é o preço. Essa sua observação primeira, para mim, é uma comprovação disso. Nós, realmente, eu e o André, tínhamos uma preferência pessoal pelo consórcio do Opportunity em relação ao da
Telemar por uma simples razão. Tínhamos acompanhado a formação do consórcio Telemar desde ocomeço. Sabíamos daquela tentativa que tivemos que
bloquear, por uma questão de regra do leilão; sabiamos que era formado por empresas importantes,
mas que não tinham nenhuma experiência no setor
de telecomunicação e, pior ainda, empresas que
nunca haviam trabalhado juntas. Entretanto, nós não
temos o direito, a lei não nos dá o poder de julgar a
qualidade de um e de outro consórcio por ocasião do
leilão. Na medida em que o consórcio Telemar tenha
conseguido preencher todos os quesitos do leilão,
ele vai ao leilão e ganha, como ganhou. E o que é
pior, aquela nossa premonição ou aquela nossa
preocupação aconteceu.
O outro evento importante que se segue é que,
já no próprio pagamento do leilão, que se deu quatro
dias depois, de R$3,2 bilhões, é uma quantia impor-
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tantíssima, começaram a aparecer os problemas.
Começaram a aparecer os problemas na própria formação da diretoria da empresa, o que obrigou, depois poderemos voltar a esse assunto, certamente
voltaremos, a que o Bndespar entrasse na empresa
para manter um mínimo de coerência administrativa.
Mas a sua primeira pergunta é exatamente a resposta àquela acusação que se procura fazer a mim e ao
André, de termos influenciado no resultado do leilão
e, portanto, maculado o resultado da privatização,
quando é exatamente o inverso. Apesar da nossa
preocupação em relação à qualidade de um dos
consórcios. o leilão seguiu de acordo com a liberdade e com o sigilo necessários.
Essa é a minha resposta à sua primeira pergunta, não sei se respondi a contento.
A segunda pergunta: 'Se as propostas foram
trituradas, como V. Exª asseguraria.ser ~sse o valor
do consórcio, A$1 bilhão a mais?' Na 1arde do dia
do leilão, a diretoria ou os representantes da ltàlia
Telecom pediram para vir ao Bndes e vieram se explicar e dizer o porquê do lance deles na Tele Centro
Sul. E nos disseram: •como a Previ não tinha assinado o termo de adesão até a manhã do leilão, nós,
por precaução, para não ficarmos sem participar de
pelo menos um leilão, demos um lance na Tele Centro Sul, um lance defensivo, e acabamos ganhando.·
E toram eles que revelaram e disseram: "Infelizmente para o Tesouro, porque o nosso lance era de A$1
bilhão acima do preço mínimo.·
Tenho aqui, Senador, um mapa detalhado de
todas as operações de financiamento. O bndes, na
privatização do Sistema Telebrás, só financiou o grupo nacional, porque nesse leilão é que começam a
aparecer as deficiências da nossa economia; e a
maior delas é a falta de um mercado de crédito ou
um mercado de capitais que permita que as empresas brasileiras possam competir em igualdade de
condições com as empresas que têm acesso ao
mercado internacional. Essa é uma das funções que
o Bndes executa, e nós já a executamos em várias
privatizações, principalmente do setor elétrico, para
permitir que o grupo nacional. .. e temos, hoje, no seter elétrico, três grupos nacionais fortes, que foram
criados a partir da privatização de parte da Eletrobrás, para dar a esse pessoal condições de concorrer com as empresas internacionais que têm acesso
ao mercado de capitais.
Houve um aparte de recursos a uma empresa
brasileira chamada Splice, que ganhou a celular aqui
de Brasília; existe a Techold, outra.empresa brasileira que tem parte da Tele Centro Sul, é cap~al nacio-
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nal; o Banco Opportunity obteve A$2 milhões só de
adiantamento. E, no caso da Tele Norte Leste, foram
três grupos nacionais: a Macau Investimentos e Participações, a lnepar e a Andrade Gutierrez, que receberam A$133 milhões de empréstimo do BNDES.
A condição desse empréstimo é T JLP mais
6%, sendo T JLP a taxa de juro básica do BNDES. E
o 6% de spread sobre T JLP representa a faixa mais
alta do custo de aplicações do BNDES. Então, é
uma operação com um custo elevado para os padrões do BNDES. Existe um primeiro adiantamento de
120 dias para permitir que se emitam debêntures de
seis anos de prazo.
Passo às mãos do Sr. Presidente do Senado
este documento.
A questão dos fundos de pensão nas privatizações é um assunto que preocupa muito o Governo,
porque, na maioria, são fundos de pensão estatais.
V. Ex" sabe que existe hoje uma relação de compromisso muito forte da empresa estatal para com o seu
fundo de pensão. Se houver falta de recursos, a patrocinadora é obrigada a cobrir o fundo de pensão.
Então, é uma relação em que não se pode considerar o fundo de pensão de uma estatal absolutamente
desligado do Governo. Então, essa é unia preocupação. E, no caso da Telebrás, foi colocada no edital
uma restrição para que os fundos de pensão não pudessem participar mais do que 25% do consórcio,
exatamente para dar ao fundo de pensão aquilo que
nós, do Governo, achamos que é a sua função: ser
um investidor minoritário, não ter que cuidar da gerência da empresa, mas ser um investidor que tem
direitos societários. E foi dessa forma que nós realizamos no caso da Te~brás: os fundos tinham essa
limitação e não superaram em nenhum deles.
No caso da Telemar, apareceu posteriom1ente
uma discussão entre o BNDES e o Banco do Brasil,
porque a seguradora do Banco do Brasil participa do
capital. E o entendimento do BNDES - do meu ponto de vista, correto - é de que aí ficaríamos com
uma participação direta e indireta de órgãos públicos
muito grande na Telemar. Mas, de qualquer maneira, encontrou-se um meio termo e a seguradora do
Banco do Brasil, em vez de participar de 20% do capital da Telemar, participa apenas com 10%.
A relação do BNDES com a Previ é uma relação dupla. A Previ é um dos grandes investidores no
mercado de cap~ais no Brasil. E o BNDES, através
da BNDESpar, é sócio, e companheiro da Previ em
vários empreendimentos. Nesse caso, especifica·
mente, o BNDES nunca tratou da questão comercial.
O BNDES nunca tomou uma atitude no senticlo de
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apresentar alguém para alguém. Isso foi fe~o fora do
circuito: os italianos, o Opportunity tiveram cantata
com a Previ; e nós mantivemos cantata com a Previ,
acompanhando a evoluçáo do processo.
Como eu disse aqui há pouco, chegamos a arbitrar uma reunião entre o Opportunity e a Previ para
resolver, como resolvemos, questões de natur~za
contratuais, em que eles não estavam conseguindo
chegar a um acordo.
A nossa participaçáo sempre foi para resolver
problemas criados nas relações comerciais, absolutamente independentes, que se desenvolveram durante esse processo.

Não sei se cumpri toda a minha missão aqui.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
(Faz soar a campainha.) - Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr.
Presidente, não tenho nenhuma indagaçáo. Só queria que me fosse respondida a últ!~a.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Sobre o· Ricardo
Sérgio?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Sim.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) -O Ricardo Sérgio de Oliveira, além de Diretor da Área Internacional
do Banco do Brasil, é o chamado Diretor da Área de
Corporate; ele é o Diretor que se relaciona com as
empresas. E a primeira relação, com referência à
privatização, em que trabalhei junto com Ricardo
Sérgio, quando eu era Presidente do BNDES, foi no
caso da Vale do Rio Doce, numa privatizaçáo também bastante complexa. Onde também algumas semanas antes do leilão, praticamente todos os consórcios, por várias razões, desmontaram-se e ficamos apenas com o consórcio da Votorantim e da
Anglo American e mais outras empresas. Eu e o Ricardo Sérgio tivemos a responsabilidade de procurar
criar , como criamos, uma segunda alternativa, que
foi baseada na CSN, no Bradesco e em fundos de
pensão.
E o Ricardo Sérgio, por ser diretor da área corporativa, foi encarregado pela diretoria do banco de
coordenar esses trabalhos. Talvez tenha sido a primeira ou a única vez em que esse trabalho de levantar um consórcio, d.e criar um segundo consórcio, tenha acabado sendo exitoso, porque esse consórcio
acabou ganhando.
Fiquei até muito tocado com uma declaração
recente do Dr. Antônio Ermírio de Moraes, que é
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uma pessoa ilibada, uma pessoa de respeito e, na
resposta à pergunta de um jornalista, exatamente no
sentido de tentar fazer algum tipo de contraponto ·o Ministro disse que, no caso da Vale do Rio Doce,
ele e o Ricardo Sérgio criaram um segundo consórcio baseado na CSN, que acabou ganhando a competiçáo.
que o sennor tem a dizer?"' respondeu:
Ministro fez corretamente seu trabalho, porque
esse segundo consórcio permitiu que houvesse na
Vale do Rio Doce um ágio de 30%. Embora eu tenha
perdido, do ponto de vista do T escuro e da sociedade, o trabalho foi absolutamente correto."
Então, com relação ao Ricardo Sérgio, eu tenho absoluta certeza de que ele tinha total aprovação da açáo na diretoria do Banco do Brasil porque,
posteriormente ao leilão, quando o consórcio foi vencedor e, na discussão da questão das seguradoras,
na questão do empréstimo do BNDES e da entrada
da BNDESpar no capital do consórcio, o próprio Dr.
Ximenes esteve participando de uma reunião no
BNDES com o Dr. Ricardo Sérgio.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a acrescentar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Senador Sérgio Machado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE)- Sr.
Presidente Srs. Senadores, Sr. Ministro Luiz Cartas
Mendonça de Barros, o processo de privatizaçáo do
6oasil, que é uma filosofia do Governo do Presidente
Fernando Henrique, avançou bastante. Esse processo de privatização visa a vender o patrimônio público
dentro de um maior valor possível, para que a sociedade possa auferir um melhor resuHado. Para isso,
foram estabelecidas regras básicas. Primeiro, a préqualificação técnica e financeira dos participantes;
segundo, estabeleceu-se um preço mínimo para que
o patrimõnio jamais pudesse ser vend\do se houvesse alguma manipulação na concorrência por um preço abaixo; em terceiro lugar, o juiz que vai decidir
quem será o vttorioso é a Bolsa de Valores, mediante
o lance que cada consórcio, que cada participante der.
Eu gostaria de ouvir de V. Ex' se é possível,
primeiro, o órgão gestor ficar omisso, não participar,
no sentido de poder propiciar cada vez mais a formação de empresas que possam participar; segundo, se nos 11 outros consórcios - porque só se está
falando de um consórcio -, se a participação do
BNDES - porque ele não é juiz, quem decide é o
lance e quem estabelece o lance são as empresas;
tanto isso é verdade que, no caso do Opportunity,
ele acabou perdendo ... Então, eu gostaria de, numa
primeira indagaçáo, ouvir V. Ex" sobre isto: se é pos-
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sível fazer leilão de privatização, ficando o Governo
passivo, ficando o Governo fora, não se permitindo a

formação de consórcio que, a meu ver, aí sim, estaria prejudicado o Estado brasileiro, porque, na medi-

da em que só entrasse um único consórcio, o lance
seria mínimo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Ministro das Comunicações.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Lviz Carlos Mendonça de Barros) - O programa de
privatização no Brasil, Sr. Senador, hoje já tem quase sete anos. Já privatizamos cerca de 60 empresas. O total das vendas relativas a essas 60 empresas é mais de US$80 bilhões. Não foi por outra ra·
zão que, em mafêria recente, a revista The Econo~
mist - aquela que saiu com a lotografia do Presi·
dente - traz uma reportagem na qual eles faJam que
o programa de privatização brasileiro fez, na metade
do tempo, o dobro do que a o• Margareth Thatcher
fez na Inglaterra. Ele é um programa exitoso. Tirando o problema que estamos enfrentando hoje, dentre
as 12 empresas privatizadas, não há nenhuma questão legal levantada. A questão ideológica sempre
existiu, o que é uma prova de vigor da democracia.
Eu mesmo estive nesta Casa, pelas mãos do
nobre Senador Ney Suassuna três ou quatro vezes
na Comissão de Economia, quando discutimos a privatização da Vale do Rto Doce, e estive com o Sr.
Senador José Eduardo Outra. Em várias ocasâões.
discordarmos, mas sempre em altíssimo njvel, e as
nossas discordãncias eram no campo ideológico, no
campo do entendimento de qual deveria ser a função do Estado.
Esse programa, com essa intensidade, sempre
foi centrado no BNDES. Temos basicamente duas
leis de pnvatização no Brasil: a Lei do PND, que cuidou de todas as empresas, e a lei do ex-Minjstro
Sérgio Motta, que cuidou apenas da dele. Costumávamos dizer que tínhamos o PND. que é o Plano
Nacional de Desestatização, e tínhamos o PND do
6, que era o Plano Nacional de Oesestatização do
Sérgio Motta, rhas os dois tratavam da mesma questão: da sua aprovação, das regras, das formas. O
que ha de comum entre os dois? O BNDES como
agente do programa, por uma razão muito simples: a
inteligência nesse campo do Governo Federal está
no BNDES. La é que estão as pessoas que têm for·
mação profissional, que têm experiência. Não há um
caso de corrupção ou de problema dentro da hist-ória
do BNDES, uma instituição que presidi por quase
três anos e atesto isso. Por que esse ponto comum?
Exatamente porque. seja o PND ou seja o PND do
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8, existe, num determinado momento, quando es1ão
definidas as regras básicas da privatização, a venda
do patrimônio público, o momento de se maximizar
os recursos, já que o Estado está abrindo mão de
um bem, e isso tem que ser feito com o objetivo de
obter um maior volume de recursos .....
Uma das grandes discussões do Senado em
relação à Vale - e a Vale foi a única que teve um
destino diferente nos recursos - é exatamente em
relação a isso. Então, é o BNDES que faz isso e que
vem fazendo desde o início do Programa de Privatização. Foi criando uma cultura, foi criando uma rotina, foi criando um conhecimento e uma inteligência
e foi criando sempre um padrão de moralidade inatacavei. E por isso que temos o BNDES agora envolvi·
do nesses problemas.
Estamos vendo que a dramaticidade não está
nas fitas, não está na Veja; talvez, o mais difícil de
todos não tenha sido o Consórcio T elemar ou o Opportunity, mas a questão da Embraiei com as duas
empresas americanas.
E engraçado ver como é competição! Às 1O horas da noite, as duas empresas americanas, a Sprint
e a MCI, estavam discutindo conosco problemas relativos à questão regulatória. E às 1O hOras da manhã ou ao meio-dia, quando houve o leilão, as duas
jã estavam lá. Foi o único leilão com o que chamamos de "repique~, uma técnica desenvolvida recentemente pelo BNDES, para exatamente aumentar o
valor das ofertas. As empresas entregam os lances,
abrem-se os lances e se a diferença entre os dois for
menor que 5%, vai-se para o pregão à viva-voz,
onde se tem o repique. E foi o que aconteceu com a
MCI e a Sprint.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlcs Magalhães)
-O tempo de V. Ex" esta findo.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, observamos que, mesmo
com as gravações feitas - e essas gravações antes
do leilão devem ter ido parar nas mãos de alguém:
alguém tinha conhecimento das informações, das
conversas sigilosas que se travavam no centro do
Governo, no centro dos que estavam administrando
o leilão -, o formato do leilão não permitiu, porque
era por concorrência, que essas pessoas pudessem
se beneficiar, porque tiveram que ir para o leilão e
disputar.
Penso, Sr. Ministro, Sr. Presidente, estamos
aqui discutindo muito o adjetivo, a fala. Se você pegar apenas as frases de uma conversa telefônica - e
estamos muito baseados em conversa telefônica ...
precisamos discutir a essência, onde o Estado brasi-
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leiro foi prejudicado, se ele foi prejudicado, se o erário perdeu dinheiro, ai que está a essência; se o Ministro agiu no sentido de tirar empresas, impediu que
empresas entrassem na concorrência ou se ele trabalhou no sentido de colocar, cada vez mais, empresas na concorrência, porque só assim ·poderíamos
defender o erário. Essa é, no meu entender, a essência da discussão; isso é importante. Mesmo com
as gravações privilegiadas, pelo formato com que foi
organizado o leilão, ninguém pôde tirar benefício.
Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de comentar.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Só uma observação, Senador. a única coisa de que não se falaeu disse isto à imprensa antes do Leilão - é do preço. Se alguém falar o seu preço, é mentira. Nós, que
temos experiência de alguma concorrência ou de alguma disputa, sabemos disso. É por isso que o Leilão é absolutamente limpo e é por isso que, como
disse o Senador Jade r Barbalho, eu poderia ser aqui
questionado pela minha incompetência, porque todos aqueles que, de certa forma, por razões objetivas de serem os melhores operadores, de saberem
que posteriormente ao Leilão fariam um melhor trabalho, dariam menos trabalho à Anatei. Eu errei todas. Então, se houve falha, foi minha incompetência.
É muito duro principalmente para mim, que não
sou político nem funcionário de carreira, que abandonei a minha familia, abandonei meus próprios afazeres - Sérgio Motta mostrou-me sua cicatriz no coração e convenceu-me a trabalhar para o Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso - e vim.
Larguei tudo e vim. Para mim, é muito difícil. Às vezes, falo para mim mesmo: "você é um babaca, poderia ter-se omitido, poderia sido burocrático". Se eu
tivesse ido para casa às sete horas da noite, às seis
e meia da noite, a Embratel não teria sido vendida
com o ágio de 30%. Mas. não. Ficamos lá, até o fim
- talvez essa parte o grampeador, que não conhece
inglês, não põde ter transcrito -, até o fim para ter as
duas empresas, no dia seguinte, disputando no repique e dando ao Tesouro 30% a mais do que o preço
mínimo que havia sido fixado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar
Quintanilha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Odacir Soares.
(Pausa.)
S. Exª não quer interpelar.
Concedo a palavra ao Senador Elcio Alvares.
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O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Fora do
microfone) - Sr. Presidente, declino da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Esperidião ·Amin.
(Pausa.)
Passamos ao Senador Roberto Requião, primeiro inscrito.
Senador Roberto Requião; peço a V. Exª que
vá mais devagar para a tribuna, por motivos óbvios.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) Talvez, Presidente, a primeira pergunta que eu devesse fazer- não a farei em respeito ao decoro parlamentarO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex? ainda não está com a palavra.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) Não?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Vamos aguardar que o Ministro retome, porque ele
faz questão de ouvir todas as suas palavras.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) Tenho certeza disso.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos_Magalhães)
-Com a palavra o Senador Roberto Req~ião. ·
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) Sr. Presidente, como eu já antecipava, em nome do
decoro parlamentar, não vou indagar ao Ministro o
que significa exatamente a palavra babaca, tão comum nas famosas gravações telefônicas.
Inicio, Sr. Presidente, lendo um trabalho do Antônio Roque Citadini: Comentários e Jurisprudência
sobre a Lei de Lic~ações Públicas:
Art. 3Q A licitação destina-se a garantir
a observância do princípio constitucional da
isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa
e da vinculação ao instrumento convocató~
rio, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatas.
Comentário:
A licitação, que ao tempo do art. 3Q do
Decreto-lei n' 2.300/86, já visava a obtenção
da proposta mais vantajosa para a administração, passou, no texto da nova lei, a ter
uma finalidade conjugada com a garantia da
observância do princípio da isonomia trata-

314

ANAJS DO SENADO FEDERAL

dos nos arts. 5°, 37 e XXI da Constituição
Federal.
Vê-se que o legislador tratou de igual
forma o f1m colimado pela licitação e o meio
pelo qual o mesmo se realiza, evidenciando
que os proponentes concorrerão em igualdade, sem o que o ato poderá ser considerado viciado.
Em sua obra Licitação e Contrato Administrativo (Estudos sobre a Interpretação
da Lei), o jurista Eros Roberto Grau afirma
que a "licitação esta voltada a um duplo objetivo: o de propocionar à Administração a
possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de assegurar aos administrados a oportunidade de
concorrem em igualdade de condições a
contratação pretendida pela Administração.
Diz Raul Armando Mendes:
Para que o princípio da igualdade ou
da isonomia prevaleça no procedimento licitatório, é necessário que a Administrâção se
mantenha imparcial, neutra, alheia aos interesses dos proponentes, para objetivar apenas o mais idôneo e com a proposta mais
vantajosa para o contrato.
Neste artigo, a nova lei de licitação es·
tabelece os princípios que deverão nortear a
conduta do administrador público quando da
realização de qua~uer licitação. Nesse pas·
so a legislação repete a disposição conslitu·
cional e realça a importãncia de sua obser·
vãncia pelo agente público na realização de
qualquer contratação.
Sr. Presidente, exigências de legalidade, de
impessoalidade, de moralidade, de igualdade, de pu·
blicidade, de probidade administrativa, de absoluta
vinculação ao edital, julgamento objetivo, são esses
basicamente os requisitos para uma licitação.
Quero, mais do que estabelecer um libelo, porque não é esta a oportunidade, esclarecer um fato. A
investigação aprofundada deverá ser feita numa Co·
missão Parlamentar de Inquérito que esse caso está
a exigir sem a menor sombra de dúvida. Tenho aqui
uma transcrição da revista Carta Capital, em que o
Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros se dirige
ao André Lara Resende, pronunciando a seguinte
frase: "Temos que fazer os italianos na marra, que
estão com o Opportunity. Combina uma reunião para
fechar o esquema".
Eu gostalia de saber- a pergunta até pode ser
respondida posteriormente, depois que eu fizer as
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outras - se o Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros reconhece, na fita, a sua voz e autentica esse
diálogo possivelmente editados em 29, 30, 50 fitas,
sabemos lá quantas. Esse diálogo seria do Ministro
Luiz Carlos Mendonça de Barros com André Lara
Resende, que foi seu sócio no Banco Matrix, de abril
a agosto de 1993, ou até 1995 - O Globo coloca
duas datas que não batem uma .com a outra.
Mais uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Pediria a V. Ex' que fizesse as perguntas diretamente, porque seu tempo se esgotou e as suas perguntas devem ser importantes.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) Sr. Presidente, estou fazendo as perguntas que instruem o meu juízo sobre o proce~so.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Mas o tempo é para todos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) Que me seja dado, Sr. Presidente, o mesmo tempo
que foi dado aos outros interlocutores, pelo menos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exª terá mais 4 minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) - A
outra pergunta é a seguinte: •vai lá e negocia. Faz o
preço para baixo. Depois, na hora, se precisar, a
gente sobe e uttrapassa o limite·. Essa é uma parte
da fita entre o André Lara Resende e o Pérsio Alida.
Outro texto do Ministro: "O negócio está na
nossa mão. Sabe por quê, Beta? Se controla o dinheiro, o consórcio ... Se fazem aqui esses consórcios borocoxôs, são todos feitos aqui. O Pio (Borges,
vice-presidente do BNDES) levanta e depois da a
rasteira ... • Não tem nada a ver com probidade admi·
nistrativa. Luiz Carlos Mendonça de Barros, Ministro
das Comunicações, em conversa com o irmão, José
Roberto, Secretario Executivo da Câmara de Comércio Exterior.
Mais uma: "Temos que fazer os italianos na
marra, que estão com o Opportunity. Combina uma
reunião para fechar o esquema. Eu vou para aí às
seis e meia e às sete a gente faz a reunião. Fala
para o Pio que vamos fechar (os consórcios) daquele jeito que só nós sabemos fazer".
Eu pensava, até agora, que o jeito era o da legislação referente às licitações, mas parece que há
outros jeitos. •vai Já e negocia, joga o preço para
baixo. Depois, na hora, se precisar, a gente sobe e
ultrapassa o limite". (André Lara Resende para Pérsio Arida, sócio do Opport~nity).
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Outra indagação. Pérsio Arida estava presente
naquele famoso diálogo do Mendonça de Barros
com o administrador do Fundo Previ e do Banco do
Brasil? Haveria um terceiro interessado representando o Banco Opportunity, porque fica bem claro que os três estavam juntos. "Estão aqui, comigo,
o Pérsio Arida, fulano, beltrano".
Mais lenha para a fogueira. Um deles mostra
que o Presidente do BNDES, André Lara Resende,
discutiu diretamente com Pérsio Arida, hoj6 sócio do
Banco Opportunity, que participou do leilão das tetes
em consórcio com a ltalia Telecom, uma estratégia
para ajudá-lo a arrematar a Tele Norte Nordeste,
com uma manobra no valor de sua proposta.
Sr. Presidente, um resumo rápido, com a sua
tolerância. O que diz a lei a respeito dessa esdrúxula
licitação promovida pelo Ministro Mendonça de Barros. Vou tentar utilizar o texto. da Carta. Capital para
tipificar os ilícitos.
_
Nas fitas, o sócio do Opportunity, Pérsio Arida,
não surge apenas em conversas com André Lara
Rezende, como é anunciada a sua presença durante
um diálogo. Mendonça de Barros, enquanto negocia
com Jair Bilachi, Presidente da Previ, para que o
Fundo se una ao Opportunity, informa: •Estamos
aqui, eu, André, Pérsio e Pio.·
Ainda nas fitas, ao comentar os mandados de
segurança contra o leilão, Mendonça de Barros em
conversa com Lara Rezende, cita o Jurista Celso
Antonio Bandeira de Mello, a quem se refere como
aquele pavão. Aquele pavão, Sr. Ministro, é, sem
sombra de dúvida, o mais respeitado e competente
administrativista do nosso País. A propósito de jurista, talvez seja uso recordar alguns artigos da Constituição Federal: a Lei de Improbidade Administrativa
e da Lei de Licitações.
Diz o art. 37 da Constituição que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
obedecerá aos princíp.tos da legalidade, impessoalidade, moralidade.
Desses dois são fundamentais a impessoalidade e a moralidade.
A Lei de Improbidade Administrativa de n' 8.429,
de 2 de junho de 92, trata de atas de improbidade
que causem lesão ao Erário, nos termos do art. 1O,
inc. VIl: "Constitui improbidade administrativa frustrar
a licitude do processo licitatório. Suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos.
Já a profética Lei de Lic~ações n' 866, no art. 90,
diz:
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•Frustrar ou fraudar, mediante ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação
do objeto de licitação. Penas: detenção de 2
a 4 anos e multa."

Art. 94 da mesma lei proíbe:
"Devassar o sigilo da proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiros uma falsa diminuição
do valor apresentado por uma das partes.
Pena: 2 a 3 anos."

É ·Importante observar que, em nota distribuída
na segunda-feira, dia 16, o Ministério das Comunicações admitiu conhecer o valor do consórcio liderado
pelo Opportunity no leilão da Tele Norte. Improbidade administrativa. A informação percebida em seu
teor, mas não em seu valor nas conversas grampeadas, e reafirmada na nota oficial surpreende: o lance
do Opportunity, ainda lacrado, foi destruído no pregão da Bolsa, mas foi anunciado pelo Ministro Luiz
Mendonça de Barros. Isso, simplesmente, não poderia ocorrer com uma proposta destruída. ::
Sr. Presidente, eu gostaria - já que o tempo é
curto, o Regimento Interno do Senado não permite
que aprofundemos como deveríamos essas questões, razão pela qual acredito que a CPI é sempre o
espaço mais adequado e definitivo para essas indagações - que o Sr. Ministro apenas confirmasse ou
infinnasse, no universo das fitas, editadas ou não, os
trechos a que me referi quando li partes da edição
de hoje da Carta Capital e da edição desta semana
da revista Veja.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Ministro, com o mesmo tempo
que teve o Senador Roberto Requião.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros)- Primeiro, em relação a esta pergunta, infelizmente, nobre Senador,
não vou respondê-la até que a investigação da Policia Federal faça com que tenha acesso às fitas.
Até agora, conheço o teor das litas por algumas palavras do eleito Deputado Aloísio Mercadante, do André Lara Resende, pela leitura da revista
Veja, de domingo, e não tomei conhecimento da revista Carta Capital. Portanto, não posso responderlhe se são ou não as minhas palavras, pois não tive
acesso às fitas.
Segundo: gostaria de estabelecer aqui um princípio. Não sou jurista, mas creio que não só a Lei
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das Licitações, mas outras, tiprticam o crime com
ates. Felizmente, estamos num país, onde, pelo seu
regime democrático, as pessoas podem falar. Acho
que o senhor mesmo, nobre Senador, em algum mo-

mento de mais raiva, disse: •Eu ainda mato esse sujeito". Não podemos, mesmo que esse sujeito apareça morto no dia seguinte, .••.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMOB - PR) Tranquilize-se, Sr. Ministro, não é essa a minha intenção. Ê. simplesmente fazê-lo responPer ~s tribunais pelos ilícitos que cometeu.
·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" não pode intervir. O Senador não pode responder.
Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Cartas Mendonça de Barros)- Nobre Senador,
não tenho o menor receio dos tribunais. Não me assustam também as penas, as capitulações que V. Ex"
\eu. Tenho a minha consciência. Sei o que. eu
e,
como já disse aqui, não se cOntundam comentários

nz

que foram feitos no pressuposto da privacidade, co-

mentários que foram feitos diante de um dia tenso
de traições, de momentos em que nós sentimos- eu
iá disse aqui: podíamos ter-nos omitida - que existia
tentativa (exatamente ao contrário) de lesar o patrimõnio público, de não permitir que a concorrência,
que o leilão do dia seguinte se realizasse com o tipo
de concorrência que poderia ter.
V. Ex" mesmo voltou a repetir um trecho da degravação que eu tinha acabado de explicar há algum
tempo, que é a história do André dizendo "joga para
cima e depois joga para baixo". E a explicação, repito: o Pérsio Arida comunicou ao André a preocupação de que a Previ estava querendo colocar um lirrUte superior ao lance do consórcio no leilão do dia seguinte. E o comentário do André foi: ·Então, diz que
o limite é mais baixo, que o lance é mais baixo, e
você dá o lance mais alto que você quiser: É exatamente o contrârio da sua afirmação. E é exatarnente
o contrár'1o do objetivo criminoso de quem gravou a
fita, que, talvez por não conhecer a totalidade do diálogo e do problema que se enfrentava - eH3 não conhecia -, ele achou que isso era uma interferência
ilegítima.
Absolutamente - e volto a ·Insistir e a repetir- a
ação do Banco, durante esse dia, foi na busca do interesse do patrimônio público, na busca do interesse
de evitar que dois consórcios, que estavam preparados para competir no dia seguinte, se transformassem em apenas um, e o patrimõnio fosse vendido
pelo valor mínimo. Esse era o nosso objetivo.
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Os fatos sobre os quais se capitula, ou não,
agressão aos princípios da concorrência pública estão aí e mostram o que não ocorreu. V. E.xi mesmo
volta com uma insinuação, a que já respondi anteriormente. Ficamos sabendo o lance do consórcio
Opportunity, que era R$1 bilhão a mais do que o
preço mínimo, no dia seguinte ao leilão, quando fomos visitados pelos· representantes da ltalia Telecom, para se explicarem ou informarem ao Governo
por que eles tinham dado o lance na Tele Sul.
Portanto, não há - porque isto eu lhe garanto nenhum momento antes do leilão em que se discute
preço no BNDES. Essa é a regra, essa é a forma
como se trabalha. O BNOES, Senador, é uma casa
séria! O Presidente do BNDES, hoje, é um sujeito
sério! O Ministro que lhes fala é um sujeito sério! E
não serão mecanismos criminosos com objetivos
que, estes sim, deveriam estar intrigando esta
Casa ...
A pergunta mais simples é: quem tem interesse
e por que em editar as fitas e fazê-las chegar aos órgãos de imprensa? Essa é a questão central. Por
quê? Porque isso nos levará a quem tinha interesse,
etetivamente, em comprar a Tele Norte .Leste mais
barata do que o preço dos italianos, qUe, por urna
circunstância de leilão, acabaram sendo os compradores. Isto eu lhe garanto: não há ato nenhum, eu
não tenho o menor receio de nenhum tipo de investigação, porque a investigação não pode tomar por
base, como V. E)(! está tomando, mecanismos criminosos de obtenção de informação. Nas investigações
serão fatos reais, coisas concretas que aconteceram
e que nos levariam a ser responsabilizados por isso.
Não é um desabafo, de urn dia cansado e tenso,
com o meu irmão, com quem tenho o direito à privacidade não só de individuo mas de irmãos e familiares, que isso trazido à imprensa sirva de base de
acusação. Tem que ser uma coisa mais forte. Tem
que ser fatos, e os fatos, como já vimos aqui, contradizem esse raciocínio. Os fatos que temos aqui mostram que o que o BNOES fez e conseguiu foi a competição.

Em nenhum momento aquele consórcio foi beneficiado, e ai se levantam relações antigas: fui sócio do André, o André foi meu sócio durante muito
tempo no Matrix; saí do Banco Matrix, vendi minha
participação, porque, como já disse aqui, o Ministro
Sérgio Motta me convenceu a dar uma contribuição
ao Governo de Sua Excelência o Presidente Fernando Henrique Cardoso. O André, posteriorl)1ente, também teve o mesmo caminho. O André não queria ser
Presidente do BNDES, porque inclusive essa não é
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a sua aspiração profissional; aceitou em sê~lo por-

"Art. 321. Patrocinar, direta ou indireta-

que, diante da morte do Ministro Sérgio Motta e do

mente, interesse privado perante a adminis-

convite que o Presidente me fez para substituí-lo
numa hora delicada, quer dizer, no processo final da

tração pública, valendo-se da qualidade de

privatização, o André atendeu a um pedido meu de
voltar a trabalhar no Governo.
Então, vou repetir aqui mais uma vez: o bandido vira mocinho e o mocinho vira bandido. Estamos
sendo julgados por um ato de zelo nosso. Porque,
como já disse, bastava termos cumprido o nosso horário contratual de trabalho para que a Embraiei não
tivesse tido aquele leilão. E fico muito triste, Senador, de, eslando aqui voluntariamente para discutir

Pena - detenção de 1 a 3 meses ou
multa( ... ).

os fatos, termos, de novo, de voltar a diálogos que
foram obtidos de maneira ilegal, caracterizados por
um dia absolutamente extraordinário. E estou aqui
para discutir os fatos, aquilo que realmente ocorreu,
e não aquilo que possa ficar no imaginário de uma
pessoa em função de leituras truncadas, como esse

tipo aí.
O SR. PRESIDEI\CTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Com a palavra V.

E~.

Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) O que estou tentando, exatamente, é pedir a sua
confirmação para dar legalidade a esses diálogos.
Por outro lado, o senhor não trata, nesta Casa,

com nenhum Senador que hipoteticamente pudesse
ser menos sério que o senhor. Mais do que isso: o
senhor trata aqui com Senadores que foram Prefei-

tos e Governadores. No meu caso especial, tenho
um livro escrito sobre as práticas de licitação no

País. Se V. Ex" pretendia evitar a lesão do patrimõnio público, bastava que levantasse o preço mínimo
da operação. E quero dizer, com a sinceridade e a
clareza que caracterizam todos os meus pronunciamentos e atitudes públicas, que a mim parece que
não foi a Telemar, a empresa laranja, viabilizada
para dar uma aparência legal à concorrência. A empresa laranja foi a Opportunity, que anunciou ao

mercado um ágio de R$1 bilhão, afastando, dessa
forma, quase todos os interessados, e que na última
hora saiu, tendo comprado outro lote, deixando a Te-

lemar com a possibilidade de comprar o lote de 16
empresas com o ágio de apenas 1%.
Mas deixo, com a permissão do Presidente,
para tenninar a minha participação. Desde já, requeiro que esta minha participação e o conjunto da

participação dos Srs. Senadores seja, pela Mesa,
enviado, com a máxima urgência, ao Ministério Pú-

blico Federal.
Leio o art. 321 do Código Penal, que diz:

funcionário:

Parágrafo único. Se o interesse é ile-

gítimo:
Pena - detenção de 3 meses a 1 ano,

além de multa. (Vide art. 91 da Lei n• 8.666,
de 21 de junho de 1993. Licitações e Contratos da Administração Pública)."
Além disso, como uma última resposta, que a
mim interessa profundamente e que, seguramente,

aguçou a curiosidade do Plenárto, eu gostarta de saber quais foram as traições que ocorreram nesse ter-

rível "dia de traições" citado por V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Com a palavra o Sr. Ministro das Comunicações, o

Sr. Luiz Cartas Mendonça de Barros.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Vou voltar ao
assunto do 1 bilhão a mais para deixar registrada a

verdade dos fatos. Esse 1 bilhão nunca foi falado.
Ninguém sabe antes do leilão acontecer: Esse 1 bilhão aconteceu, como já disse, posteriormente ao

leilão, quando nos foi ccmunicado pela Telecom Itália.
Em relação às traições, vou citar só a mais importante delas, e posso citá-las, porque os jamais da

época tratam disso. O Sr. Nélson Sirostky, proprietário da RBS, sócio da Telefónica de Espana, na CRT,
foi informado pela Telefónica que eles não participariam do leilão da Telesp, mas que se concentrariam

na Tele Centro Sul. E, no dia do leilão, a Telefónica
deu o lance ganhador na Telesp, e isso, segundo os
jornais, criou esse processo, esse desconforto entre
os sócios. Isso para citar um entre outros, porque,

Senador, diferentemente das licitações, como já disse aqui, de construção de estrada, diferentemente
das licitações de construção de uma escola, de um

prédio, o leilão de privatização trata de venda de
controle acionãrio de empresas, controle acionãrio
que se mede em bilhões de reais.

Se V. Ex" tiver o cuidado de ler a Lei Geral de
Telecomunicações vai ver que no próprio corpo da

Lei Geral de Telecomunicações está estabelecida a
forma da licitação das ações da privatização da Te-

lebrás. Por que o cuidado do legislador? Porque sabia que se tratava de uma licitação ou de alguma
coisa diferente do universo coberto pela Lei n• 8.666,
que é a Lei de Privatização. Por quê? Porque estamos tratando da venda de controle acionãrio. Exis-
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tem relações diferentes do que se vende de uma
obra, mas evidentemente que permanece a idéia
central da Lei nº 8.666, que é a idéia de uma concorrência livre, de uma concorrência que se faça da maneira mais eficiente do ponto de vista do Tesouro e
que se consubstancia no maior preço. E isso estou
absolutamente consc~nte de que cumprimos, tanto
isso é verdade que volto a insistir: de 12 empresas licitadas, apenas uma está tendo esse tipo de problema, a Te/emar, que talvez seja uma boa base de
pesquisa para sabermos o porquê de toda essa
ação criminosa do ponto de vista dos grampos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) Sr. Presidente, obrigado. Só queria, mais uma vez,
reiterar que, por acerto ou desacerto, má-fé ou incompetência, nesse caso, o prejuízo do Erário foi de
R$1 bilhão, e seria muito interessante uma CPI que
analisasse o conjunto das privatizações.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O tempo de V. Exª está findo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Exª a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - V. Exi! afirmou, e é
natural, que o tempo ordinário da sessão seja de 4
horas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Até às 14 horas e 20 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Três
horas já se esgotaram.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Ainda não, a sessão começou às 1O horas e 20
minutos, vai até às 14 horas e 20 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Gostaria que ficasse na mesa a minha proposta de, na
hora oportuna, se prorrogar os trabalhos por mais
duas horas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Às 14 horas e 20mnutos, veremos se será necessâria a prorrogação ou não. Não podemos antecipar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Ade mi r Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Sr. Ministro,
no momento em que a Nação inteira se volta para
esta Casa, quero aproveiTar a oportunidade para ~
vantar um tema que é do interesse de todos. Quero,
primeiro, ler um pequeno currículo dos quatro envolvidos nos grampos.
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Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-banqueiro, junto com o sócio André Lara Resende, fundou, em 1993, o Banco Matrix, voltado para fundos
internacionais interessados em aplicações no .Brasil.
O Matrix obteve fabulosos lucros no processo brasileiro de privatização. Foi Diretor do Banco Central,
trabalhou com Roberto Campos no lnvestbanco, foi
dono da Corretora Patente e Url) dos organizadores
do Planibanc.
Sr. André Lara Resende, ex-Diretor do Banco
Central, sócio do Sr. Mendonça de Barros no Matrix,
foi Vice-Presidente do Unibanco, trabalhou no Banco
Garantia, ocupou uma diretoria na Rede Globo e,
atualmente, é Presidente do BNDES.
Sr. Pérsio Arida, banqueiro, ex-Presidente do
Banco Central e do próprio BNDES, foi um dos fundadores do BBA e hoje é Diretor· do Banco Opportunity. Representa esse Banco no Conselho de Administração da Vale do Rio Doce. Antes, da mesma
forma que o seu amigo Lara Resende, integrou a Diração do Unibanco; já teve seu nome envolvkto em
escândalo quando era Presidente do Banco Central;
é ex-sócio de Fernão Bracher, Presidente do BBA,
banco que passou a auferir lucros enonnes, na área
cambial, a partir da implantação do Plano Real.
Sr. Daniel Dantas, banqueiro, principal adonista do Opportunity, ex-Presidente do Banco Central e
do BNDES; no Governo FHC, já integrou a Direção
do Banco lcatu.
Pois bem, essas quatro pessoas, curiosamente
todas envolvidas no grampo, passaram pelo Banco
Central, transformaram-se em banqueiros, ocuparam
a Presidência do BNDES, e, antes ou depois de passarem por esses cargos, obtiveram lucros com o
processo de privatização conduzido pelo próprio
BNDES.
A primeira pergunta que faço ao Ministro é se
S. Ex'l acha natural essa facilidade com que essas
pessoas que, em um momento, são funcionários de
bancos estatais, em outro, quase que instantaneamente, são banqueiros, mudam de posição entre serem banqueiros e serem dirigentes de bancos esta~
tais. Gostaria de saber se V. Exª é a favor da Lei da
Quarentena, que já passou por este Senado e se
encontra paralisada na Câmara dos Deputados há
muito tempo. Essa lei, como existe nos Estados Unidos, obriga a um tempo de não-participação em bancos privados para aqueles que trabalham em bancos
oficiais. Gostaria de saber a posição de V. Exª sobre
essa lei e se acha natural essa troca permanente.
Sr. Ministro, temos aqui a informação, e gostariamos que confirmasse, de que dois filhos de V. Ex€!,
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Daniel e Marcelo Mendonça de Barros, fundaram,
em 02 de fevereiro de 1996, a Link Corretora de
Mercadorias Lida. A Link operava na Bolsa de Mercadoria & Futuros, onde um dos principais negócios

é o lbovespa. Cerca de 40% desse índice é composto pelas ações da Telebrás. Em junho do mesmo
ano, apenas cinco meses após a sua criação, a Link
ocupava o terceiro lugar no lbovespa, superando diversas corretoras com larga experiência no mercado. Isso é resultado de competência, fenômeno ou
de tráfico de influência, Sr. Ministro?
Gostaria de saber, ainda: se havia o interesse
de elevar os preços das empresas que estavam sendo privatizadas, num claro desrespeito à lei, como
aqui foi demonstrado, com a influência da direção do
banco e do próprio Ministério, por que não se fixou
um preço mínimo maior nessa privatização?
Segundo, o que foi que deu errado? Gostaria
que V. Ex' fosse mais didático, porque essa pergunta já foi feita, mas não consegui compreender a resposta. A impressão que temos é que tudo estava diracionado e definido. Ora, se não era .para.. o Oppo"r-

tunity ganhar a Tele Norte Leste, por que ganhou a
que não era para ganhar? O Ministro e o Presidente
do BNDES montaram toda a estratégia, todo o esquema- E: V. &ª iá disse, aqui na tribuna, que tinha
preferência por entregar a Tele Norte Leste para o
grupo comandado pelo Banco Opportunity, com os
italianos. V. Ex" deixou claro isso. O que toi que deu
errado e fez com que esse grupo ganhasse uma outra concorrência que a ele não estava destinada?
Gostaria que V. Exª fosse claro nessa explicação. O
que deu errado? Por que foi feito um planejamento e
ele ,não se concretizou?
Ora, se V. Ex' previa prejuízo- se o grupo Opportunrty ganhou uma concorrência que não era para
ganhar, estava claro que ia haver um prejuízo, já
que só haveria um concorrente para a Tele Norte
Leste. Por que V. Ex", Sr. Ministro, não suspendeu a
concorrência? Por que V. 8(-1 não deu espaço e
tempo para a organização de novos consórcios e
uma nova oportunidade para que o Governo brasileiro pudesse arrecadar mais dinheiro? Por que ela se
concretizou apenas com um único concorrente?
Também gostaria de saber se o mesmo comportamento, toda essa interferência que já vimos nas
gravações que foram divulgadas, Sr. Ministro, foi
adotada no caso da privatização da Vale do Rio
Doce, onde o Banco Opportunity também tez parte
do consórcio que ganhou a concorrência.
Diante desse quadro que todos estamos analisando, faria uma pergunta que me parece muito ca-
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bivel neste momento: Não terá. sido, Sr. Ministro, o
conhecimento, por parte de outros grupos econõmicos, das manobras e direcionamentos das privatizações - porque ficou claro em tudo que assistimos -.
que teria dtlicu~ado a participação e fonnação de outros grupos? Que estímulo pode ter um grupo empresarial qualquer em participar de um processo de
concorrência, sabendo, de antemão, das articulações, das manobras e dos direcionamentos que são
feitos e que estão mais do que claros e evidentes
nos fatos que se tomaram públicos? Será que não é
isso? Não é a consciência de que a manobra está
sendo feita antes que a concorrência se dê?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães.
Faz soar a campainha.)
O SR. ADEMfR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
- Não e o fato de tudo jé. estar antecipadamente decidido que faz com que os grupos abandonem a possibilidade de concorrer?
Essa é uma pergunta grave e séria. Creio que
só uma CPI poderia efetivamente respondê-la.
Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que gostaria que o Sr. Ministro também explicasse a história
dos 25% que o BNDES tem na Tele Norte Leste. A
Tete Norte Leste foi ganha pelo grupo 'Telemar. O
BNDES detém 25% dessas ações. Há uma especulação no sentido de que o BNDES tentou passar ao
grupo italiano, que é representado pelo Banco Opportunity, essas açães com um ágio de 1% e que a
Telemar não teria aceito esse tipo de negociação.
Gostaria que V. Ex" explicasse quais são as intenções do BNDES com relação aos 25% das ações
que possui na Tele Norte Leste.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Cartas Mendonça de Barros)- Primeiro, Senador, gostaria de fazer só uma pequena cerração nos
currículos dessas quatro pessoas que V. ExD apresentou. No caso do Daniel Dantas, a não ser que
seja juizo errado, mas acho que não, ele nunca foi
diretor de nenhuma instituição pública oficial. O Daniel Dantas sempre esteve no setor privado.
Segundo, em relação à quarentena, sou favorável a que haja um período de quarentena quando
o diretor ou o presidente de alguma instituição financeira pública saia dessa instituição. Isso porque essa
pessoa sempre sai com algum tipo de informação
que pode ter validade do outro lado. Acho que o Brasil jé. está maduro, já esta preparado, já há um consenso. É simplesmente um processo legislativo para
que isso ocorra. Mas é evidente que o Tesouro tem
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que continuar pagando o salário ao sujeito, porque
senão como ele vai sobreviver?
Em relação aos meus dois filhos, também a
Veja fez, há algum tempo, uma matéria sobre a pequena corretora que eles têm na BMF, em São Paulo. Acho realmente absurdo o tipo de inferência que
se faz em situações como essa. Os meus dois filhos
- um tem 31 anos, o outro tem 28 anos- são meninos trabalhadores, têm família e resolveram seguir a
carreira do pai, coisa absolutamente corriqueira na
família brasileira. Foi um esforço individual deles.
Emprestei o dinheiro necessário para o capital da
empresa, que é uma mera corretora. Trabalham lá
14 ou 15 horas por dia. Têm um resultado financeiro
bom para a idade deles, mas nada de extraordinário.
É um absurdo que se faça esse tipo de inferência,
porque se parte do pressuposto de que não há pessoas honestas neste Pais; parte-se do pressuposto
de que não é possível que alguém como eu, que tenho 55 anos de idade, trabalhei durante 30 anos,
criei a minha carreira, da qual me orgulho rrluito sou banqueiro de investimentos sem nenhum tipo de
problema, acho que o banqueiro de investimentos é
uma figura fundamental numa sociedade de economia livre como a nossa ... Aceitei o convite para o
BNDES, quando me foi feito pelo Presidente da República, porque achava exatamente isso, que a minha carreira, a minha formação, a minha experiência
poderiam ser úteis a essa instituição tão importante
no quadro do Governo brasileiro.
Posso dizer, Senador, que tenho o maior orgulho dos dois anos e meio que fiquei no Banco. Quando cheguei ao Banco, o BNDES era um banco· que
emprestava R$4 bilhões por ano. Este ano está emprestando R$18 bilhões por ano. Tenho a honra de
ter criado uma Diretoria Social no Banco, para que
pudesse colocar as atividades do Banco também
voltadas à área social. Tenho a honra de ter presidido esse Banco durante esses dois anos e meio e de
ter realizado as privatizações que foram realizadas,
todas elas exitosas, inclusive a da Vale do Rio Doce.
Debatemos muito a questão da Vale do Rio
Doce nas reuniões do Senado- V. Ex", de um lado;
eu, do outro -, questão meramente ideolôgica. Agora, a privatização da Vale do Rio Doce é um dos
pontos altos do processo de privatização brasileira e
tenho orgulho. Veja V. Exil, Senador, como a vida é
ingrata com as pessoas do setor público. Durante as
discussões da privatização da Vale do Rio Doce, fui
acusado, e há registras nesta Casa, de coisa muito
semelhante à que hoje se fala. Fui acusado, inclusive também na Câmara, de estar dirigindo o leilão da
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Vale do Rio Doce para que a Votorantim e a Anglo
American fossem as vencedoras. Está nos registras.
E, hoje, sou acusado de ter favorecido o consórcio
que ganhou, porque o Opportunity é um nome comum.
É uma situação estranha, porque exatarnente
em função das discussões e da leitura de que havia
apenas um consôrcio, ê que houve um esforço do
BNDES, legítimo, de que se criasse em tomo da
CSN, que é uma empresa também privatizada, antiga empresa estatal, controlada por grupos nacionais
- e que o BNDES, inclusive, ajudou mesmo, em termos de capital, a criar competição -, e chegamos a
um ãgio de 30% em relação ao preço mínimo. Hoje,
um ano e meio depois, sou acusado, ou, pelo menos, há uma insinuação de que, de novo, é o mesmo
Opportunity daquela época que, hoje, se encontra
beneficiado pelas mesmas pessoas.
Em relação ao preço minimo que V. Ex" falou,
essa, realmente, é uma questão delicada. Tanto é
verdade que o preço mínimo do Sistema Telebrás foi
motivo de uma reunião de uma Comissão Especial
da Câmara dos Deputados, onde, por mais de cinco
horas, eu, como Ministro, o Presidente do BNDES e
têcnk:os debatemos com os Deputados essa questão. Foi discutido, essa é uma questão Central, e ficou claro, naquela época, aos Deputados que o preço mínimo tem que ser fixado de uma maneira tal
que, primeiro, represente uma realidade econômica
- é assim que é feito, através da técnica de fluxo de
caixa descontado -, seja um preço que não assuste
ou que não iniba a formação de consórcio, porque,
realmente, é onde o Governo faz o preço, é no dia
do leilão, na disputa por mercado.
E vou citar novamente, no caso do leilão da
Telebrás, o BNDES. pela primeira vez, colocou o
mecanismo de repique, porque tínhamos visto no
caso de algumas privatizações passadas que, às vezes, o segundo colocado olha o preço e fala o seguinte: não, eu estaria disposto a pagar mais um
pouco. Tudo bem, criamos o repique, que foi usado
na Embratel. Portanto, não há nenhum tipo de conduta errada em todo esse processo. Esquecemos
aqui, Presidente, e acho que o debate, às vezes,
nos leva a isso: é como se estivéssemos discutindo
um fracasso, como se estivéssemos discutindo um
evento onde o Tesouro perdeu dinheiro ... Já citei, e
volto a dizer aqui, Senador, a minha impressão, dita
ao Presidente da República, que é o meu Chefe, às
Bh da noite, é que iamos obter R$16 bilhões no leilão. Se me perguntar qual foi a grande diferença, foi
a surpresa da Telefônica, porque tínhamos uma ...
Aliás, na prôpria degravação da Veja, eu, falando ao
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Presidente da República, disse: "Presidente, tenho
uma má notícia. A Bell South, que é uma das grandes concorrentes da Telesp, desistiu'.
Isso mostra, Senador, que não tínhamos vontade nem condições e não efetivamos nenhum tipo de
manipulação. O resultado do leilão é o melhor exemplo disso, que, como disse o Senador aqui, até parece - e o senhor insinuou - que nós somos incompetentes. E não é verdade. Não existe ir'!competência.
Existem, sim, regras claras, transparência total. E o
preço foi disputado, como se diz muito nesta Casa eu escuto pela TV ·Senado - não no voto, mas no
lance.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Com a palavra o Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
- Bem, V. Exª não respondeu sobre os 25% das
ações da Tele Norte Leste do BNDES, como também não respondeu sobre o fato de a Opportunity
não ter ganho a Tele Norte Leste, já que V. Ex" desejava tanto que isso ocorresse.
E tenho outras perguntas a fazer.
Queria saber se V. Ex" tem idéia de onde se
encontram as outras 28 fitas. V. Exª acha que a sociedade brasileira pode dar este caso como encerrado, ou se dar por satisfeita sem ter acesso e sem ter
conhecimento dessas outras fitas?
Quem é que V. Ex" acha que grampeou o
BNDES? Foi na Telerj ou foi no próprio BNDES?
Porque, tecnicamente, se diz que isso só era possível dentro do próprio BNDES e não na Tele~.
Queria saber, Ministro, qual é sua posição pessoal com relação à Comissão Parlamentar de Inquérito. Se V. Exª', pessoalmente, tem algum receio de
um trabalho que possa ser efetivado, de um trabalho
investigativo que possa Ser processado por uma Comissão Parlamentar dé Inquérito do Congresso Nacional. Queria saber o seu posicionamento pessoal
sobre a questão da C PI.
E queria também saber se V. Exil seria capaz
de tornar público, coma é muito comum entre todos
nós, homens públicos, a sua declaração de bens; se
V. Ex'! seria capaz de abrir mão da seu sigilo bancária; se, finalmente ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-V. Ex" conclua, por favor.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB .'- PA)
- Eu vou concluir. Eu queria só registrar, para finalizar - lamentavelmente, o nosso tempo é muito pequeno -, que todas as privatizações efetivadas no
Brasil, Ministro Mendonça de Barros, todas elas não
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conseguiram pagar ou corresponder a um valor de
metade do serviço da dívida pago no ano de 1998.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Com a palavra o Ministro.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Cartas Mendonça de Barros) - Primeiro, Senador, eu não tenho a menor idéia de quantas são e
onde estão essas fitas. Isso é que me intriga nessa
situação. Todo mundo que passou perto das mas,
hoje nega. Os dois únicos pontos reais que nós temos são as duas revistas que deram divulgação às
fitas.
Evidentemente que, nessa situação, como eu
lhe disse, começam coisas do tipo da Chapecó. E
isto me angustia: o fato de não ver aqui, em nenhum
momento, uma preocupação para saber quem é que
fez isso e por que fez isso.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
- O Governo é que tem de ter essa preocupação,
Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- V. Ex'! não pode interpelar o Ministro fora do seu
tempo.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Enião, a questão das fitas - quem fez ou onde estão - é fundamental. E, por essa razão, a Policia Federal começou o inquérito; e eu disse, ontem, e repito aqui, que,
interrogado pela Polícia Federal, vou dizer com todos os ·erres" e "esses· aquilo que eu sei e aquilo
que me contaram, porque esse é o tipo da situação
que a pessoa fala e depois nega, um pouco o que
aconteceu com o tal do Dossiê Cayman.
Não tenho receio nenhum, não tenho receio do
meu sigilo bancário. Senador, vim para o Governo já
aposentado. Graças a Deus, a vida me deu a possibilidade de, aos cinqüenta e cinco anos, ter construído uma carreira profissional, ter construído uma família, ter um patrimônio mais do que suficiente para
o meu tipo de gasto. E se estou aqui hoje - e aqui é
um pouco engraçado .... Lembrava-me, ontem à noite, de um filme do Frank Capra que se chama Milionário por acaso, em que um coitado de um caipira
do interior, contraparente longe de um milionârio,
que morre, e, como não gostava dos filhos, deixa o
dinheiro para ele. Ele vem, começa a usar aquele dinheiro de uma forma diferente do que era da família,
enrolam-no com gravações e com uma mulher, repórteres, e conseguem montar uma acusação contra
ele. A primeira reação dele foi de não contratar advogado e ficar quieto em praticamente todo o processo, ouvindo as acusações. O filme mostra, de
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uma maneira bem americana, o bem e o mal até nas
roupas. Até que a própria repórter, que tinha enroiado esse sujeijo por dinheiro, também numa reação
muito do Frank Capra e dos americanos, vai a ej.e e
fala: ·você tem que reagir, senão o mal vence; o errado vence e o certo perde·. É um pouco como me
sinto aqui.
Para usar de novo uma expressão que já foi
usava várias vezes - e eu a uso no sentido de um
jeito bobo - "babaca" é um sujeito que não percebe
as coisas que acontecem; e eu me sinto um pouco
assim. Eu saio da minha tranqüilidade, venho trabalhar no Governo e, de repente, sou vítima de um crime, sou acusado com leituras, como se isso fosse
verdade.
Evidentemente que ai vem minha posição hoje:
não tenho problema nenhum com sigilo bancário,
não tenho problema nenhum em relacionar meus
bens - que, aliás, já estão publicados -, não tenho
problema nenhum com CP I, embora não seja problema meu, CPI é uma questão desta Casa e eu não
me meto nela .
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
-V. Ex' é a favor?
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Não sou contra
nem a favor porque não sou parte. Mas quero dizer
que o que os senhores pedirem em relação a essa
acusação - que é uma acusação agora mais dir.eta,
porque atê então a acusação a mim foi uma acusação indireta de ter favorecido um dos grupos, mas
não tenho nenhum benefício ...
Volto a dizer, Sr. Presidente, se há alguma cai·
sa errada, nessa história toda, é a linguagerTI que
usei? É. Mas quem me conhece sabe que sou assim, quem me conhece sabe que, submetido à tensão daqueles dias todos - porque era ~bola ou búlica·, isto é sucesso ou fracasso-, de uma longa caminhada, posso ter me excedido, mas como? Conversando com meu irmão, com meus companheiros
de trabalho, mas nunca com nenhum ato que tenha
correspondido à burla da lei.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador JeHerson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, Sr. Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, não me importa
nem um pouco o problema da ilegalidade das gravações. Isso é um problema da policia. Os que fizeram
a gravação e os que mandaram são delinqüentes,
isso não é um problema nosso. V. E>f-1 disse que era
um problema político, eu concordo apenas em parte.
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Para mim o problema é, principalmente, de ordem
ética. V. Ex" disse que não houve lesão aos cofres
públicos, eu acredito. V. Ex!' disse que não tirou nenhum proveito disso, eu também acredito. Mas, Ministro, ainda que isso seja verdade - repito, eu acredito - houve vicio nesse processo~ Nós queremos
saber se houve ou não desvio ético de pessoas que
não estavam agindo em caráter particular, dois
agentes públicos agindo enquanto tais.
Sr. Ministro, o que já se sabe é que, com boas
intenções ou não, houve manipulação de pessoas,
de empresas, de entes públicos, de entes que usam
dinheiro público, como os fundos de pensão, e estavam envolvidos um Ministro e um Presidente de banco, ex-sócio, e um dos participantes do leilão, ex-sócio de um desses dois personagens.
E com tudo que já veio à tOna, Ministro, ainda
que não tenha havido lesão, ainda que V. Ex' acredito - não tenha tirado nenhum proveito disso,
faço algumas perguntas. Sr. Ministro, o selar público
adota regras muito rigorosas, exatamente para que
não aconteça que, hoje, um Ministro honesto adote
práticas, digamos, heterodoxas em favor do bem público mas, amanhã, um Ministro desones~o adote essas mesmas prátfcas heterodoxas em proveito próprio. Isso não pode acontecer no seNiço público.
Portanto, Sr. Ministro, as duas perguntas que lhe
faço -e são curtas- são as seguintes: V. ExD acha
que, do ponto de vista estritamente ético, não houve
nada de errado e, em segundo lugar, V. Ex'! acha
que os fins justificam os meios?
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Evidentemente
que não, nobre Senador. Tenho muito claros os limites da eficiência e da ética, dos objetivos e dos
meios. Apenas - e este é um julgamento pessoal -,
como já lhe disse, este é o padrão das privatizações.
Dentro da cultura das privatizações no Brasil, está
estabelecido - não sei como começou, mas passa
de uma privatização para outra, de um Diretor do
BNDES para outro- que, por se tratar de venda de
controle acionário de empresas, pressupõe-se a necessidade de um trabalho chamado pré-leilão. Existe
a necessidade de um trabalho de interessar pessoas
que, às vezes, estão em outros países, chamar a
atenção para as oportunidades no Brasil, chamar as
atenções para aquela específica oportunidade. Às
vezes, a empresa lá fora se interessa, mas pensa:
·eu nunca estive no Brasil, não conheço as pessoas. • Então, indicamos bancos, outros investidores
para que esse cantata se faça, sempre no pressuposto de que essa é " função desse periodo.
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Estivemos na França, tentando interessar a
France Teleccm e não conseguimoS. Estivemos,
por exemplo, nos Estados Unidos, quando a MCI,
que é a empresa de longa distância americana, tinha
descartado qualquer investimento aqui .no Brasil.
Lembro-me de que fui acusado de caixeiro-viajante.
Todos sabemos que quando vai-se vender uma coisa de valor, algo que envolve muito dinheiro e, mais
do que isso, quando vai-se vender uma empresa de
um pais ainda emergente, como o nosso, as pessoas precisam, às vezes, até de segurança macroeconômica. Não sei se contei aqui o caso, uma vez o
vice-Presidente internacional de uma empresa belga
que participou do leilão da Gerasul - eu o tinha conhecido quando estava no BNDES e tivemos várias
reuniões, inclusive explicando sobre o sistema elétrico brasileiro - disse que, antes de tomar a decisão
de entrar no leilão, gostaria de falar com o Ministro
Mendonça de Barros. Embora eu não fosse mais
Presidente do BNDES, tive uma conversa com ele.
Estávamos no meio da crise e ele disse que queria
simplesmente uma palavra de conforto de que o Governo brasileiro iria lutar pela preservação da sua
moeda.
É esse tipo de relação que se cria. Sinceramente, esse julgamento aético estã efetivamente
muito centrado nas palavras que foram ditas, gravadas ou transcritas, e concordo com isso. A única indulgência que pedi à Casa é a de se colocar na posição de uma pessoa com a responsabilidade que tinha, no firn desse longo processo, quando, de novo,
poderia ter me omitido, poderia ter visto aquele desmonte de um consórcio para ficar um outro só e ter
lavado as mãos, como a dizer assim: isso não é problema meu. Infelizmente, o André e eu temos personalidades diferentes, no sentido de que não gostamos de ver coisas enadas sendo feitas a nossa votta.
Mas concordo plenamente com V. Ex" e por
isso vim aqui debater essa questão, não a questão
das fitas, da gravação, da palavra, mas do fato, porque realmente senti, pela reação de pessoas depois
de divulgado o fato, o desconhecimento que havia
em relação à postura do banco nessa época de préleilão. Evidentemente que isso não é a verdade, isso
é a tradição, é a forma como se faz. Nada impede
que, por exemplo, uma Casa como o Senado queira
impor regras também a esse procedimento. Não colocaria, Senador, no sentido de os fins justificam os
meios. Não é esSe extremo. Também nao acho que
seja correto uma postura burocrática de uuma concorrência de construção de estrada•, porque estamos vendendo o País, no sentido de trazer pessoas
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para investirem em setores que até então eram estatais. Então, a minha leitura em relação a essa questão é esta: acho que, mesmo dentro da ética, do'respeno e do espírito da Lei de Licitações, existe um espaço muito grande; é uma responsabilidade para se
obter um maior volume de recursos para o Tesouro
que haja esse tipo de trabalho por parte do BNDES.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Jefferson Peres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) Se bem entendi, então, é o choque entre a ética da
eficiência, ética de resultados e a ética de princípios.
Só se for isso, porque, do contrário, Sr. Ministro, ética é uma abstração, trata de valores. Se dissermos
que tudo que foi feito, mesmo com a melhor das intenções, obedecendo a princípios éticos, então, Sr.
Ministro, teríamos conceitos diferentes, e o diãlogo
seria inútil. lriamos dialogar talvez por toda a eternidade sem chegannos a um acordo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados
que acompanham esta sessão, eu qu~ria, em primeiro lugar, registrar, como Líder do Governo no
Congresso Nacional, a minha satisfação pessoal
com o gesto de S. Ex" o Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, de, usando o que faculta o art. 50,
§ 1 2 , da ConstiTuição, ter tomado a iniciativa de propor a V. Exª que nós o recebêssemos nesta Casa
para que tivesse a oportunidade de prestar esclarecimentos sobre fatos relevantes que vêm sendo relatados pela imprensa brasileira. Esse gesto inicial do
Ministro me deixa pessoalmente satisfeito.
A segunda observação que .faço antes de solicitar, como Senador, os esclarecimentos que me parecem importantes, é o registro pessoal do meu exame de consciência. Talvez, poucos de nós, políticos
ou cidadãos comuns, poderíamos ter o nosso sigilo
telefônico quebrado sem que fôssemos pegos numa
palavra que nós mesmos, em seguida, pudéssemos
considerar inadequada: um adjetivo que, usado num
momento de maior tensão, pudesse até não ser o
mais apropriado. Confesso a V. Ex' que, independentemente do sentido dessas palavras, eu não
me arriscaria a dizer, depois de um exame de consciência pleno, que qualquer um de nós pudesse se
submeter a isso.
Sr. Ministro, penso ser irllJX)rtante solicitar a V. Exª
três esclarecimentos. O primeiro deles: hã ou não diferença legal e, conseqüentemente, diferença de posicionamento entre um processo de licitação, conhe-

324

ANAIS DO SENADO FEDERAL

cido como concorrência pública, gerido por leis específicas, e um processo de leilão - pergunto como
engenheiro; parhcipei durante a vida profissional de
várias concorrências. Agora - não como advogado,
porque não sou -, parece-me que o processo de
concorrência ou o processo de licitação, usado normalmente quando o Estado deseja adquirir um bem
- e se deseja adquiri-lo é no menor preço -, não
pode e não deve sofrer nenhuma interferênda do
ente representante do Estado. O processo de leilão,
ao contrário, possibilita ou ao proprietário, ou ao seu
representante, ou a quem faz a gerência do leilão intervir no processo para motivar a concorrência e estimular preço.
Ora, também vou usar aqui uma expressão
tantas vezes repetida nesta Casa. Não vou ser ingênuo a ponto de pensar que um leilão para venda de
uma empresa pode ser parecido com aqueles da
nossa infância, no interior, de quermesse de porta
de igreja. Então, considerem a distância desse
exemplo para não me pegarem pela ingenuidade.
Não é o leiloeiro que fica lâ perguntando •que·m dá
mais• e que, quando acha que o preço ainda não
está bom, fica estimulando, provocando as pessoas
para gerar concorrência, para estimulá-la e para obter o melhor preço para aquele objeto que deseja
vender. Quais são as drferenças legais e as diferenças de posicionamento? Se isso não ficar claro, passa-se para opinião pública, erroneamente, a idéia de
que a interferência em um processo licitatório é igual
à interferência em um processo de leilão. Este, na
minha opinião pessoal, é um vício de origem, na
maioria dos debates que ouvi aqui.
Segundo ponto: essa venda específica, Sr. Ministro, partindo do pressuposto que houve algum tipo
de interferência no processo, trouxe prejuízo ao Estado? E se não, qual o resultado positivo?
Terceira pergunta: V. Ex' tem citado, em alguns posicionamentos públicos, o caso da venda da
Embraiei. Se V. Ex' nos falasse sobre esse caso,
sobre as interferências que, naquele caso, foram
elogiadas pela imprensa especializada como forma
de elevar o preço de venda da Embraiei, por que naquele caso o mesmo tipo de ação é considerado positivo e neste caso é considerado negativo?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Senador, essa
primeira questão que V. Ex' abordou é essencial,
porque temos uma lei genérica para licitações, a Lei
n'8.666, em que o Estado é o comprador dos seiVi-
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ços, é o adquirente do serviço ou do equipamento,
ou do material. Enquanto na privatização trata-se do
oposto: o Estado não compra; vende. E os obfetivos
são exatamente polares: na compra, o menor preço;
na venda, o maior.
Por isso - já citei aqui -, no corpo da Lei Geral
de Telecomunicações, o Ministro Sérgio Motta incluiu um artigo - não sei qual é, mas posso me informar - em que criou um mecanismo drterenciado
para o processo de licitação, exatamente levando
em consideração essa diferença de objetivo. Essa
Lei Geral de Telecomunicações, nesse artigo que
trata do leilão, estabelece as bases legais para aquilo que fizemos. Por exemplo, o repique não existe no
processo de licitação tradicional, poderia existir.
Quer dizer, para vender um determinado seiViço, dá
1oo; alguém dá 98 e, de repente, esse que deu 100
pode dar até 97! Não existe isso, porque essa não é
a figura, a tradição, a motivação desse tipo de leilão.
Não estamos vendendo também só participação acionária, estamos vendendo o controle da empresa. Essa separação é que motivou, apesar de
uma certa divergência com o Senador Jefferson Péres, a tradição do processo de privatização brasileiro
ter uma ação eletiva, intensa do BNDES como agente de venda.
Lembro-me de um exemplo que foi dado no
próprio BNDES: é como uma pessoa que quisesse
se desfazer de alguns quadros famosos, Van Gogh
ou qualquer outro grande pintor. Não é uma venda
que ocorre diariamente, não e uma feira, onde o leilão ocorre seguidamente. Trata-se de um evento extraordinário. Ninguém vende o controle de 12 empresas do setor de telecomunicações diariamente, mensalmente nem anualmente. Esse caráter extraordinário, por exemplo, de um leilão de quadros é que faz
com que nesse caso, especificamente, se entregue
a um agente especializado, para que ele faça um
trabalho de pré-venda, buscando os milionários ou
os colecionadores que se interessam por aquele tipo
de quadro. É isso que o BNDES faz.
Quando vendemos a Vale do Rio Doce, o road
show levou o pessoal do banco ao Canadá, onde
existem grandes mineradoras, à Austrália, à Nova
Zelândia. O grande problema é, primeiro, interessar
a esse pessoal para vir para cá, porque eles têm que
mandar um batalhão de gente para trabalhar. É exatamente isso.
Eu senti, nas reações, por exemplo, do Senador Jefferson Péres e de outras pessoas importantes, que isso era desconhecido da opinião pública. O
que é um erro da parte do Governo e do BNDES.
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Quer dizer, partimos do pressuposto de que todo
mundo entendia o que estava sendo feito. Tanto que
quando a gravação começou a vazar, houve reação
de revolta. Mas é isso que temos que fazer?! Eu ouvi
em uma entrevista o André Lara Resende dizer: Mas vocês estão nos atacando porque estamos fazendo isso?! Mas esse é o nosso entendimento do
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ground de julgamentos. Tivemos que criar duzentos
e tantos julgamentos virtuais. As empresas simulavam o tipo de julgamento que elas queriam, e a Anatei respondia, e isso só foi concluído às 22 horas,

não é o maior valor: é o maior valor, sujeito a algu-

quando eles se deram por satisfeitos. Imaginem se
não tivéssemos feito esse trabalho! A Embratel foi
vendida à MCI com mais de 40% de ágio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o Senador José Roberto Arruda. V. Ex" dispõe de 2 minutos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF)
- Sr. Ministro, parece-me que ficou clara a diferença

mas restrições. Eu sempre disse i?SO. No debate,

entre processo de licitação pública e processo de lei-

que

é a nossa função!

Segundo, a questão do prejuízo do Estado. O
leilão de venda de uma empresa da T elebrás é o
tipo de situação em que o que você tem que obter

por exemplo, na Câmara, sobre preço, eu disse que

lão de bens públicos. E o que se espera do agente

se nós quiséssemos obter para o Tesouro o maior

do Estado, nos dois casos, é absolutamente diferen-

valor da venda da Telebrás, era só vender a empre-

te. Se não entendermos essa diferença, fica difícil
entender todas as ações que se seguem a partir dai.

sa como monopólio. Haveria um preço substancial-

mente maior do que aquele que obtivemos. Mas o
prejuízo seria de quem? Seria do consumidor.

Então, no leilão da Telebrás, o objetivo é o
maior preço possível, respeitadas as regras de concorrência e as regras de competição estabelecidas
no leilão. Foi isso que aconteceu com o evento do

Consórcio Telecam Itália e o Opportunity. Apesar de
ter o maior preço, ele não póde ganhar, especHicamente porque tinha ganho antes a Tele Centro-Sul.
E ai há uma coisa engraçada. Alguém que precedeu
o Senador nessa tribuna primeiro nos acusa de ter

feito manipulação no sentido de favorecer o Opportunity; posteriormente, ele diz: - Não, não, não. O
Opportunity foi o laranja para os senhores criarem
um crime, que foi entregar para a Telemar a ação. n

Ai fica dHícil. Acusado por sim, acusado por não.
E por que existia essa opinião nossa de que

gostariamos que ganhasse a !!alia Telecom? Primeiro, pela qualidade do consórcio; segundo, pelo preço, que se apresentou muito maior. Mas, infelizmente, não foi o que ocorreu. Isso não é prejuízo para o

Tesouro. Por quê? Porque foram atendidas as regras de concentração.

A Embraiei...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sr. Ministro, por gentileza conclua, porque o seu tempo
está se esgotando.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - A Embraiei é o
exemplo mals típico. Fizemos um trabalho - nós e o

Dr. Guerreiro -absolutamente extraordinário, porque
os advogados americanos trabalham sob a forma de
jurisprudência. Eles não olham a lei escrita; eles
querem o julgamento em relação a determinadas circunstâncias, e a Anatei não tinha ainda o back-

Desejo usar, Sr. Presidente, estes poucos instantes para fazer uma outra observação. Hoje discutem-se, nesta Casa, por iniciativa do próprio Minis-

tro, as ações que S. Ex" próprio tomou no sentido
de, como explica S. Ex'!! aqui, motivar a concorrência

e aumentar a possibilidade de ganhos do Estado.
Penso que é fundamental, no amadurecimento
politico da Nação brasileira, que se reilita sobre a
hierarquia das ações institucionais do Estado. Ora,
há uma denúncia. Essa denúncia tem que ser inves-

tigada pelo órgão próprio. E nós todos, na Congresso, temos de cumprir o nosso papel para que essa

investigação tenha conclusões explicitas. Ou V. Ex"
ou alguém citado neste caso cometeu alguma ação
ilícita - e aí todos nós iremos cobrar as devidas punições -. ou há que se chegar - e esse •ou" pode
ser até ·e· - a quem interessava esse tipo de ação
criminosa e que penalidades serão impostas a esses
cidadãos, ou grupos, ou pessoas.
Segundo, há quinze dias e na semana passada
o País assolava-se na dúvida de que as mais altas

autoridades da República poderiam ter-se juntado
para abrir uma conta no exterior. Dois, três dias depois, mostra-se claramente que esses papéis haviam sido grosseiramente fo~ados. Eu não quero
que esse episódio seja esquecido! É preciso que os
órgãos competentes investiguem até o final para que
se chegue à conclusão, nos dois casos, ou em qualquer tipo de denúncia que surja neste País, se há
dolo, se há má-fé, se há ação criminosa na denunciante ou no denunciado ou nos dois casos.

E para preservar isso é que defendo que esta
Casa Legislativa deve acompanhar de perto, com
espírito crítico, mas com ponderação e equilíbrio, a

ação hierarquizada dos órgãos insmucionais que
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têm competência constitucional para, cumprindo as
suas missões, esclarecer a opinião pública, sem in~
versão de etapas e sem inversão de valores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem a
palavra o Sr. Ministro. V. Ex" dispõe de 2 minutos.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Cartas Mendonça de Barros) - Senador Arruda, é um pouco como eu me sinto em relação a essa
questão. Tenho as minhas opiniões, -tenhO as mi~
nhas convicções sobre o que levou a essa história
toda, por uma razão muito simples: eu fui, junto com
o Dr. André, um participante continuo, intenso e
emotivo de todo esse processo. Conheço todas as
motivações, todas as conversas, todas as alternativas. Quando, então - e isso já li num livro sobre in·
fonnações -, se edita alguma coisa, corre-se o risco
de mostrar o que se quer obter com a edição, porque basta fazer uma análise em relação ao universo
todo. Bati o olho, sei a quem in,teressa isso e sei por
que faz isso, portanto, a minha angústia - e evidentemente não é aqui o foro, como V. Ex" bem dissede que as investigações comecem, pam que isso
possa ser colocado e discutido. Senador, é exatamente a história do mocinho e do bandido. Acusamnos, André e eu, de atas ilícitos que teriam gerado
prejuízo ao Tesouro, enquanto a nossa convicção,
por enquanto, é só nossa. Mas tenho certeza, será
quando investigada, de conhecimento geral, de que
estamos sendo vítimas disso, porque evitamos que o
Erário, que o Tesouro tivesse sido- e não só o Te~
sauro, corno eu já disse aqui - e os acionistas mino-

ritários de uma das empresas da Telebrás, vitimas
de um golpe.

Durante o discwso do Sr. Luiz Carlos
Mendonça de Barros, o Sr. Antonio Carlos
Magalhães, P;esidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo
Melo, 1" Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Luiz Carlos
Mendonça de Barros, o Sr. Geraldo Melo, 1"
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pres1dente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães)
-Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr<s e Srs. Senadores, quero
ser muito claro e muito sincero. Aliás, costumo ser
claro e ser sincero nas minhas exposições. Já parti-
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cipei de várias CPis. Já criei vários incidentes internos por dizer aquilo que penso.
Acho que V. Ex" é um homem de bem, de uma
competência extraordinária, até de causar inveja.
Admiro-o de longa data. Não creio que, em todo
esse episódio que estou vendo, se possa dizer que
V. Ex' tenha agido ~o sentido de trazer compromisso ao Erário Público ou obter vantagem de ordem
pessoal. Eu não acho. Se achasse também diria a
V. Ex" com todas as letras: - Acho que foi. Mas não,
não é!
Agora, V. Ex', que é gênio, não é gênio em
tudo. Perdoe-me a sinceridade. Em política V. Exa
ainda tem muito que aprender. Há fatos na politica
que são mais importantes. V. Ex!! fez uma afirmativa
com clareza e a repetiu várias vezes: - Eu quero ser
condenado por atas e não por palavras. V. Ex" repetiu isso várias vezes: -Quero que me condenem por
atas e não por palavras. De atas que o tenham comprometido, em que V. Ex" tenha usado de má-fé, eu
o absolvo.
Mas há um fato sério. Vou dar-lhe um exemplo
muito singelo. Se há uma pessoa que eu aprendi a
amar, a respeitar, e a ter por ela carinho •. ela se chama Rubens Ricupero. Creio, alias, que o-srasil inteiro. O Brasil inteiro viu - na passagem do Ricupero
pelo Governo, quando Fernando Henrique saiu para
ser candidato à Presidência ~ o Ricupero agir com
grandeza. Ele parecia um pai, ele estava dando um
show na televisão, e a sociedade toda estava integrada, apaixonada por ele. Diziam até que o Fernando Henrique estava com um pouco de ciúme, porque
ele estava sendo, no Ministério da Fazenda, mais
brilhante do que o próprio Fernando Henrique. Foi
uma fatalidade. Não passa pela cabeça de ninguém
que a Globo tenha feito aquilo de propósito, é claro
que não. Ele estava talando, ele estava a caminho
de entrar no ar, só que já estava no ar. E ele disse
uma frase: - Eu, para mim, não tenho escrúpulos.
Há momentos em que eu não tenho escrúpulos.
Foi uma frase. Mas ele deixou de ser Ministro
da Fazenda por causa dessa frase. Eu, Líder do Governo, e o Sr. Fernando Henrique Cardoso, Ministro
e candidato à Presidência da República, achamos e levamos isso ao Presidente Uamar Franco - que
ele era um homem de bem, um homem digno, sério
e correto, mas que com essa frase, publicada pela
imprensa, de que não tinha conceitos, o Governo
não tinha como mantê-lo como Ministro da Fazenda.
E ele tez um mea-culpa na televisão que toi
uma das peças - tenho gravada - mais bonitas que
conheço na minha vida! O gesto dele de pedir des-
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culpas ao povo brasileiro do ato de vaidade, de grandeza, de exorbitância, de dizerque ele não acreditava - assistindo-o - que tinha feito aquilo, foi fantástico. Tão fantástico que o PT não entendeu e continuou batendo nele. O povo já o tinha perdoado, o
povo já tinha entendido o gesto e a renúncia dele. O
PT continuou batendo e se deu mal, porque, de um
momento em diante, o Ricupero passou a ser uma
vítima, com a grandeza daquilo que fez.
Estou dando um exemplo a V. Exª para dizer
que V. Ex' está equivocado quando diz: - Eu quero
que me condenem por atas e não por palavras. As
palavras, em politica, são importantes.

Quero dizer a V. Exª que fui Relator da Lei das
Licitações nesta Casa e sou o responsável, duro, por
ter colocado nela muitas coisas rígidas para tentar
evitar que coisas que vinham de governos anteriores
acontecessem. Há casos diferentes? Há. Aqui é vender e lá é comprar? E. Mas há normas que V. Exª
sabe que são as mesmas no que tange a mexer
com dinheiro público.
Vou ser muito sincero com V. Exª. Fui Líder do
Governo Itamar Franco. Sempre defendi uma tese, e
naquele momento fui vitorioso: a de que presidentes
do Banco Central, do BNDES, do Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal não deveriam ser banqueiros. o único período na história do Brasil em
que essas entidades não tiveram banqueiros como
presidentes foi no do Governo Dr. Itamar.
Acho que é muito difícil - e estou falando no
bom sentido - impedir que o cidadão saia do banco,
tenha uma boa proposta e que, tendo essa boa proposta, não use os dados do banco.
V. E~ afirmou aqui e já havia afirmado em outra oportunidade e vários colegas seus afinn~uam
que são a favor da quarentena. Isso é, Presidente
Antonio Carlos, um caso grave na Câmara dos Deputados. Aprovamos há muito tempo a quarentena e
ela estâ nas gavetas da Câmara dos Deputados lá
se vão oito anos. Tivesse sido aprovada lá, V. Exe
não precisaria estar aqui neste momento, Ministro,
porque o nosso amigo, o Pérsio Arida, não poderia
ter aberto o banco, pois ele estaria no período da
quarentena, quando foi para aquele banco. Veja que
V_ Ex" foi uma vítima por não termos aprovado a lei.
Se a lei estivesse aprovada, o Sr. Pérsio Arida, tendo saído do Banco Central, não poderia estar naquele banco; ele tinha de estar de quarentena. Estando
de quarentena, ele não estaria na questão.
Veja V. Ex' que o ilustre Senador do Amazonas foi muito claro aqui. V. Ex' é um homem de bem
e bem intencionado, digno, agiu com garra para de-
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fender o Brasil, mas não está escrito na testa de v_
Ex" nem na minha que V. Exª é honesto e que eu
sou honesto. Se não há normas a serern cumpridas,
os desonestos as praticam. Os desonestos as
praticam!
Nós vimos, nas duas CPis, a do Orçamento e a
do PC, que eles fizeram aquilo que seria normal: o
tesoureiro de campanha fez algo, só que o fez de
maneira desonesta. Assim como V. Exe agiu com a
maior ética, com a maior seriedade, se é um joaquim
da vida que está ali, ele poderia ter feito a mesma
coisa. Por isso, tem de haver normas gerais, que
não são as da sua consciência. É apenas dizer: - Eu
estou em paz com a minha consciência? Não! V. Exª
tem que estar em paz com a sua consciência, mas a
sociedade tem que aceitar aquilo.
Perdoe·me - se não me engano, é cerca de 24
horas antes - mas, em primeiro lugar, esperar até o
último minuto. Está ali o Sr. Ministro, está ali o Presidente do BNDES, está ali o Vice-Presidente do
BNDES e está ali o Sr. Pérsio Arida, ex-Presidente
do Banco Central, representando um banco. Eles
estão ali e V. Exª pega o telefone e fala deste jeito:
- Estamos aqui eu, o André, o Pérsio,
o Pio, mas estamos muito preocUpados com
a montagem que o Ricardo Sérgio está fazendo do outro lado. Porque está faijando
dinheiro (...)."
Responde o Sr. Jair Bilachi:
·- (... ) Nós estamos cacilando aqui.
Mas essa questão do outro negócio, acho
que vocês deviam conversar com o Ricardo
Sérgio".
Mendonça de Barros:
"- Tudo bem. Mas o importante para
nós é que vocês montem com o Pérsio, evidentemente chegando a um acordo( ... ). Temos um probleminha agora que é a carta de
fiança [24 horas antes, de um anúncio que
foi leito sei lá quanto tempo antes!] E é chato chegar agora, no meio da tarde, e o Banco do Brasil dizer que não vai dar.
-Vou falar com ele (refere-se a Sérg1o
Ricardo), diz Bilachi.
-Sei que ele está falando com a T elefónica de Espaéía, um negócio meio esquisito."
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O próprio Senador Ademir Andrade estã reclaman·
do que V. Exª está falando muito tempo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Não
acredito.
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O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
- Estou reclamando, Sr. Presidente, é do tratamento
diferenciado que V. E>rJ dá a vários Senadores. Uns
V. Ex' aperta, outros V. Ex' deixa à vontade.
O SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex' também falou mais tempo do que o normal.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
- Não senti isso, Sr. Presidente. Aqui uns falam
mais, outros falam menos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-É um problema de falta de relógio de V. Ex'.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Disse o
Sr. Mendonça de Barros:
"- Esta tudo acertado. Mas o Opportu·
nity estâ com um problema de fiança. Não
dá para o Banco do Brasil dar?"
Ricardo Sérgio:
"-Acabei de dar".
Mendonça de Barros:
"-Não é para a Embraiei, é para a Te·
lemar".
Ricardo Sérgio:
·- Dei para a Embraiei e 674 milhões
para a Telemar. Nós estamos no limite da
nossa irresponsabilidade. São três dias de
fiança para ele. w
Mendonça de Barros:
"-É isso ai, estamos juntos".
Ricardo Sérgio:
"- Na hora que der m ... Estamos juntos
desde o inicio".
Presidente Antonio Carlos Magalhães, eu, se
fosse Presidente da República, já tinha demitido
esse Ricardo Sérgio. Se a voz dele é essa que está
aqui, ele já tinha que estar demitido, porque, se ele
esta concedendo no limite da irresponsabilidade, no
limite da loucura, prevendo que vai dar uma m ... ,
não é possível que ele ainda esteja lã. Esse cara
ainda está Já! Tem que ser demitido! A não ser que
as fitas sejam falsas, e aqui não interessam as outras fitas, não interessa saber quem é o ladrão que
gravou essas fitas. É outra questão. Saber quem
gravou, se é vigarista ou não, não me interessa. O
que interessa é que gravaram que o Pedro Simon
disse que está roubando. •Mas gravaram quando eu
estava falando só com a minha mulherR. Mas gravaram. Esse aqui, do Banco do Brasil, admira-me que
ainda não tenha sido demitido. Tinha que estar de·
müido. "No limite da irresponsabilidade. E quando
der a m ... vai atingir todos nós".
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca1 os Magalhães)
-Senador Pedro Simon, se V. Ex' puder concluir, eu
agradeço.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois
não, Sr. Presidente.
Não me passa pela cabeça, Sr. Ministro, que
V. Ex' tenha qualquer tipo de participação com o
meu amigo Pérsio Arida, de que ele o envolveu na
questão e terminou pegando a anterior. Mas vamos
falar com toda a clareza: o Sr. Pérsio Arida lhe pregou um golpe de quinta categoria; o que o Pérsio
Arida fez com V. Ex' não se faz. Ir ao seu gabinete,
V. Ex', Presidente do BNDES, o Vice·Presidente do
BNDES, V. Ex' telefonar para o encarregado dos
fundos do Banco do Brasil, talar com o diretor do
Banco do Brasil: dê o dinheiro para ele, dê o dinheiro
para ele". V. Ex' tranqüilo, porque ele ia ganhar um
bilhão, nós íamos ganhar um bilhão, e ele já sabia
que ia dar na outra. Ele sabia que já ia sair na outra,
ele tinha uma proposta na outra. V. E~. tenho certeza de que não, mas alguém sabia desse negócio.
Afastaram uma terceira, não V. E~, mas afastaram
uma terceira na história de que eles iriam entrar com
um bilhão a mais, e o negócio saiu com um por cento a mais.
Gosto muito de V. Ex'.
O gesto do Rubens Ricupero renunciando vai
ficar muito mais na biografia dele se ele tivesse ficado mais meia dúzia no Ministério.
Houve um outro caso aqui, o do Ministro Eliseu
Resende, da Fazenda: a Veja caiu em cima dele e
não perdoou. Ele veio a esta Casa - os amigos devem se lembrar- e deu um show na sua defesa. Defendeu ponto por ponto. Eu era Líder do Governo e
disse: estou satisfeito. Na segunda-feira, veio a Veja
com mais dez coisas, e ele renunciou. E disse ao
Presidente Itamar Franco: -Você tem que defender!
E ele também disse: - Você tem que se defender!
"Não. A minha responsabilidade é defender o Plano
Real. Se estou me defendendo, a mim, estou prejudicando o Plano ReaL
Eu lhe digo do fundo do coração: eu, se fosse
V. Ex', renunciava. Se eu fosse V. Ex' praticava um
gesto de grandeza, ajudava o Presidente da República- e V. E~ quer ajudar-, que não vai exonerálo, e não pode fazê-lo porque daria a entender que
tem algo de grave contra V. Ex 9 . Sua Excelência não
tem, eu não tenho, mas diante do fato político, diante
disso que está se armando, e não vai parar ... Eu assinei a CPJ porque assino todas, mas sou contra.
Não é de rir, é que eu vim da ditadura, vim de um regime em que não se criava uma CP I, e me habituei a
N
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assinar. é: uma CPI? É. Então assino, para dar o di;eito à minoria se defender. Mas sou contrário a
•3Ssa C? i, não vejo razão para sua criação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-V .

.Ex~

ainda terá a réplica.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Mas
acho, com toda sinceridade, que esse seria o grande
gesto de V. Ex". Sr. Ministro. Mas também quero lhe
avisar, como amigo - V. E}(-! tem ao seu lado um
profissional número um da política, que é o Sr. Antonio Carlos Magalhães -, que esse noticiário não vai
lhe deixar em paz. Essa gente, quando pega, pega
~ara valer. ~u. se fosse o senhor, agiria assim: que-

ro ajudar o meu Presidente, eu sou amigo do Presidente, e L< quero ajudar o meu Pais; se eu estou causando problemas, se tem essa onda toda com relação a isso, o meu cargo está à disposição.
O :OR. PRESIDEriTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Cartas Mendonça de Barros) - Senador, vou
dar uma resposta muito breve. Talvez se o senhor
me conhecesse um pouco mais, não precisasse ter
gasto tanto tempo para falar o que falou. Na hora em
qLie for consenso, nesta Casa do Congresso, essa
sua poslção, eu já decidi, eu deixo o Govemo. Mas
não deixo o Governo com acusação ilícita.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Nem
deve. Está corretíssimo.
O SR. ?RESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- ~eita a resposta, =:.cho que não há motivo para ré-

:J\ica.
Senador Pedro Simon, V. Exª tem 2 minutos.
O SR. ?EDRO SIMON (PMDB - RS) - Quero
·felicitar\'. Exª, Sr. Ministro. Acho digna, correta a ati·~ude de V. E~. e acho que há unanimidade nesta
8asa cem relação a que a grande fórmula de encon·~rarmos 3aída para essa questão é equacionarmos
essa questão. Com toda sinceridade, eu não vi,
mesmo r.os mais ferrenhos que agiram aqui, não vi
'las perguntas deles nada que quisesse atingir a
'lonra e a d1gnide.de de V. Ex!!. Eu não senti - estou
";he ialanCo do fundo do coração - falando com lide~nnçc.s se Oposição, debatendo, discutindo, eu não
·:: nanhLim ti~o de acusação, como: - Ele pegou di'"1heiro. E!e fez isso. Ele fez aquilo. Não! É o inciden:e em si, o conjunto das coisas que aconteceram
:J~e ie'laram a ele.
.2-.gora, meu querido Presidente Antonio Carlos,
.3-!!ho c:us Talar para o nosso amigo Brindeiro que ele
:em que apurar antes de dizer que é falso, caso con-
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trário perde a credibilidade: •Já dei uma olhada e é
falso, pronto." Ele é Procurador da República ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Esse é um outro assunto que não está em jogo
neste momento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Mas é
o conjunto geral da matéria, que já pegou e já declarou que é falso. Quer dizer, perde a credibilidade.
Ele tem que dizer: vou estudai, vou analisar, vou
ver. Para ganhar credibilidade, ele tem que ser um
pouquinho mais devagar com o andor.
Do fundo do coração, digo que tenho o maior
respeito por V. Ex", acho que não tem nenhum tipo
de comprometimento nisso, mas as circunstâncias
levaram a que V. Ex'... Para sua biografia, para ajudar o seu Presidente, o nosso Presidente, a renúncia
é o grande gesto.
·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)

-Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DllTRA (BiocoiPT- SE)
-Sr. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, Sr. Ministro,
inicialmente, como homem público, defensor do Estado de Dire~o e que deve repudiar Iodas as agres·
sões, gostaria de registrar que, na minha opinião,
nesta sessão, foi comprovado, por palavras inclusive
do Sr. Ministro,· que o Estado de Dire~o também foi
agredido.

O Ministro disse textualmente - está nas notas
taquigráficas - "que tinha uma preferência pessoal
pelo Consórcio ltalia Telecom Opportunity".
Ao longo das intervenções de alguns Senado·
res e do próprio Ministro, tentou-se eslabelecer uma
separação entre licitaçãO: comum, licitação de asfa~o ....
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Uma intervenção rápida para prorrogar a sessão
por mais trinta minutos, para que V. Ex" possa utili·
zar o seu tempo.
Está prorrogada por 30 minutos a sessão.
O SR. JOSÉ EDUARDO DllTRA (Bio=IPT- SE)
- Obrigado. Tentou estabelecer-se uma diferenciação entre licitação comum, mero leilão de quermesse e uma licitação de um ativo tão importante quanto
o Sistema Telebrás.
O Decreto n 2 2.546, que aprovou o modelo de
restruturação e desestatização das empresas do
Sistema Telebrás, tem no seu art. 62 - aliás, repetin·
do o que tem na lei de Licitação, na Lei Geral de
Telecomunicações -, que o processo de desestatização obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
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Portanto, nenhum agente público, seja respaldado por sentimento de onipotência, seja respaldado
por outros sentimentos, pode ter ações que impliquem
no rompimento desse principio da impessoalidade.
O Ministro disse que tinha preferência pessoal
pelo Consórcio llalia Telecom Opportunity e, mais
adiante, tenta atenuar essa preferência pessoal anterior ao leilão, dizendo que fatos posteriores-ao leilão demostraram que a postura e o comp<irtamento
do consórcio que venceu o leilão não era a postura
melhor para o interesse público.
Vamos, agora, às famosas frases. Vamos retirar as palavras menos elegantes, que foram aqui objeto de penhência, e vamos substhui-las por palavras
mais de acordo com o decoro parlamentar. Vamos
substhuir "borocoxô" por "frágil"; vamos substhuir "fazer os italianos na marra• por •envidar todos os esforços para que os halianos logrem êxito;.
Essas são frases, Sr. Ministro, que não apOntam para uma ação do agente público, do Estado,
apenas no sentido de viabHizar a formação do Consórcio llalia Telecom Opportunity para garantir a
concorrência, mas no sentido de viabilizar o Consórcio ltalia Telecom Opportunity para que ganhassem
a concorrência. Ar apresenta-se como atenuante:
ora, mas eles perderem! Esse simples lato por si só
desmonta qualquer insinuação de que essas freses
têm alguma relação com essa opereção para que
eles ganhem.
Em relação às frases, Sr. Ministro, existe uma
palavra que não tem como ser substHurda. É a palavra "inimigo•. Qual é o sanfido da palavra "inimigo"?
É inimigo de um grupo econõmico ou - o que acredito que deva ser o mais provável, já que ela foi proferida por um agente público - inimigo do público, inimigo do interesse nacional. E aí a minha preocupação: independentemente da própria questão da relação anterior ao consórcio, temos urna situação em
que ganhou um consórcio de privatização que vai
operar a Tele Norte Leste, que vai atender a uswirios do Rio de Janeiro ao Amazonas, passando pelo
meu pequeno Estado de Sergipe, e que tem um juízo de valor, por parte do agente público responsável
por esse setor, tão ruim. Todos esses setores vão
ser atingidos ou vão ser servidos, melhor dizendo,
por uma "telegang"? Todos esses selares vão ser
servidos por uma empresa que antes do leilão, de
acordo com palavras do Ministro, que disse que tinha informações especiais sobre essas operações e,
após o leilão, de acordo com palavras do próprio Ministro, continuaram tendo um comportamento não
condizente com o interesse público.
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Aí fica a pergunta: se tJnhaiõlos um leilão .entre
duas empresas em que uma. daias sofria esse juízo
de valor tão negativo por parte do Ministro, se era
um ~ilão e se teria que contar com o acaso, haveria
a possibilidade de essa empresa ganhar o leilão,
como realmente aconteceu, se havia esse risco tão
grande para o interesse público, na visão do Ministro
- porque estou partindo do princípio de que ele, enquanto agente público, usou a palavra "inimigo" na
condição de inimigo do público-, por que o mais lógico não seria suspender ou adiar o leilão da Tele
Norte Leste? Não venham dizer: "Ah, estamos querendo inviabilizar a privatização." Não, a questão não
é essa. Por que não se adiar especificamente o leilão da Tele Norte Leste na medida em que antes da
sua própria efetuação, em fur:ção do resultado do
leilão da Tele Centro Sul, se não me engano, ja se
sabia que quem iria ganhar- se não havia mais concorrência - era exatamente a •telegang", os "inimigos•, o •consórcio borocoxô", etc.? Essa é a primeira
pergunta, Sr. Presidente.
A segunda pergunta: quero insistir na pergunta
que ja foi feita pelo Senador Jader Barbalho e pelo
Senador Ademir Andrade, se não me engano, cuja
resposta não me satisfez. V. E~-!:! informoU aqui, categoricamente, e colocou tambêrn em nota oficial do
Ministério das Comunicações, que o lance da ltalia
Telecom Opportunity era superior em R$1 bilhão ao
lance que ganhou. Como \f. E::f- mesmo afirmou.
não teve conhecimento do tanc8 oreviamente e todas as propostas toram destruídas. \1. E~ informou,
aqui neste plenário, que tomou conhecimento dessa
lance de R$1 bilhão após o 1-silão. !nforr11ado oels
própria Telecom.
·
Ora, Sr. Ministro, num ambiente de tantas traições, como V. ~ mesmo disse - não sabemos ai r.~
da que traições são essas, aoesar de ter sido ~ 3rguntado por um Senador e gostaria, inclusive.· de
adendar essa pergunta -, o fato de o Ministro assumir essa informação da Ta!ecom em uma nota oficial
e em depoimento no Senado da República, sem
qualquer receito de que essa in:ormacão oós-teilão
não fosse mais uma tmição, jã que ;são p~deria ser
comprovada, já que a preposta oficial havia sido
destruída, não significaria que, na verdade. essa informação foi anterior ao leilão? Fico oor aaui, Sr.
Presidente, e guardo o tempo para a réPlica. ·
O SR. PRESIDENTE (Anionio Cartas Mag·. 1àes)
-Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO DAS CO:\I!UNICh,;ÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - \Jolto a aÍirmar
que ficamos sabendo do lance de R$1 bilhão a mais
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do Consórcio ltalia Telecom posteriormente ao leilão, pelas palàvras do Diretor da ltalia Telecom.
Mas V. Exª tem razão, Senador. Por que não
seria mentira? Por que não seria uma outra traição?
Pela simples ra2ão de que temos hoje uma oferta de
compra das ações que acabaram ficando com o
BNDES, para, no Consórcio Telemar, com ágio de
20% sobre o valor mínimo - 20% sobre o lance de
R$3,3 bilhões resulta em R$660 milhões ·.,. Então,
não traria a esta Casa informação que não tivesse
alguma conseqüência, porque não sou inconseqüente.

Voltando à sua primeira pergunta, fui muito sincero no meu depoimento, e foi esta sinceridade que
me permitiu dizer que, pessoalmente, preferia, e eu
disse isso, está no diálogo da Veja, ao Presidente da
República, por uma simples razão: as regras do leilão foram estabelecidas de acordo com a nonna de
licitação mais a Lei Geral de Telecomunicação. Portanto, se algum consórcio, da pior qualidade que
seja, apresenta as garantias e· os documentos necessários ao leilão, ninguém tem poderes para alterar a sua presença. E a minha preferência ou a minha opinião é porque, conhecendo a origem desse
consórcio - isso foi um dos dramas daquele dia - ...
Quando falo inimigo, de novo tirando as frases, falo
do adversário do Tesouro, porque era o consórcio
que estava tentando desmontar a concorrência na
Tele Centro Oeste, e essa foi a questão central, disse isso ao Presidente. Falei: Presidente, do ponto de
vista do pós-leilão, da qualidade da gestão da empresa Tele Norte Leste pós-leilão, parece-me que o
consórcio que tem a Telecom, a Previ e o Opportunity é o mais adequado. Eu mesmo disse, e se provou
profético, porque imediatamente após o leilão começamos a ter problemas com o consórcio Telemar. E
qual foi a nossa decisão? De novo volto a repetir a
minha frase: podiamos ter sido omissos e deixado o
barco correr. Nós, no contrato de financiamento,
para os membros do consórcio Telemar, incluímos a
obrigação do BNDES adquirir debêntures conversíveis em ações que lhe daria o controle de 25% do
capital da empresa e, além disso, impusemos um
acordo de acionistas que permitiria ao BNDES - e aí
me lembro um pouco das nossas discussões da
época da Vale do Rio Doce e do Golden Share -,
ter alguma influência no sentido de evitar que houvesse perda de qualidade na empresa. Hoje, é este
fato que existe: o BNDES tem esse controle, tém os
25%, e vamos procurar, sempre através de leilão ...
Não vejo, nos membros do Consórcio Telemar,
incapacidade de tocar a empresa, simplesmente precisam entender que aquilo é uma empresa de pres-
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tação de serviço público que precisa levar em consideração o tipo de serviço que vão realizar, porque
essa própria proposta da ltalia Telecom - pagando
20o/o a mais do que o preço mínimo - é uma demonstração do potencial da empresa.
Então, apesar da minha preferência, ela foi dita
no sentido absolutamente ilustrativo de que o meu
sentimento ... Como também posso lhe dizer que no
caso da Vale do Rio Doce, o meu sentimento, na
época, era que um consórcio que tem a maior empresa de mineração brasileira, a Votorantim, e a
maior empresa de mineração do mundo, a Anglo
American, talvez fosse, para o futuro da empresa, a
melhor solução. E não foi por outra razão. Apesar de
pensar isso, tivemos o trabalho de criar uma segunda alternativa; e essa segunda alternativa acabou
ganhando o consórcio.
Não sei se isso é comum ou incomum, mas na
minha personalidade isso faz parte. Consigo separar
aquilo que é opinião teórica, de quem conhece a
vida um pouco, daquilo que estou fazendo. E esse
exemplo, quando for lido corretamente, é o melhor
exemplo dessa possibilidade, porque o Consórcio
Telemar acabou vencendo o leilão da _Tele Norte
Leste e o BNDES, posteriormente ao leflão, teve o
cuidado de tomar as precauções para que esse consórcio consiga tocar adequadamente a empresa.

E mais do que isso, Senador, tenho a certeza,
tenho convicção de que 1oi essa nossa segunda decisão, de colocar o BNDES dentro do consórcio da
Tele Norte Leste, que detonou essa novela das fitas
e das degravações, por interesses feridos nesse momento, que não têm nada a ver com o leilão; o leilão
jã tinha sido realizado. Foi uma interferência. Como
o BNDES conseguiu essa interterência? Porque os
acionistas dessa empresa dependiam do financiamento do banco dentro do programa que tinha sido
anunciado anteriormente ao leilão. E o banco, como
um banqueiro, exigiu essas condições. Foi exatamente essa ex.igéncia- que poderia nao ter havido,
podíamos ter simplesmente nos abstraído, lavado as
mãos nesse processo - que gerou uma perda, ou
gerou conflitos contra interesses dentro da própria
empresa. Hoje estou absolutamente tranqüilo de que
prefiro enfrentar esse tipo de problema, mas estar
com a certeza de que a decisão que tomamos pósleilão - isso não tem nada a ver com o leilão, aconteceu quatro dias depois do leilão, na época da liqui·
dação - tem a ver com a responsabilidade que o Governo tem pela privatização, não só do ponto de vista do Tesoura, como do ponto de vista do funcionamento das empresas, posteriormente.
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Volto a insistir em um detalhe, que o V. Ex" tocou, em relação a nossa possível interferência a favor do Consórcio ltalia T e}ecom - a que já me referi
aqui, mas que talvez V. Ex" não tenha percebido: tínhamos a infonnação relevante para poder, se quiséssemos, mexer no resultado desse leilão, que era
a informação que tínhamos, via Banco do Brasil, de
que o consórcio estava com dificuldades de arrancar
recursos para o lance mínimo e que, portanto, não
havia espaço para nenhum ágio, como realmente
não houve; eles deram um ágio de 1%, simplesmen~
te, para sair do preço mínimo. Essa era a informação
relevante do ponto de vista de interesse desse consórcio e perda por causa do Tesouro, e essa informação ficou conosco. Em nenhum momento foi passada, ficou comigo, com o André Lara Resende e
com o Pio.
Portanto, creio - e me permita esse julgamento
- que é um absurdo, uma situação kafkiana, sermos
acusados exatamente de atitudes, de beneficio ao
Consórcio ltalia Telecom, quando éramos detentores, isso sim, da grande informação que o Consórcio
gostaria de obter, que era a falta de capacidade financeira do seu adversário ou do seu concorrente
no leilão.
O SR. PRESIOEI'ITE (Antonio Carlos Magallães)
(Faz soar a campainha.)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardc
Outra_
O SR. JOSÉ EDUARDO DlfTRA (BioccvPT- SE)
- Sr. Ministro, na audiência com o Ministro Pedro Malan fiz uma referência cinematográflca. Em sua exposição, na resposta à pergunta de um Senador, y. Ex"
faz também uma referência a um filme. V. Exª agora fala em situação kafkiana. Confesso a V. Ex" que,
analisando todo esse processo, se fosse usar algum
filme como inspiração, com certeza seria Os Intocáveis, porque estamos diante de uma situação em
que temos diversos representantes do povo di-ante
de informações trurrcadas, às quais v_ ~faz insinuações muito claras, maiS até do que insinuações, ao
se referir às fitas; de que as fitas surgiram pós~leilão
com algum interesse, em função de algum interesse;
chega-se a falar em chantagem. Ora, se há chantagem, há exigênCia de alguma coisa, e o Congresso
Nacional, o Senado Federal e a Nação inteira têm o
direito de saber o que está sendo exigido nesse pro~
cesso de chantagem, porque senão vamos chegar a
uma situação em que a discussão vai ser de fé: creio
no Ministro Malan, creio na equipe do Governo, creio
em todos os seus membros ou não creio. Cada um
de nós aqui tem o direito de acreditar ou não, até
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porque no reino dos céus há lugar até para os incrédulos.
Mas se V. Ex" insiste em fazer as insinuações
de que tem conhecimento, ou seja, de quais são os
interesses que estão por trás da chantagem da divulgação das fitas, entendo que seja obiigação de V. Ex"
infonnar à Nação e aos Senadores quais são essas
informações, até porque é isso que possibilitará que
o Congresso Nacional escolha o· caminho da sua in~
vesligação.
Eu, particularmente, ao contrário do Senador
Pedro Simon, não entendo que a renúncia de V. Ex~
resolva o problema. Entendo que o que está em dis·
cussão é o interesse público, é a condição da sacie·
dade brasileira investigar se o processo de privatiza~
ção foi ou não legítimo, se o processo de privatização foi ou não limpo, se houve ou não manipulação,
porque continuo entendendo- V. Ex" pode dizer que
foi montagem, que foi edição, que foi manipulação -,
mas continuo entendendo que em função do que
está escrito na lei, no que diz respeito à impessoalidade, em função das frases que apontam não para a
ação no sentido de viabilizar um consórcio, mas no
sentido de ganhá-lo, entendo que houve ferimento
no Estado de Direito. E nesse sentido: é que nós
continuamos insistindo na tese da Comissão Parla~
mentar de Inquérito, não com o objetivo de escolher
um ou outro •crtsto• - acredito que V. Exê não tem
vocação para isso - que vá pagar por um episódio
que, depois, poderá continuar acontecendo, em fun~
ção de que o Congresso Nacional muitas vezes co~
meça a investigar um processo e depois pára. Estã
ai o exemplo da velha CPI das Empreiteiras, que o
Senador Pedro Simon volta e meia cita no plenário
desta Casa e que até hoje não foi concluída.
Para concluir, Sr. Ministro, eu gostaria de insis~
tir: a que V. Exª estava se referindo quando falou em
traições? Acredito, inclusive, que essa afirmação
tem a ver com as insinuações que V. Ex:J fez no sen~
tido de ter conhecimento ou informações, pelo me~
nos próximas da verdade, de quem é responsável
pela divulgação das fitas, quem é responsãvel por
fazer os grampos e quais são os interesses.
E, por último, a impressão que nos dá é que as
fitas foram divulgadas a partir de uma possibilidade
do BNDES vender os 25% que tem para a ltalia Telecom, que são os mesmos italianos citados no pro·
cesso antes do leilão. Gostaria de saber se V. Ex'
confirma essa dedução que estou fazendo das ins1~
nuações que fez durante o seu depoimento.
O SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Ministro das Comunicações.
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O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Sr. Senador,
em primeiro lugar, eu concordo totalmente com V, Ex"
no sentido de que é nossa função, tanto desta Casa
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t.:"', pouco como essas coisas funcionam. Quando

rr .., referi a. traições, falei de traições dentro dos grupos privados, como o caso que citei da Telefónica pe
E::paiia com a RBS, porque acompanhava e, pela

o que estava acon-

como do Executivo, esclarecer toda essa questão.

mrnha experiência profissional, vi

Eu só discordo em um aspecto: V. Ex"s apontam ou
querem formar a CPI da Privatização. Primeiro, volto

tecendo. Via isso porque não posso extrair de mim
esse interesse técnico por essas coisas.

a dizer aqui que foram 12 empresas ...

de uma forma solta, que, evidentemente, lido de

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE)
- Podemos fazer a do grampo também. Sem problemas.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
(Luiz Carlos Mendonça de Barros) - Foram 12 empresas vendidas. Em 11 delas não existe absolutamente nada; não há questão alguma. Existe uma
questão envolvendo apenas uma delas. A minha leitura é que o processo de privatização aconteceu na

uma outra forma, se imagina ... acho que

E disse isso
é um pouco

o que está atrapalhando a discussão, separarmos o
que existe de concreto, de real, de uma série de visões que foram criadas. Sei, inclusive, que as fitas e
as transcrições tinham este objetivo de criar essa

dubiedade. Se há uma autocrítica que faço é exalamente a de que todas as discussões que houve sobre processo de privatização no Congresso, na Câmara ou Senado, esgotavam-se depois do leilão e

lorma que tinha que acontecer. Quando me refiro à
questão das mas, o faço relacionado-as após o pro-

do parecer do Tribunal de Contas.
E essa é uma ocasião rica nesse aspecto; in-

cesso de privatização e, portanto, vinculadas a outro

clustve, como disse ao Senador Jefferson Péres, se
for o caso, devemos discutir, nas próximas privatizações, algumas regras de comportamento. Esta é a

tipo de problema, ou seja, com uma posição tomada
pelo BNDES, agente financiador, de acordo com o

programa que teve acesso a todo mundo, para os
acionistas brasileiros da Telemar, em que nós impusemos, num acordo de acionistas com a BNDESpar,
a passagem de 25% das ações para a BNDESpar a
preço de leilão. A partir daí é que começam essas
questões.
É fundamental que se separe uma coisa da outra, porque, inclusive, contaminar, de uma coisa que

é específica, todo um processo... Pelo contrário, foi
aquilo que eu falei: vista de fora, sob o prisma de
quem não tem as informações que temos aqui, essa
foi a maior privatização já feita. As empresas jã es-

tão sob nova direção, sob nova gestão, programas
de investimentos sendo realizados. Apareceu o pro-

blema aqui e aqui é que ele tem que ser enfrentado.
Já disse, e volto a repetir, que tenho minhas convicções, que serão dadas no instrumento correto que
se tem, que é a investigação criminal, a partir da

qual, em função daquilo que aparecer de verdade,
se tomem as medidas.
Com relação às traições, acompanhei o processo de privatização, de novo, com duas personalidades: a minha personalidade como Ministro e a mi-

nha personalidade como ex-Presidente do BNDES.
Normalmente, as pessoas que têm certa experiência

e uma certa capacidade desenvolvem .... Então, sou
Ministro das Comunicações, fui Presidente do
BNDES, mas sou, .além de tudo, um estudioso de todas essas questões de engenharia financeira, de privatização, e tenho a pretensão, talvez, de conhecer

primeira vez que se discute o assunto. Tanto é verdade que, como isso vem sendo feito há muito tem-

po, houve a revotla das pessoas. Então'é importante, Senador, separar a questão da privatizaçáo, todo
o seu processo, todo o seu resutlado, de uma questão pontual que apareceu pós-privatização. E eu, talvez até por esse tipo de experiência -V. Ex" citou,
com o que concordo plenamente, a sabedoria política do Senador Antonio Carlos Magalhães, embora
não tenha no mercado financeiro o mesmo número

de anos que S.Ex" tem na polftica - como professor,
tenha tido a sensação de que estávamos diante de
um consórcio mais frágil. E eu disse ao Presidente
que, do ponto de vista do funcionamento pós-leilão,
o consórcio Telecom é mais sólido. Mas isso não levou a nenhuma ação nossa no sentido de favorecer

um ou outro. Levou a uma ação para evitar, e votlo a
repetir, que se desmontasse um dos consórcios e o

leilão saísse no preço mínimo.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garios Magalhães)
-Pela ordem, tem a palavra V. Ex".
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr.
Presidente, respeitando profundamente o Senador
Pedro Simon pelo que representa, pelas suas opiniões, gostaria de discordar de S. Ex" quando afirmou
que aqui há um consenso pela renúncia do Ministro
Luiz Carlos Mendonça de Barros. Mufto pelo contrário, não existe esse consenso, a maioria quer que
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ele permaneça, e até o Senador José Eduardo Ou~
tra, quando ocupou a tribuna, disse que não era a fa-

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos, agradecendo ao Ministro Mendonça de

vor da renúncia do Ministro Mendonça de Barros.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Agradeço os esclarecimentos de V. Exª.

Barros a sua presença.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Está encerrada a sessão.

Ainda existem Senadores inscritos, dai por que

lamento informar aos nobres Deputados, que honram este plenário, que não poderão fazer interpelação, como era do meu desejo.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 42 minutos.)
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Ata da 120.!!. Sessão Não Deliberativa
em 20 de novembro de 1998
4l!. sessão legislativa ordinária da

5~

Legislatura

Presidência dos Srs.: Carlos Patrocínio e Gilvam Borges .
(Inicia-se a sessão às 1O horas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·

balhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N• 251, de 1998 (n• 1.389/98, na origem), de
18 do corrente restituindo autógrafos do Projeto de
Lei n• 37, de 1998 _CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do
Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global
de quinze milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais, para fins que especifica, sancionado e transfonnado na Lei n 2 9. 705, de

18 de novembro de 1998.
N• 252, de 1998 (n• 1.390/98, na origem), de
18 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei n• 28, de 1998 _CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito especial até o limite de trezentos e sete mil reais, para os fins que
especifica, sancionado e transformado na Lei
n2 9.706, de 18 de novembro de 1998.
N2 253, de 1998 (n• 1.391198, na origem), de 18
do corrente, restituindo autógrafos do Po~eto de Lei n•
29, de 1998 _CN, que autoriza o Poder Executivo abrir
ao Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar até
o limiTe de duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e
setenta e cinco reais, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento, sancionado e transfonnado na Lei n"9.707, de 18 de novembro de 1998.
N• 254, de 1998 (n• 1.392/98, na origem), de
·ta do corrente restituindo autógrafos do Projeto de

Lei da Câmara n2 103, de 1996 (n• 1.667/96, na

Casa de origem), que altera o art. 58 da Lei n'
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre Registras Públicos, para possibimar a substituição do prenome por apelidos públicos notórios, sancionado e transformado na Lei n• 9.708, de 18 de
novembro de 1998
(Serão feitas as devidas comunicações à Câmara dos Deputados)
N• 255, de 1998 (n• 1.393/98, na origem), de
18 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei do Senado n• 5, de 1991, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que regulamenta a execução do
disposto nos incisos 1,11 e III do art. 14 da Constituição Federal, sancionado e transformado na Lei
n2 9.709, de 18 de novembro de 1998.
MENSAGEM N° 256, DE 1998
N• 1.397 na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 18,
inciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento de
Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto
n• 93.325, de 12 de outubro de 1986, no art.54, inciso I ,alínea a, e no art. 55, do Anexo I ao Decreto
n• 2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, da Senhora Vera Pedrosa Martins de Almeida, Ministra de Primeira Classe, do Quadro Permanente da
carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à República do Equador.
Os méritos da Embaixadora Vera Pedrosa Martins de Almeida, que me induziram a escolhê-la para o
desempenho dessa elevada função, constam da a~e
xa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasilia, 18 de novembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM N 2 430/DP/ARC/G-MRE/APES
Brasília. 16 de novembro de 1998
Excelenlissimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos
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arts. 56 e 58, do ReguléiiT!Gmc. .::.=. .-=c:::~val do Sar:iço Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1•
de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea a, e
no art. 55, do Anexo I ao Decreto n• 2.246, de 6 de
junho de 1997, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado
Federal, destinada à indicação de Senhora Vera Pedrosa Martins de Almeida, Ministra de Primeira Classe, do Quadro Permenente da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil
junto à República do Equador.

2. Encaminho, igualmente em ane~o. informação sobre o pais e Curriculum-vitae da Embaixadora Vera Pedrosa Martins de Almeida, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de
Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente. - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
Curriculum-vitae

EMBAIXADORA VERA PEDROSA 1.1ARTIIIS
DE ALMEIDA
Rio de Janeiro/AS, 2 de janelfo de t 936.
Filha de Mário Pedrosa e Mary Houston Pedro..
sa.
Curso de Rlosofia, FNF/R.J.
CPCD,IRBr.
CU!'SO de Prática Diplomática..:: Gv• •~::h.Ua.-, IRBr.
CAE, IRBr.
Terceira Secretária, 24 de outubro de t 968.
Segunda Secretária, antigüiaade. 3 de janeir.;
de 1972.
Primeira Secretária, 1Yl€rec1mento, 24 de agosto de 1977.
Conselheira, merecimento, I 8 de agosto Ja
1981.
Ministra de Segunda Classe. c.1erecimento, 17
Jezembro de 1987.
Ministra de Primeira Classe. 21 de junho de
1993.
Assistente do Secretário-Gerar de Politica Ex:erior, 1969.
Assistente do Chefe da Oi\Jtsat) de rransportes
" Comunicações, 1970f72.
Assistente do Chefe da Divrsào de Transportes
e Comunicações, 1980.
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Assrstente ao (;]·,a.; .-.:. L:i ·r::;éio r!3s , '-=-·. :Sas
Unidas, 1981/83.
Chefe da Divisão das r·,ações Unidas, I 987.
Chefe-Adjunta do Departamento de Organis ..
mos Internacionais, 1987.
Chefe, Substituta, do Departamento ele 0.-ganismos Internacionais, 1987/88.
Coordenadora-Executiva do Gabinete t.Jo 1\.;inistro de Estado, 1988/90.
Madri, Segunda Secretária, 1972175.
Lima, Segunda Secret<ir'ia, I 975f76.
Lima, Primeira Secretária, 19n!BO.
Paris. Conselheira, 1983/86.
Paris, UNESCO, Ministra-ConsefheJo"' ~ uaiegada Permanente Adjunta, 1990/93.
Paris, UNESCO, Enca.rregadâ tJe f'~c~.Jcios
a.i., 1991.
Haia, Embaixadora, 1995/98.
Comissão de Estudos Relativo::; à r !a·.~.::gação
Aérea Internacional, Ministério da Aeronáutica.
1970f72 (Representante-Adjunta do MRE).
I Reunião da Subcomissão de Coopeiâção
Econômica e Técnica, Comissão Mista ~rasil __ Equador, Brasília, 1971 (Assessora).
·
Confererência Diplomática para ci Re,isác. de:
Convenção de Varsóvia, 1971 (Delegada).
Negociações para celebração de t H, 1 .c..c.::.rd:::
sobre transporte aéreo com o Equador. QuJto, HJ7·t
(Delegada).
Reunião de Consulta ;-..eronâutica Brasii ·Hain;~
Unido, Rio de janeiro, 1971.
XVII Assembléia Extra..:.tcJinána CJci uACI 1~1,
(Delegada).
Reunião de Consulta c.:nn Autondadcs Ac,-onaticas Espanholas, Rio de janairo, 1971 (Oelegatla).
Reunião Informal A TS/COM_3 entre Autorida·
des Brasileiras e Senegalesas, Rio de Janerro, 197:.:.
(Delegada).
Reunião de Consu/la F.eronautiCa t:jra.:;il·t:!:if-Ji:l
nha. Madri, 1972 (Delegada).
III Sessão Ordinária da Comrssao rnterrldcrona1
para Conservação do Aturr. Allâmico, Pali5, r97:-.
(Delegada).
III Sessão Ordinária de. Conselnc. ua ~0l7iiS.5ã\..
Internacional para Conservao::;ão do Atu.n Atlântico. ~
Reuniões do Comitê Permanente de 111'~./clStiga~ão t
estatística e das Subcomissões 1 . 2 e 4 da mesmE
Comissão Internacional, Madri, 1874 (A55ess:ora).
Reunião de Consulta AeronâuLica t:3rasii-Pen 1
Lima, t 976 (Delegada).

NOVEMBRO DE t998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Reunião sobre l'vlonitoramento dos Processos

:Je Desertificação na ,C,mérica Latina, UNEP, 1977
(observadora).
Subcomissão Mista Brasileiro·Peruana para a

·lmazõnia, Jquitos, 1977 (delegada).
Conferência lnteramericana de Ministros de
trabalho. 1978 (assessora).
Sessão do Conselho de Administração do
UNEP, Nairobi, 1981 (delegada).
Reunião "ad hoc" de Peritos Governamentais

de Alio Nivel sobre Direito Ambiental, Montevidéu,
·t981 (delegada).
Reunião de Ministros das Relações dos Países
Membros do Tratado de Cooperação Amazônica.

Belém, 1981 (assessora).
Reunião Regiom.".l lntergovernamental sobre
Meio Ambiente na América Latina e no Caribe, Méxi-

oo, 1982 (delegada).
X Aniversario da Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente e à XI Sessão do Conselho de
Administração do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente, Nairóbi, 1982 (delegada).
Reunião do Grup~ de Trabalho da Área Básica
n' 2, sobre Recursos Hídricos e Outros Recursos
Naturais dos Pafses da Bacia do Prata, Brasma,
1982 (delegada).
Conferência sobre a Organização das Nações
Unides na Escola de r_~uerra Naval, Rio de janeiro,

1982.
Correspondente IJficial Brasileira à Bienal de

r>aris. 1984.
Comissão de Apoio às Atividades do Projeto
'3r<~sii-França, 1985 (membro).
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Viagem Presidencial à Bolívia, 1988 (comitiva
do Senhor Ministro de Estado).
Reunião Regional de Peritos em Desarmamen-

to, Lima, 1988 (representante).
III Sessão Especial das Nações Unidas dedicada ao Desarmamento, Nova York, 1988 (delegada).
Reunião Regular de Chanceleres do Grupo dos
Oito (Fases Técnica e Ministerial), Oaxaca, 1988
(delegada).
Reunião de Alto Nível sobre Implementação da
Declaração de Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, Rio de Janeiro, 1988 (delegada).
Missão Especial à Posse do Presidente do
Equador (comitiva do Senhor Ministro de Estado).
Seminário "Cooperación para la Paz\ Instituto

Peruano de Relações Internacionais, Lima, 1988
(representante).
XLII Assembléia-Geral das Nações Unidas,
Nova York, 1988 (delegada).
Assembléia Geral da OEA, São Salvador, 1988
(delegada).
Conferência das Nações Unidas para a Adoção
da Convenção sobre Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e Substâncias Psicotrópicas, Viena, 19!!8 (delegada).
Conferência dos Países Signatários do Protocolo de Genebra sobre Armas Químicas, Paris, 1988

(delegada).
Reunião de Embaixadores no Leste Europeu,
1989 (membro da comitiva).
Visita do Ministro das Relações Exteriores à
Espanha, Madri, 1989 (membro da comitiva).
Reunião dos Presidentes dos Países-Membros

Reunião Region2l lntergovernamental sobre
r1J1eio /\mbíente n.::\ América l_atina e no Caribe, Mon~
tivici4u, 1987.

do Tratado de Cooperação Amazõnica, Manaus,
1989 (delegada).

Sessão da Comissão das Nações Unidas soe Situação da Mulher, Viena, 1986 (chefe).
"Fón 'm rlos Lagcs". 11 Reunião, Lagos, 1987

OEA sobre a Situação no Panamá, Washington,
1989 (delegada).
Viagem do Presidente da República à Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova York, 1988
(membro da comitiva).
Visitas Oficiais do Presidente da República a
~ngola e Bolívia, I 988 (membro da comitiva).
Visita do Ministro das Relações Exteriores a
Washington, 1989 (membro da comitiva).

~re

'~h.c;>!-e).

~UI :\ssembléia-Geral das Nações Unidas,
'love. Yorl<, 1987 (delegada).
'2ornissão redere.l <ie Entorpecentes. nepresentante-Adjunta do MRE, 1987.
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa

'lurne.na. 1987 {representante-suplente do MRE).

Sessão Especial da Comissão de Entorpecentes das Hações Unidas e Reunião do Grupo de Peri-

tos para a Negociação do Texto do Projeto de Convenção sobre o Tráfiro Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, Viena, 1988 (delegada).

Reunião Extraordinária de Chanceleres da

XXV e XXXVI Conferências Gerais da Unesco,

Paris, 1989 e ·1991 (delegada).
C~'{:XIV

a CXL Sessões do Conselho Executi-

vo da Unesco, Paris, 1989 a 1992 (delegada).
Painel lr"ernacicnal sobre Alterações Climáticas, Sundsvel!, : S90, (chele).
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III Sessão do Comitê Preparatório da Conferência sobre Alterações Climáticas, 1991 (chefe da
delegação).
Reunião do Comitê do Património Mundial, Paris, 1992 (representante).
Jll Reunião de Cúpula do Grupo dos 15, Dacar,
1992 (delegação de apoio ao Senhor Presidente da
República).
VI Cúpula Presidencial do Grupo do Rio, Buenos Aires (delegação de apoio ao senhor Presidente
da República).
III Reunião do Conselho do Mercosul, Montevidéu, 1992 (delegação de apoio ao Senhor Presidente da República).
Visita do Senhor Presidente da Repúblcia à
Bolívia para assinatura de Acordo Bilateral sobre
Gás, 1993 (Delegação de Apoio do Senhor Presidente da República).
Visita Oficial do Senhor Presidente da República à Argentina, 1993 (Delegação de Apoio do Senhor Presidente da República).
Visita Oficial do Senhor Presidente da República ao Uruguai, 1993 (Delegação de Apoio do Senhor
Presidente da Repúlica).
Reunião do Conselho do Mercosul, Assunção,
1993 (Delegação de Apoio do Senhor Presidente da
República).
Missão Presidencial à posse do Preskiente do
Paraguai, 1993, (Delegação de Apoio do Senhor
Presidente da República).
III Conferência Ibero-Americana de Chefes de
Estado e de Governo, Salvador, Bahia, 1993 (Delegação de Apoio do Senhor Presidente da Repúbli·
ca).
VIl Cúpula Presidencial do Grupo do Rio. Santiago do Chile, 1993 (Delegação de Apoio do Senhor
Presidente da República).
Secretária de Difusão e Intercâmbio Cultural do
Ministério da Cultura, 1986/87.
Presidente da Comissão para a implementação

do Projeto Alvorada, 1990/91.
Assessora Diplomática da Presidência da República, 1993/95.
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Grão Mestre.
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Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral do Departamento do Serviço Exterior.

SITUAÇÃO INTERNA E POLiTICA EXTERIOR
A partir de agosto de 1996 e durante quase
todo o ano de 1997, o Equador passou por uma conturbada fase política. O Presid~nte eleito em 1996
foi deposto pelo Congresso em fevereiro de 1997
por meio de polêrnica interpretação constitucional (a
Abdalá Bucaram atribuiu-se "incapacidade menlal"
para o exercício das funções). O então Presidente
do Congresso. Fabián Alarcón, assumiu a Presidência do país.

As eleições de 1998, vencidas por Jamil Mahuad, trazem a uma complexa culminação o período
de transição entre o modelo popl,Jiista fracassado de
Abdalá Bucaram e o interinato, de Fabián Alarcõn,
que viu frustrados seus projetas de modernização do

Estado.
Nesse processo, ficou claro que o país continua apresentando marcadas divisões internas de
caráter regional (serra x costa), político-partidário e
socioeconõmico.
A situação econômica atual é muitO: grave. Nos
cinco primeiros meses de 1998, em virtude da sensí-

vel baixa do preço internacional do petróleo, das deficiências estruturais de extração, transporte e comercialização no país, o valor monetário das expor-

tações equatoriais desse produto foi superado pelo
das vendas de banana, tradicionalmente o segundo
item na pauta. Ressalte-se ainda que as exportações de camarão são as únicas, dentre os três principais itens da balança comercial equatoriana, que
não decresceram em termos de geração de divisas.
Outro sério problema deverá ser a contenção do dê-

fiei! fiscal, calculado em US$1, 1 bilhão, equivalente
a 5,6% do PIB.
O projeto de Governo do Presidente Mahuad
consiste em assentar as bases para um crescimento

elevado e sustentado da produção e do emprego,
com uma economia aberta, dinàmica e competitiva
Mahuad defende a abertura à iniciativa privada nacional e estrangeira, através de privatizações e prestação de serviços, em setores como exploração

transporte e distribuição de de hidrocarbonetos, geração, transmissão e distribuição elétrica, telefonia

Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.

básica, celular e de satélite, estradas, portos e aero-

Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador,

portos, e água potável e saneamento básico.
Nos últimos anos, o Equador tem buscado diversificar seus cantatas externos, que tendem a con-

Brasil.
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil.
Ordem "E I Sol de Peru•, Oficial, Peru.
Ordem do Mérito Civil, Espaflha.

centrar-se nos EUA por força do intercâmbio comercial entre os dois países. Nesse contexto, observa-
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se maior esforço de participação equatoriana em foros regionais, como a Comunidade Andina e o Gru-

po do Rio e internacionais, conforme refletido na
ocupação de um dos assentos não permanentes no
Conselho de Segurança das Nações Unidas no biénio 1991-92.
A conclusão ex~osa do processo de paz com o
Peru, logo no inicio do Governo Mahuad, retirou um
sério problema da agenda externa equatoriana e deverá abrir margem a iniciativas proveitosas de cooperação com aquele vizinho sul-americano e outros
países.
Relações com o Brasil
Desde a reorientação da pol!!ica externa equa-

toriana durante a gestão de Rodrigo Bo~a. no sentido de fomentar os vinculas no cenário regional, o
relacionamento bilateral Brasil-Equador tem registrado um desenvolvimento constante, que se traduz hoje em um diálogo fluído e construtivo entre
os dois países, inclusive na coordenação de posi-

ções no âmbito de organismos multilaterais regionais e internacionais. Reflete-se igualmente em
outros campos do relacionamento bilateral, pela intensificação dos programas nas áreas cultural e de
cooperação técnica.
No plano polnico regional, sobressaem as possibilidades de aprofundamento da coordenação de
posições no âmb~o do Grupo do Rio, no contexto da
preparação da Cúpula América Latina_Caribe União
Européia, bem como na esfera do Tratado de Coo-

peração Amazónica, em particular no tocante ao
processo do estabelecimento da futura Secretaria
Permanente, a ser sediada em Brasma.
No plano global, dentre os temas de mútuo interesse, constam o processo de reforma das Nações
Unidas, e as questões relacionadas ao meio ambiente e ao narcotráfico.

Embora se tenha observado, ao longo dos últimos quinze anos, uma tendência ao crescimento do

comércio bilateral, o Brasil vem perdendo espaço no
mercado local. A balança comercial segue, contudo
francamente favorável ao Brasil, com um superáv~.
em 1997, de US$119,6milhões.
Os principais produtos brasileiros exportados
para o Equador têm sido ônibus, máquinas e aparelhos mecânicos, automóveis, sobretudo em CKD,
autopeças, produtos siderúrgicos, papel e alimentos.
Para o Brasil, o Equador exporta, além de petróleo,
enlatados de atum e de sardinha, bombons e caramelos, chapéus de palha, derivados de plástico e
ácido acetilsalicmco.
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O Equador tem ple~eado do Brasil maiores importações de atum e de outros produtos. Eventuais
entendimentos nesse sentido deverão ser buscados
no contexto das negociações em curso entre o Mercosul e a Comunidade Andina, cuja conclusão poderá dinamizar o comércio existente entre os dois
pafses.
(À Comissão de Relações Exteriores e
·
Defesa Nacional.)

PARECERES
PARECER N° 587, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas n.. 2 e
3, de Plenário oferecidas ao Projeto de
Lei da Câmara n• 105, "de 1996 (n• 1.873,
de 1991, na Casa de origem), que "dispõe
sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão do tráfico Ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas afins, e dá outras providências", e ao Projeto de Lei do Senado
n• 154, de 1997, de autoria do Senador
Lúcio Alcântara, que "dispõe sobre a
prevenção, o tratamento, a fiscalização,
o controle e a repressão à produção, ao
uso Indevido e ao tráfico Ilícito de substâncias entorpecentes e de drogas que
causem dependência física ou psíquica,
e dá outras provldênclas 11 • (Tramitando
em conjunto, nos termos do Requerimento n• 571, de 1997).
Relator: Senador Romeu Tuma
I - Relatório
No prazo regimental destinado ao recebimento
de emendas de Plenário ao PLC n• 105/96 e ao PLS
n• 154/97, a Exma. Sra. Senadora Emllia Fernandes
apresentou duas emendas à primeira proposição.
Emenda n°2
Consoante a Emenda n• 2, oferecida ao art.
14, os atas de promover, fundar, financiar, coman-

dar, participar ou prestar colaboração, direta ou indiretamente, ainda que como informante, com vistas
à prática de quaisquer dos crimes relacionados à
produção - plantio, tráfico, extração, compra, venda, troca, preparo ou uso de substâncias entorpecentes - sujeitaria os autores a penas pecuniárias
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de até quatrocentos dias-multa, e reclusão, de seis a
quinze anos.
Nas razões justificadoras da emenda ao art.

possibilidade punitiva do fabricante ou traficante

14, a ilustre autora argumenta que a pena prevista

de entorpecentes. Nesses casos, não obstante o

nesse artigo é aplicável também ao mentor intelectual do delito, e por isso não pode ser inferior à prevista no art. 12 (reclusão, de três a quinze anos). Argumenta ainda que o magistrado, só após examinadas as provas, é que deve decidir sobre a gradação
da pena.

evidente absurdo o magistrado não estaria descumprindo a lei se aplicasse ao informante a pena

Emenda n•3
Essa emenda preconiza ao § 32 do art. 26 o
aditamento da condtção de que o usuário surpreendido com substância entorpecente deslinada a consumo pessoal não apenas será conduzido à autori-

dade policial para prestar depoimento e ser cadastrado, seguindo-se a liberação, mas lambém que firme o compromisso, mediante termo, de comparecer
a todos os atas do processo.
11- Voto
A argumentação justificadora da Emenda n•
2 ao PLC n• 1 05, de 1996, deixa de considerar
que o art. 14 congrega vários tipos penais,e a gradação da sanção será definida pelo grau de participação do agente, em estreita sintonia com o art.

29 do Código Penal. Nos termos da emenda, até
mesmo o ato participativo mfnimo sujeitaria o
agente à pena máxima imposta (quinze anos de
reclusão).
Convém levar em conta, também, que o ato de
promover ou fundar grupo evidencia apenas o ânimo
de delinqüir; se examinados isoladamente, isto é,
não considerada a ação criminosa que posteriormente venha a ocorrer, ver-se-á que esses atas es-

tão ainda rnuilo próximos da fase de cognação (cogitalio), não sendo possível afirmar-se, nessa fase, se
de fato haverá a prática de um delito, e em que grau
de paticipação se enquandrará o agente. Essa ccndição é que orienta a previsão minima da pena em
três anos.
Por outro lado, veja-se, no mesmo dispositivo,
que o ato de financiar grupo de deliqüentes se reveste de muito maior gravidade, pois pode já não

envolver apenas a cogilação, mas ullrapassar essa
fase e alcançar a da própria ação, embora não exis-

la a definição do tipo penal do crime que ainda será
perpelrado.
Ao retirar-se do art. 14 a graduação punniva,
para substituí-la por uma faixa elástica de sanção,

que vai de seis a quinze anos, confonne proposto na
emenda, sujeitar-sa-ia o mero informante à mesma

máxima de quinze anos de reclusão, e, noutro pro-

cesso ou circunstância, a mfnima, de três, ao mentor
do crime.
A Emenda n• 2 ao PLC n• 105, de 1996, mostra-se igualmente desnecesária quando se ccnsidera
a punição mais grave, de um quarto até a metade,
prevista no art. 20, aos mentores dos delitos relacionados a entorpecentes. Significa dizer que os crimes
de maior potencial ofensivo, entre os quais o de en-

gendrar, cerno mentor intelectual, pode, pela associação de dispositivos, alcançar o máximo de 22
anos e meio de reclusão.

As razões expandidas recomendam a rejeição
da Emenda n• 2 ao PLC n• 105, de 1996.
A Emenda n• 3 ao PLC n• 105, de 1996, é
expletiva e a sua rejeição é recomendada pelos
próprios dispositivos subseqüentes ao ar!. 26 em especial o art. 31 _, que dispõem sobre os
procedimentos posteriores à colheita do depoimento do usuário. A simples previsão de instaura-

ção do inquérito policial, inicial do processo, já assegura que este último, se procedente a denúncia, será devidamente fonnado e trará consigo imposições específicas, inclusive as relativas a prazos e ao comparecimento do indiciado aos atas judiciais.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 1998.
Bernardo Cobrai, Presidente - Romeu
Tuma, Relator - Roberto Requlão - José Fogaça
- Roberto Freire- Romero Rucá - Josaphat Marinho- Leonel Paiva - Pedro Simon - José Eduardo OUtra -José Blanco.
PARECER N° 588, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n• 25, de 1998 (n• 2.377/96,
na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que aHera a redaçâo do art. 190 do Decreto-Lei n•1-001,
de 21 de outubro de 1969 - Código Penal
MilHar.
Relator. Senador Romeu Tuma.
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I - Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei da Câmara n• 25, de 1998 de iniciativa do Poder Executivo, que "Altera a redação do an. 190 do
Decreto-Lei n• 1.001, de 21 de outubro de 1969 Código Penal Militar".

A proposição, que não recebeu emendas no
. prazo regimental, pretende sanar algumas falhas
existentes naquele artigo do Código Penal Militar
(CPM). Inicialmente, supre a omissão de pena para
desertor, cuja apresentação ou captura ocorra após
dez dias da consumação do demo. Sugere que o
beneficio de penas mais brandas só se dê até o limite de oito dias e não dez. Por fim, propõe a inclusão de militares mais graduados (sargento subtenente e suboficial) nas circunstâncias que aumentam o rigor da pena.

11- Análise
A iniciativa não contraria preceitos constrtucionais. Quanto ao seu mérito é muito pertinente e
cumpre com eficácia os objetivos a que se propõe.
Não obstante, apresenta incorreções em face
das disposições da recém-publicada Lei Complementar n• 95, de 26 de fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
conciliação das leis, conforme determina o parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atas normativos
que menciona•.

III- Voto
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1998, observadas as seguintes emendas de redação:
Emenda n• 1 - CCJ
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PARECERES N•s 589 E 590, DE 1998
Sobre o Projeto de Lei da Câmara
n•43, de 1998 (n• 4.606198, na Casa de origem), de Iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a autonomia
da gestão das Organizações Militares
Prestadoras de Serviços da Marinha e dá
outras providências. :
PARECER N' 589, DE 1998. DA COMISSÃO
DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL.
RELATOR: Senador Bernarddo Cabral
I - Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n' 43, de 1998, de
autoria do Poder Executivo, visa a estabelecer a am-

pliação da autonomia gerencial; orçamentária e financeira das Organizações Milijares Prestadoras de
Serviços no âmbito do Ministério da Marinha. Essas
entidades se dedicam às atividades industriais e de
apoio de base, pesquisa e desenvolvimento, atendimento médico-hospitalar, abastecimento, ensino e

cuttura.
Determina o art, 1' da proposição sob análise
que o Poder Executivo poderá qualificar, com base
no § 8' do art. 37 da Constiuição - disposijivo que
teve a sua redação alterada pela Emenda Cons!Hucional n' 19, de 1998, pertinente à reforma administrativa -, as organizações milijares prestadoras de
serviços que atendam a determinados requisitos.
Essas exigências são, a seguir, descritas nos seis
incisos do ll1€ncionado artigo.

O § 8' do art. 37 da Constituição, na forma estabelecida pela Emenda Cons!Hucional n• 19, de
1998, recorde-se, diz que "a autonomia gerencial orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada
mediante contrato, a ser finnado entre seus adminis·

Acrescente-se a expressão "(NR)" após o novo
texto do caput do an. 190 e de seus §§ 2• e 4•

!radares e o poder público, que tenha por objeto a fi-

Emenda n• 2- CCJ

entidade". Determina, ainda, que caberá à lei dispor
sobre o prazo de duração do contrato e os controles
e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes.

Renumerem-se os §§ 3' e 4' propostos como §
2'-Ae§3°
Sala da Comissão, 11 de novembro de 1998. Bernardo Cabral, Presidente - Pedro Simon
- Francelina Pereira - Romeu Tuma - Roberto
Freire - Leonel Paiva - Romero Jucá - Jefferson
Pires - José Branco - Josaphat Marinho - José
Fogaça - José Eduardo Outra - Antonio Carlos
Valadares.

xação de metas de desempenho para o órgão ou

A proposição em exame constitui a primeira ini-

ciativa no sentido da concretização do que dispõe o
texto da lei cons!Hucional.
Nos termos do art. 2• do Projeto de Lei da Câmara n' 43, de 1991, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos dirigentes das OMPS será
delimitada pelo conjunto de normas vigentes, que
estabelecem os direitos, obrigações, as responsabili-
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dades e os processos de avaliação dos Oficiais mulares de Organizações Militares.
Os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho das OMPS, bem como os recursos necessários e os instrumentos de avaliação de seu
cumprimento, prescreve o art. 3', serão estabelecidos com contrato. Tais metas, na fonna do § 1• elo
ar!. 3', 'estarão subordinados ao previsto nos Planos e Programas da Marinha para execução pelas
OMPS'. Os contratos terão prazo de duração de no
mfnimo um ano, renovável por períOdos subseqüentes, a serem prorrogados em função das metas estabelecidas. É o que estabelece o § 2" do art. 32 .
Nos termos do art. 4"', os critérios correspon-

dentes às receitas auferidas pela prestação de serviços, confonne indicado no inciso III do art. 1', serão
integralmente disponibilizados para movimentação e
empenho, nos tennos do art. 4'.
O art. s• estabelece os controles a que a gestão das OMPS está submetida, destacando-se entre
eles a tomada de contas pelos órgãos da estrutura
de controle interno da Marinha (inciso I); os exames
rotineiros dos comandos superiores (inciso 11); as verificações e análises de desempenho por conselho
financeiro e administrativo da Marinha (inciso III), e
avaliação do órgão de controle externo (inciso IV).
O regime de trabalho da mão-de-obra das
OMPS é discip~nado no art. 6', pelo qual se estabelece que esse regime obedecerá às regras da Consolidação da Lei do Trabalho (CLT). Diz, ainda, o
mesmo artigo que a contratação da mão-de-obra em

função das metas a atingir e da previsão orçamentária de custeio correspondente, não podendo a remu-
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xarão os níveis salariais relativos aos empregos de

que trata o art. 7", tomando-se por base parâmetros
de mercado ou, na ausência destes, o equivalente
na Administração Federal.
Segundo estabelece o art. 9 2 , os aluais servidores públicos lotados nos órgãos que se constituirão em OMPS poderão, respeitados os interesses
da administração, optar pelo regime da CLT, processando-se, neste caso, a extinção do respectivo cargo. Quanto aos miltlares e servidores públicos da
Marinha, lotados nas OMPS, pemnanecem submetidos às respectivas legislações, inclusive quanto à
remuneração (art. 1O).
Detennina o art. 11 que se aplcia para as
OMPS os limites estabelecidos na Lei n• 8.666, de
21 de junho de 1993, alterada pela Lei n• 9.648, de
27 de maio de 1998, pertinentes a regras para a dispensa de licitações promovidas por sociedade de
economia mista e empresa pública, assim como, por

autarquias e fundação qualificada como Agência
Executiva.
O art. 12 atribui competência ao Ministro de
Estado da Marinha para estabelecer as normas
complementares que se fizerem necessárias, enquanto o art. 13 fimna a cláusula de vigêrlCia.
11- Voto

Na Exposição de Motivos lnterministerial n• 41,
de 12 de junho próximo passado, subscrita pelos Ministros de Estado da Marinha e da Administração
Federal e Reforma do Estado, são informados os critérios e os valores de que se valeu o POder Executivo para propor ao Congresso Nacional o presente
projeto de fei que consideramos pioneiro e de gran~

neração da referida mão-de-obra ser superior ao valor de mercado ou do equivalente na Administração
Federal.
Na fomna do art. 7" é autorizada a contratação,
no âmbito da Marinha, de até dez mil empregados,
de nlvel superior e médio, conforme progamação a
ser aprovada em ato conjunto dos Ministérios da
Marinha e da Administração Federal e Refomna do
Estado. Essa contratação será efetivada em número

eficiência, voltada para o controle de resultados,
com ênfase na qualidade e produtividade elos servi-

igual ou inferior ao número de cargos vagos ou ex-

ços•.

tintos no ãmb~o das OMPS, nos termos do § 1• do
art. 7". No § 2° elo mesmo artigo. são declarados ex-

constitucional pertinente à reforma administrativa,

de significado politico e econômico-social.
No referido documento assinala-se, em relação

à reforma do Estado, que um dos grandes desafios
a ser enfrentado pelo Brasil é o de criar um modelo
de desenvolvimento que traga um futuro melhor e,
nessa perspectiva, a administração passa a ser pautada ·em conceitos modernos de administração e

Recorda-se, nesse sentido, que a emenda

tintos os cargos vagos e e em extinção os demais

recentemente promulgada, traz um significativo pas-

cargos nas Organizações Militares da Marinha que
forem qualificadas como OMPS, em númem corres-

ao § 8' do art. 37, sobre a possibilidade de amplia-

pondente aos que forem criados pela lei em que

ção da autonomia gerencial, orçamentária e finan-

converter o projeto sob exame.
Diz o art. 8' que os Ministros da Marinha e do
Mare, mediante ato a ser expedido em conjunto, fi-

ceira de órgão e entidades da administração direta.

so nessa direção ao dispor, na nova redação dada

Informa-se, a seguir, na mencionada exposição

de motivos, que a Marinha brasileira, há alguns
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anos, estabeleceu um gerenciamento diferenciado
para as organizações militares responsáveis pela
prestação de serviços às instituições navais, nas
áreas industrial, de apoio de base e de pesquisa,

dentre outras. Tais organizações, designadas Organizações Militares Prestadoras de Serviços (OMPS),
têm como metas principais o aumento da produtividade, a redução de custos e a eliminação de mãode-obra ociosa, o que é perfeitamente consentâneo
com a política atualmente adotada.
Malgrado os esforços da Marinha para o aprimoramento de seus procedimentos administrativos,
tal objetivo não foi alcançado suficientemente em ra-

zão da rigidez da legislação que normatiza a Administração Pública. Por ese motivo, a mudança introduzida na Lei Maior pela Emenda Constitucional n2
19, de 1998, pennite a adoção das medidas necessárias, com o propósito de garantir um crescimento
administrativo com qualidade, como asseveram os
eminentes ministros de Estado já referidos.
Destarte, a presente proposição visa a dinamizar o processo produtivo das Organizações Militares
Prestadoras de Serviços, o gerenciamento de resul-

tados, bem assim, definir o regime das leis trabalhistas para fins de contratação de recursos humanos.
Convencido das razões aduzidas por seus ilustres auxiliares, o Excelentíssimo Senhor Presidente

da República, Fernando Henrique Cardoso, encaminhou ao Congresso Nacional o presente projeto de
lei, na fonna do art. 61 da Carta Magna, o qual já
mereceu a aprovação da egrégia Câmara dos Deputados.
Com efetto, O Projeto de Lei da Câmara n• 43,
de 1998, objeto de nossa análise, trata de matéria
da mais alta relevância e o faz de maneira inovadora
e adequada. Como se sabe, a dinâmica de funcionamento das Organizações Militares Prestadoras de
Serviços assemelha-se à das empresas privadas,
em termos de gerenciamento, competitividade e produtividade. As organizações para as quais as OMPS
prestam sos seus serviços pertencem à Marinha,
possuem crédito orçamentário constituído dos recursos destinados ao seu custeio. Esses recursos poderiam ser empregados indistintamente nas próprias
OMPS ou em empresas privadas. As OPMS, entretanto, constituem um modelo já consolidado, contando com experiências acumuladas em muitos anos.
Daí a inteira pertinência da solução encontrada, mediante a qual a proposição vale-se do preceptivo constante do § a• do art. 37 da Constituição Federal, na fonna dada pela Emenda Consmucional n•
19, de 1998, como seu fundamento de validade jurí-
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dica para estabelecer um novo critério de gerenciamento das organizações mencionadas que é, a um
só tempo, moderno, porque compatível com os métodos da administração gerencial, e seguro, porque
arrimado em objetivos claramente definidos e atingíveis, sem provocar qualquer solução de continuidade nessa área importante da administração pública
brasileira.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1998.
Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998
Romeu Tuma: Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Bernardo Cabral: Relator, Marluce
Pinto, Abdias Nascimento, Emma Fernandes,
Joel de Hollanda, Hugo Napoleão, José Agripino,
Lúdio Coelho, Arlindo Porto, Mauro Miranda.
PARECER N° 590, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania.
Relator: Senador Lúcio Alcãntara
1- Relatório

O Proje1o de Lei da Câmara n• 43, de 1998, de
autoria do Poder Executivo, visa a estabelecer a ampliação da autonomia gerencial, orçamen1ária e financeira das Organizações Milttares Prestadoras de
Serviços no ãmbtto do Ministério da Marinha. A possibilidade de ampliação da autonomia dessas entidades encontra lastro constttucional no § a• do art. 37
da Carta Magna, adttado pela Emenda Constttucional n• 19, de 4 de junho de 1998.
O art 1° da proposição sob análise estabelece
que o Poder Executivo poderá qualificar, com base
no § e• do arf. 37 da Constituição, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n• 19, as organizações milttares prestadoras de serviços que atendam a determinados requisitos. Essas exigências
são, a seguir, descritas nos seis incisos do mencionado artigo.
Nos termos do art. 2• do Projeto de Lei Câmara
nQ 43, a autonomia gerencial, orçamentária e finan~
ceira dos dirigentes das OMPS será delimttada pelo
conjunto de nonnas vigentes, que estabelecem os
direitos, obrigações, as responsabilidades e os processos de avaliação dos Oficiais mulares de Organizações Militares.
Os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho das OMPS, bem como os recursos necessários e os instrumentos de avaliação de seu
cumprimento, prescreve o art. 3Q, serão estabelecidos em contrato. Tais metas, na fonna do parágrafo
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único do art. 3 2 , •estarão subordinadas ao previsto

nos Planos e Programas da Marinha para execução
pelas OMPS'. Os contratos terão prazo de duração
de no minimo um ano, renovável por períodos subseqüentes, a serem prorrogados em função das metas
estabelecidas. É o que estabelece o§ 2" do art. 3".
Os créditos correspondentes às receitas auferi-

das pela prestação de serviços, conforme a previsão
nesta Lei, serão integralmente disponibilizados para
movimentação e empenho, nos termos do art. 4°.
Dedica-se o art. 5 2 a determinar os contro~s a

que a gestão das OMPS está submetida, destacando-se a tomada de contas pelos órgãos da estrutura
de controle interno da Marinha (inciso I); os exames

rotineiros dos comandos superiores (inciso 11); a verificação e análises de desempenho por conselho financeiro e administrativo da Marinha (inciso III}, e
avaliação do órgão de controle externo (inciso IV)Os
funcionários das OMPS serão contralados com base

no regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
estipulada o art. 62 • Neles se estabelece a vinculação a metas de desempenho, a remunerçaão não
superior ao valor de mercado ou ao equivalente na
Administração Federal e a observância da previsão

orçamentária.
É autorizada a contratação, no âmbito da Marinha, de até dez mil empregados, de nível superior e
médio, conforme programação a ser aprovada em

ato conjunto dos Ministérios da Marinha e a da Ad·
ministração Federal e Reforma do Estado, na forma
do art. 7J. Essa contratação será efetivada em número igual ou interior ao número de cargos vagos ou

extintos no âmbito das OMPS, nos termos do§ 12 do
art. 7". Dedica-se o § 2' do mesmo artigo, por sua
vez, a declarar extintos os cargos vagos e em extinção os demais cargos nas Organizações MilHares da

Marinha que forem qualificadas como OMPS, em

submetidos ás respectivas legislações, inclusive
quanto à remuneração. (art. 1O}.
Aplica-se para as OMPS os limtles estabelecidos na Lei n• 8.666, alterada pela Lei n• 9.648, pertinentes a regras para a dispensa de icitações promovidas por sociedade de economia mista e empresa pública, assim como por autarquias e fundação qualif!C8·
da como Agência Executiva, segundo o art. 11.
Dedica-se o art. 12 a definir a competência do
Ministro de Estado da Marinha para estabelecer as
normas complementares que se fizerem necessárias, enquanto o art. 13 firma a cláusula de vigência.

11- Voto
O § B' do art. 37 da Constituição,
tabelecida pela Emenda Constitucional
de-se, diz que "a autonomia

ger~ncial

na forma esn• 19, recororçamentária

e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante
contrato, a ser firmado entre seus administradores e

o poder público, que tenha por objeto a fixação de
metas de desempenho para o órgão ou entidade'.
Determina, ainda, que caberá à lei dispor sobre o
prazo de duração do contrato e os controles e critérios de avaliação de desempenho, diretlo~, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. Esta proposição consttlui a primeira iniciativa no sentido da concretização do que dispõe o texto da lei consmucional.
A Emenda Consttlucional n' 19 é a mais elevada expresão jurídica da nova concepção de administração pública que o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso quer imprimir ao Brasil. Urge
superar não apenas as velhas práticas patrimonialistas como também as concepções de natureza buro-

crática que ainda dominam a administração pública
brasileira. A nova conceção, de natureza gerencial,

O art. a• estabelece que os ministros da Mari-

impõe uma maior agilidade, eficiência e praticidade,
segundo os modernos padrões de gestão pública,
buscando a qualidade e a produtividade.
Nessa direção, há que aproveitar as boas ini-

nha e do Mare, mediante ato, fixarão os níveis sala-

ciativas que, desde há muito, existem na administra-

riais relativos aos empregos de que trata o art. 7", to-

ção pública brasileira, para, com base

mando-se por base parametros de mercado ou na
ausência destes, o equivalente na Administração Fe-

namento constitucional, viabilizar um salto de quali-

número correspondente aos que forem criados por
esta lei.

deral.

no novo orde-

dade na gestão do Estado brasileiro.
A Marinha, desde alguns anos, estabeleceu um

Conforme determina o art. 92 , os atuais servi-

gerenciamento especial para as organizações milita-

dores publicas lotados nos órgãos que se constituirão em OMPS poderão, respeitados os interesses
da administração, optar pelo regime da CLT, processando-se, neste caso, à extinção do respectivo car-

res prestadoras de serviços às insttluições navais
nas áreas industrial, de apoio de base, de pesquisa
entre outros. Com a nova ordem constitucional, esta-

belecida pela Emenda 19, surge a possibilidade de

go. Quanto aos militares e servidores públicos da

estruturar as Organizações Militares Prestadoras de

Mannha, lotados nas OMPS, estes permanecem

Serviços dentre de um novo marco legal, que lhes
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possibilite maior autonomia de Q'9stão, maior flexibili~
dade administrativa e de contratação de pessoal e,
assim, maior eficiência.
Ressatte-se o espírito pioneira da Marinha, tan-

to aquele já emiquecido pela experiência concreta
como este, de afirmar um novo marco legal que, a
nosso juizo abre perspectivas para o futuro da administração pública brasileira, agora pautada, como
afirmam os Ministros da Malinha e do MARE na Exposição de Motivos desta proposição, 'em conceito
modernos de administração e eficiência, voltada
para o controle de resultados, com ênfase na qualidade e produtividade dos serviços".
É assim histórico o esforço da Marinha para o
aprimoramento de seus procedimentos administrati-

vos. Os progressos, entretanto, foram limitados em
razão da rigidez da legislação que então normalizava a Administração Pública. Por tal razão, a mudança introduzida no ordenamento constitucional pela
Emenda Constitucional n2 1 9 permite a adoção das
medidas necessárias, ao aperfeiçoamento da gestão
administrativa. Cabe ressaltar a pertinência da ado-

ção desta política precisamente com relação às Organizações Militares Prestadoras de Serviços. Tais
organizações têm como metas principais o aumento
da produtividade, a redução de custos e a eliminação de mão-de-obra ociosa, o que é perfeitamente
consentâneo com os propósitos desta proposição legislativa.
A dinâmica de funcionamento das Organizaçõ-

es Militares Prestadoras de Serviços assemelha-se
à das empresas privadas, ern termos de gerenciamento, competitividade e produtividade. Os órgãos
para os quais as OMPS prestam os seus serviços
pertencem à Marinha e possuem crédito orçamentário constituído dos recursos destinados ao seu custeio. Esses recursos poderiam ser empregados indistintamente nas próprias OMPS ou em empresas

privadas. As OPMS entretan!o, constituem um modelo já consolidado, contando c;~m e::-:periência acumulada em muitos anos.
Esta proposição tem o seu iundamento constitucional no § 8' do art. 37 da Constituição Federal,
na forma dada pela Emenda Constitucional n' 19.
Busca estabelecer um novo padrão de gerenciamento das organizações mencionadas que seja moàerno, compatível com os métodos da administração
Çlerencial, e adequada porque rnantém o funcionamento dessas entidades durante o processo de trant;içáo dos modelos legais.
Em face do exposto, opinamos pela canstitucionalidde e julidicidade da proposição sob exame.

345

Somos, portanto pela aprovação do Frojeto de Lei
da Cãmara n• 43, de 1998.
Sala das Comissões, 18 da novembro de 1998.
- Bernardo Cabral, Presidente - Lúcto Alcântara,
Relator - Ney Suassuna - Rom•ro Jucá - D)alma
Bessa - Beni V eras ~ Josapha~ i'.ini:~ho -Arlindo
Porto - Romeu Tuma - ..;...,sã r-c;-2~t - Jéfferson
Péres- Esplridião Amln.
LEGISLAÇÃO CfTAD.·\. ·lNEX'\DA
PELA SECRETi'\RfA GE."i/.L DA MESA
EMENDA CONSTITUCIONAL N' 19, DE 1998

Modifica o regims >3 dispõe sobre
principies e normas de ..f'tdministração
Pública, servidores -e agentgs poléticos,
controle de despesas e iinanças publicas
e custeio de atividadss· .a cargo do Distrito Feder:-11, e dá OL1tr.:~s ~..:r~·Jldâncias.
Art. 37. ,'\ administração públic.:e. dreta e indireta de qualquer dos Poderes da União dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
principias de legalidade, impessoaiidaae, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao,seguinte:
I - os cargos, empregos e iunçõàs públicas
são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos ern l-ei. 8.ssim como aos estrangeiros, na turma da lei;
11 - a investi~eura em c2rgo ou empego público
depende de aprovação, previa em concurso público
de provas ou de provas e títu:cs, de acordo com a
natureza e a complexidade c!o ce.rgo =.c emprego, na
forma prevista em lei, ressaivaaes 2s nomeações
para cargo gm camissão f:"ec!r.re-::!n =:m !ei de livre
nomeação e exoneração;
V - as funções de confiança.. exgrcidas esclusivamente por servidores ocuper;tes da cargo efetiVo, e
os cargos em comissão, a serem pi.genchidos por servidores de carreira nos casos. L"'{ -:diç-:'65 e percentuais
mínimos previstos em lei des!inam-sa apenas ás atribuições de direçê.o, chefia e e:ssesorame1 ito;
VIl - o direito de greve saré sxercido nos termos e nos limites definidos em :ei es~-=:;::lfica;
X - a remuneração dos servidor ; públicos e
o subsídio de que trata o § 4 9 do are 39 somente poderão ser tin2.dos ou 8.\teraaos çor :el especifica, observada a iniciativa privativa em caso, assegurada
revisão geral anual, sempie r;a mesma data e sem
distinção de índice:;
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XI - a remuneração e o subsidio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos

liação periódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços;
11 - o acesso dos usuários a registras adminis

membros de qualquer dos Poderes da União, dos

trativos e a informações sobre atas de governo, ob-

Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, dos
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos e os proventos pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluldas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não podarão exceder o subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal;

servado o disposto no art. 5°, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o
exercido negligente ou abusivo de cargo, emprego
ou função na administração pública.

XIII- é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores;
XV- o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis,

ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4', 150, 11, 153, III, e 153, § 2",
I;
XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o
disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista,
suas subsid~rias, e sociedades controladas, direta

ou indiretamente, pelo poder público;
XIX - somente por lei especifica poderá ser
criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei complementar, neste ú~imo
caso, definir as áreas de sua atuação;

§ 3' A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos
serviços públicos em gerai, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a ava-
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§ 7" A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a
informações privilegiadas.
§ Sg A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração
direta e indireta poderá ser ampliada mediante c.ontrato, a ser firmado entre seus administradores e o
poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I -o prazo de duração do contrato;
11 - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.
§ 9' O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista

e suas subsidiárias, que receberem recursos da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou

de custeio em geral.·
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Decreto-Lei n• 5.452, de 1"-5-43)
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
PARECER M" 591, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lel da Câmara n• 34, de 1998
(n' 4.576198, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de homepage na Internet, pelo Tribunal de Contas da União,
para divulgação dos dados e informações que especifica, e dá outras providências.
Relator ad hoc: Senador Joel de Hall anda
I - Relatório

É submetido à apreciação do Senado Fedem!,
nos termos do art. 134 do Regimento Comum e de
acordo com o caput do art. 65 da Consttluição F,,_
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dera!, o Proejto de Lei do Senado Federal n• 34 (n•
4.576/98, na Câmara dos Deputados), de 1998, que
"dispõe sobre a criação de homepage na Internet
pelo Tribunal de Contas da União, para divulgação
dos dados e informações que especifica, e dá outras
providências.
Especificamente a proposição determina a cria·
ção pelo Tribunal de Contas da União, de homepage na rede de computadores Internet, com o título
"contas públicas", para divulgação de dados da
União, Estados, Distrito Federal, Municípios, suas
autarquias e outras entidades, tais como: tributos ar~
recadados; execução orçamentária, balanço consoli-

dado de suas contas; orçamento do exercício ante·
rior, instrumentos de contato ou de seus aditivos, e

compras feitas pela Administração direta ou indireta.
A proposição sob exame trata amiúde, dos pra·
zos os quais essas informações deverão estar dis-

poníveis na homepage, bem como, atribui ao TCU a
fiscalização do cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 112, da Lei n• 4.320/64, o atendi·
menta de cunsultas, o intercâmbio de dados informativos, a expedição de normas técnicas, como
também, quando necessário, a promoção de confe·
rências e reuniões técnicas com a participação de
representantes das entidades abrangidas pelas nor·
mas ou de suas associações.
11- Voto

Sem dúvidas que a divulgação de datas e infor·
mações relativos às contas públicas, através da cria·
ção homepage na rede de computadores Internet,
conribuirá de forma efetiva, com baixo custo e sem
acréscimos de despesas, para a democratização de

tais informações e fiscalização dos recursos finan·
ceiros repassados às diversas Unidades da Federa·
ção, suas autarquias e outras entidades.
Dessa forma, cabe à esta douta Comissão as-

sociar-se à iniciativa do nobre Deputado Luiz Canos
Hauly, aprovando a matéria de sua autoria, para tor·
ná·la uma lei, cujo mérito é inquestionável.
Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998. Artur da Távola, Presidente - Joel de Hollanda,
Relator Ad hoc)- Benedita da Silva - Leonel Pai·
va - Leomar Quintanilha - Emilia Fernandes Abdias Nascimento - Ernandes Amorim - Ger·
son Camata- Hugo Napoleão_. Romero JucáJoão Rocha- João França - Ney Suassuna.
PARECER N• 592, DE 1998

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n• 21, de 1998 (n•
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628198, na Câmara dos Deputados) que,
"Aprova o Texto da Convenção para Prevlnir e Punir os Aios de Terrorismo Conr;..
gurados em Delitos contra as Pessoas e
a Extorção Conexa, Quando Tiverem Eles
Transcendência Internacional, concluída
em Washington, em 2 de fevereiro de
1971".
Relator: Senador Romeu Tuma
I - Relatório
Atendendo a dispositivo constitucional, o Se·
nhor Presidente da República submeteu à consideração do Congresso Nacional o texto da conveção
em epigrafe que, segundo exposição de motivos do
Ministro de Estado das Relações Exteriores, foi preparada pela Comissão Jurídica lnteramericana e
aprovada por unanimidade pela Assembléia Geral
da Organização dos Estados Americanos, e já está
em vigor, desde 16 de outubro de 1973, em virtude
do depósito, pela Costa Rica, do segundo documen·
to de ratificação de seus termos.
O objetivo principal do documento multilateral
é, nas palavras de nosso Chanceler, a f\ecessidade
de dotar os Estados que integram o Sistema lntera·
mericano de instrumento eficaz para prevlnir e punir

ações que violem a vida e a integridade de membros
do corpo diplomático e de organizações internacionais, de caráter governamental, a quem os Estados
devem, por força do direito internacional, proteção
especial.
A convenção analisada considera delitos comuns
de transcendência internacional, qualquer que seja o
seu móvel, o seqüestro, o homicídio e outros atenta·
dos contra a vida e a integridade ·das referidas pessoas, bem como a extorção conexa com tais detitos.
A extradição é o instrumento jurídico preconi·
zado para que os Estados cooperem entre si no
combate ao terrorismo: as pessoas processadas ou

julgadas por qualquer dos delitos previstos na Con·
venção estarão sujeitos à extradição, segundo os
tratados vigentes entre as Partes, ou caso não exis·
tam, conforme as respectivas leis nacionais. Compe-

te exclusivamente ao Estado sob cuja jurisdição ou
proteção se encontrem tais pessoas para qualiticar a
natureza dos atas praticados e determinar se lhe
são aplicáveis as normas convencionais. Quando

houver algum impedimento legal ou constitucional para
que se proceda à extradição, o Estado requerido ficará
obrigado a submeter o caso ao conhecimento das autoridades competentes para que julguem o autor do
delito em seu próprio território.
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Os Estado~; Contratantes comprometem-se a incluir os delitos a que se refere a Convenção entre os
atas puníveis qw• dão lugar à extradição em todos os
tratados sol:lre a matéria, que celebrarem entre si, ou
nas leis nacionais, que versarem sobre o tema
O texto convencional interamerk:ano estabelece que toda pessoa privada de liberdade em virtude
de suas dispodições gozará das garantias judiciais
de um processo regular. Mantém, ainda, o direito de
asilo e o princípio de não-intervenção em assuntos
domésticos.
Uma série de medidas são enumeradas em
seu art. 8 2 e todas visam a implementar. entre os Estados signatário:;, a cooperação que se faz necessária e urgente, em matéria de seqüestro de pessoas e
de extorsão a el·3 conexa.
As disposi;-:ões do documento, de ordem formal, encontram-se nos artigcs 9, 10, 11, 12 e 13, e
não merecem comentários mais amplos, tendo em
vista que são ~emelhantes nas várias convenções
internamericanas, sob a égide da OEA.

Na Câmara dos Deputados, a presente matéria

obteve aprovaçüo em todas as comissões por onde
tram~ou.
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Nosso voto é, portanto, pela sua aprovação,
nos termos do Decreto Legislativo n' 21, de 1!398,
anexo ao processado .
Sala da Comissão, 17 de novembro de 1998.Benedita da Silva, Presidente eventual - Romeu
Tuma, Relator - Abdias Nascimento - lris Rezende - Pedro Simon - Emma Fernandes - Joel de
Hollanda - Hugo Napoleão - José Agripino - Lúdio Coelho.
PARECER N° 593, DE 1998
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de

Decreto Legislativo n' 90, de 1998 (n'
659/98, na Câmara dos Deputados), que
"Autoriza o envio, pelo Brasil, de tropas
armadas e equipamentQs para o exterior,
com a finalidade de prestar o apoio logístico necessário à realização dos trabalhos da Missão de Observadores Militares Equador/Peru (MOMEP)".
Relator: Senador Casildo Maldaner
I - Relatório

E o relatóno.
11- Voto
Não há dL.vida de que, com o presente documento, a Organização dos Estados Americanas enriqueceu o arcabouço jurídico, já bastante consistente, do Sistema lnteramericano, e legislou sobre matéria em tomo ela qual existe uma preocupação generalizada e constante em nosso continente.
A ComisSÊ.o de Relações Exteriores é testemunha do esforçc de nossas autoridades em firmar
compromissos :JUe lhes possibilitem cooperar, de
maneira ativa e eficaz, na luta contra o mal do século representado pelo terrorismo.
E evidente que a frequência de atas delituosos
contra pessoas que, pelo direito internacional, merecem proteção especial, tem sido causa de desgaste
no relacionamento entre as nações e um desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa humana.
A presente Convenção realiza o desenvolvimento progressivo das normas de direito interarnericano, no tocante à cooperação internacional, na prevenção e punição d" atas eberrantes, que não podem permanecer impunHs e bem merecem a qualfficaçào de
graves delitos comuns passíveis de extradição.
Ela o faz. f;em desrespeitar consagrados princípios de direito mtemacional ou regional e sem causar qualquer atrito com normas constitucionais ou
ordinárias do ordenamento jurídico brasileiro.

O Poder Executivo, em nome da nação brasileira, vem desempenhando relevante papel na condução do processo de paz entre Peru e Equador. Na
qualidade de Coordenador dos Países Garantes do
Protocolo do Rio de Janeiro de 1942, o Brasil, ao
lado da Argentina, Chile e dos Estados Unidos, viu
coroados seus esforços com a recente assinatura do
acordo final de paz entre aqueles dois países sulamericanos.
O acordo de paz prevê a distribuição de responsabilidades entre as nações intervenientes (Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos). Ao Brasil caberá responder pela organização do apoio logístico
à Missão, envolvendo transporte aéreo, almoxarifado, cartografia, fotografia, segurança e alojamento.
O Chile assumirá o componente saúde; a Argentina
proverá as facilidades de bem-estar para o efetivo; e
os Estados Unidos continuarão respondendo pelos
setores de comunicação, meteorologia e alimentação. Por esta divisão de tarefas, o Governo Brasilei·
ro deverá aumentar de 4 (quatro) para 60 (sessenta)
seu efetivo na região, além de aeronaves e viaturas.
Consciente dessas responsabilidades interna·
cionais, o Chefe do Poder Executivo nacional enviou
ao Congresso Nacional a Mensagem n° 1.169, de
1997, submetendo àquela Casa a apreciação de um
decreto legislativo autorizador, segundo prescrevem
a lei e a Constituição.
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A Mensagem Presidencial foi enviada à Câmara dos Deputados em 9 de outubro de 1997, onde foi
distribuída à Comissão e Constituição e Justiça e de
Redação. Nesta comissão, em 17 de junho de 1998,

foi aprovado o projeto de decreto legislativo correspondente, e, no dia subseqüente, foi aprovado em
Plenário, tendo sido enviado ao Senado Federal em
24 de junho de 1998.
No Senado, o referido projeto de decreto legislativo foi distribuído à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em 25 de junho de 1998, e,
em 7 de outubro de 1998, a este relator.
É o relatório.
11- Voto
A Mensagem Presidencial e o respectivo Projeto de Decreto Legislativo devem ser analisados à luz
da Constituição e da legislação ordinária. Na Carta
Magna, não obstante não se configure um dispositivo
explícito sobre o suporte material por parte do Brasil
em procedimentos de pacificação de contmos, o art. 5",
que lista os princípios fundamentais, da Nação brasilei-ra nas relações internacionais, assim dispõe:

• Art. 4 2 A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais

pelos seguintes princípios:
IV- não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VIl- solução pacifica dos conflitos;
Assim, no que diz respeito ao texto constitucional, a iniciativa de envio de tropas brasileiras não
encontra óbice. Pode-se mesmo considerar que tal
atitude se inscreve como manifestação concreta dos
principies pacifistas da Lei Maior.
Se, por esse ângulo, o legislador constitucional
tratou de estimular a participação brasileira nos processos de paz, o legislador ordinário, por meio da Lei
n• 2.953, de 17 de novembro de 1956, cuidou de disciplinar essa matéria. Assim como numerosas outras escolhas do Poder Executivo, também a decisão de enviar tropas ao exterior só pode ocorrer com a autorização do Congrsso Nacional, na forma da lei acima cilada, procedimento que está presentemente em curso
através do projeto de decreto legislativo em exame.
Destarte, tendo em vista a conveniência politica da questão, a constitucionalidade da solicitação,
seu enquadramento nos cânones previstos na lei especifica sobre a matéria, assim como sua adequada
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técnica legislativa, opino pela aprovação do Projeto
de Decreto legislativo n• 90, de 1998.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 1998. Romeu Tuma. Vice-Presidente no exercfcio da Presidência- Casildo Maldaner, Relator- Abadias Nascimento - lrls Rezende - Pedro Simon - Ernilla Fernandes- Joel de Hollanda- Hugo Napoleão- José
Agriplno- Benedíla da SHva- Lúdio Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N• 2.953, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1956
Fixa nonnas para remessa de tropas
brasileiras para o exterior.
Art. 12 A remessa de torça armada, terrestre,
naval ou aérea para fora do território nacional, sem
declaração de guerra e em cumprimento de obrigações assumidas pelo Brasil como membro de organizações internacionais ou em virtude de tratados,
convenções, acordos, resoluções de consulta, planos de defesa, ou quaisquer outros entendimentos
diplomáticos ou militares, só será feita, nos termos
da Constituição, com autorização do Congresso Nacional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica aos casos constitucionais de repulsa à invasão ou à agressão estrangeira. (Constituição Federal, art. 7" n' 11 e art. 87, número Vlll, ln fine).
Art. 2" Não necessita a autorização, prevista no
artigo anterior o movimento de forças terrestres, navais e aéreas processado dentro da zona de segurança aérea e marítima, definida pelos órgãos mimares competentes, como necessária à proteção e à
defesa do litoral brasileiro.
Ar!. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DOCUMENTOS ANEXADOS
PELA SECRETARIA-GEAL DA MESA
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado
Federal, nos termo do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO N2 15, DE 1994
Aprova o pedido de autorização
para que o Brasil possa colocar à disposição da Operação das Nações Unidas
para Moçamblque-ONUMOZ, pelo prazo
de um ano, batalhão de Infantaria.
O Congresso Nacional decreta:
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Ar!. 1• É aprovado o pedido de autorização
para que o Brasil possa colocar à disposição da
Onumoz, pelo prazo de um ano, um batalhão de in-

Nações Unidas em Angola- UNA VEM- III, a contar
do encerramento do atual turno de seTViço.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do

fantaria, que teria como fim Unico cooperar com as

Congresso Nacional quaisquer atas que impliquem

Nações Unidas na restauração da democracia na
manutenção da segurança da população, no respeito aos direitos humanos, na distribuição de ajuda humanitária e no estabelecimento de clima de paz e

revisão do teor da autorização concedida, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos

do art. 49, I, da Consmuição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património na-

conciliação que permitam o funcionamento de elei-

cional.

ções livres em Moçambique.

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de julho de 1996. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do

Congresso Nacional quaisquer atas que impliquem
revisão deste pedido, bem como quaisquer atos que,
nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 2 2 Este decreto legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional apro-

vou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 31, DE 1994
Autorizo o envio de contingente militar para o processo de pacificação política de Angola.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 E concebida autorização para o envio
de contingente militar para o processo de pacifica-

ção política de Angola.
Art. 2 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1994. Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento lntemo, promulgo o seguinte

DECRETO LEG ISi.A TI VO N' 70, DE 1996
Aprova a renovação do prazo de
permanência do contigente militar brasi~

leiro- COBRAVEM NA UNA VEM -III.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1q É concedida a renovação, por um ano,

do prazo de permanência do contingente militar brasileiro- COBRAVEM na missão de Verificação das

PARECER N' 594, DE 1998
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de

Decreto Legislativo n 2 94, de 1998 (n'
711/98, na Cãmara dos Deputados), que
"aprova a solicitação de reconhecimento
da competência obrigatória da Corte Internacional de Direitos Humanos em todos os casos relativos ii Interpretação ou
aplicação da Convenção Americana de
Direitos Humanos para fatos 91:0rrldos a
partir do reconhecimento, de acordo com
o previsto no parágrafo primeiro do art.
62 daquele Instrumento Internacional".
Relator. Senador Bernardo Cabral
I - Relatório
Nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional, mediante a Mensagem

n• 1.070, de 8-9-98, devidamente acompanhado de
exposição de motivos do Minsitro das Relações Exteriores, o Projeto de Decreto Legislativo n• 94, de
1998(n' 711, de 1998, na Cãmara dos Deputados),
que ·Aprova a solicitação de reconhecimento da
competência obrigatória da Corte Internacional de
Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana
de Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do
reconhecimento, de acordo com o previsto no parágrato primeiro do art. 62 daquele instrumento internacional.

Da Exposição de Motivos n• 361, do Senhor Ministro das Relações Exteriores, que acompanha o texto do acordo em epigrafe, cabe destacar o seguinte:

···························································

No que diz respeito ao Brasil, o Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado
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por Vossa Excelência no dia 13 de maio de
1996, estabelece como meta de médio prazo o fortalecimento da cooperação com a
Comissão lnteramericana de Direitos Humanos, com a Corte lnteramericana de Direttos
Humanos e com o Instituto lnteramericano
de Direitos Humanos. Além disso, pode-se
dizer que o Brasil tem fortalecido o seu relacionamento com a Comissão lnteramericana
de Direitos Humanos, inclusive com a aceitação da solução amistosa para determinados casos que lá tramitam e que envolvem o
pagamento de indenizações às vítimas de
violações e a seus familiares. A maior visibilidade do sistema interamericano de proteção
dos dirertos humanos tem gerado manrtestações favoráveis da sociedade civil ao reconhecimento da Corte pelo Brasil, como demonstra
campanha nesse sentido lançada recentemente por entidades de defesa dos direitos
humanos e personalidades dos mundos acadêmico, jurídico, político e religioso.

Do ponto de vista da política extema, a
aceitação da jurisdição de uma Corte internacional de direitos humanos seria condizente com a linha de atuação do Brasil nos
foros multilaterais e com nosso interesse em
assumir responsabilidades crescentes no
cenário internacional. O gesto, se realizado
no ano em curso, teria ainda o sentido simbólico de ocorrer no ano em que se comemora o Cinqüentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reforçando a
personalidade do Brasil como país identificado com os valores de direitos humanos e
pronto a aceitar plenamente as responsabilidades e obrigações que tal identificação implica.
Em verdade, a capacidade jurisdicional da Corte lnteramericana de Direitos Humanos, prevista no
art. 62, § 12 do Pacto de São José da Costa Rica, foi
sempre objeto de uma cláusula facultativa à adesão
dos Estados (art. 45, § 12 ), bem nos moldes do que
tem sido o tratamento destinado às cortes internacionais 110 âmbito do Direito Internacional Público
clássico.
A opção brasileira teve, quando da assinatura
do tratado, em setembro de 1992, uma perspectiva
dinâmica, no sentido de bem auferir a oportunidade
e conveniência em aderir-se à jurisdição compulsó-
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ria da corte. Não significou, em nenhuma hipótese,
inconfonnismo ou rejeição à tutela internacional dos
direitos humanos, até porque a Constttuição brasileira de 1988 é a mais avançada do mundo no tratamento da questão, sem precedentes no Direito
Constitucional comparado, chegando, inclusive, a
propugnar pela criação de instâncias internacionais
análogas à de São José (art. 7?. das Disposições
Constitucionais Transitórias).
Como bem ressalta a exposição de motivos supra-referida, o amadurecimento da posição de adesão, hoje exercida, reflete o aprofundamento do diálogo do Brasil com a Comissão lnteramericana de
Direitos Humanos, órgão que monitora a implementação da Convenção.
Cumpre destacar, ainda, que o Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado pelo Poder
Executivo em 13 de maio de 1 996, tem como uma
de suas metas a efetiva inserção brasileira no sistema interamericano de tutela dos direitos humanos, totalmente compatível com as ações que a
política brasileira vem desenvolvendo em relação
à matéria.
O reconhecimento da Corte pelo BriiSil, significa, outrossim, importante passo rumo a sua plena
institucionalização, haja vista o peso representado
pela política extema brasileira, que seguramente influenciará os demais Estados recalcitrantes, a saber,
Barbados, Granada, Jamaica, República Dominicana e México, este em fase de reconhecimento.
Resta enfatizar que a implementação do reconhecimento da Corte de São José da Costa
Rica não significa a criação de uma efetiva instância supranacional, proferindo sentenças hierarquicamente superiores ao direito interno, ou modificativas de sentenças da justiça brasileira. Trata-se
de uma Corte competente para julgar casos que a
ela são submetidos pela Comissão lnteramericana
de Direitos Humanos ou por Estados, únicas enti~
dades com legitimidade ativa para as causas. Tal
corte é também competente para verificar a responsabilidade do Estado pela violação praticada,
fazendo cessar a atuação condenada, bem como
estipulando as devidas indenizações às partes lesadas.

A submissão do Brasil à jurisdição de uma corte internacional de direitos humanos como aqui se
vislumbra é, em última análise, a compatibilização
de nossa prática institucional com a atuação brasileira nos foros internacionais e com a própria política
nacional de defesa dos direitos humanos.

352

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL
~~-Voto

Por ser oportL.:no e conveniente aos interesses
nacionais, e por a~ender aos iequisito da juridicidade
e constirucianalidãde, scrr:os peta aprovação do Projeto de Decreto Legisiat:'lo nº 94, de 1998, que
•aprova a solicitação de ~econhecimento da COffll€tência cbrigmó;ia a& Cone lnternackmat de Direitos
Humanos 2m todc.s os casos íalativos à interpreta-

ção ou aplicação aa Convençto Americana de Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do reconhecimento, de acordo com o previsto no parágrafo
primeiro daque!e instrumento internacional.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 1998. Romeu Tuma, Vice-Presidente no exercício da Pre-

sidência - Bernardo Cabral, Relator- Abdias Nascimento - lris Rezende - Pedro Simon - Emma
Fernande8 - Joel de Hollanda - Hugo NapoleãoJosé Agripino- aenedita da Silva.
O SR. PRESIDENTE (Caries Patrocinio) - O
Expediente I;Cc vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência comun:ca ao ?lenário que o Projeto de

Lei da Cãmara n' 25, de 1998 (n' 2.377/96, na Casa
de origem), cujo parecer foi lido anteriormente, ficará
perante a Mesa durante cinco dias úteis, r\ fim de receber emenaas, ilOS termos do art. 235, 11, "d", do
Regimento !nrerno, corr'Jinado com o art. 4 2 da Resoluç2.o n~ 37, Ge ·1995, Jo Senaao Federal.

O SR. P!'lF.SlPE!'!TE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência comiJn:ca ao Plenario que o Projeto de
Lei da Câmara n 2 43, a~ ~ 998 (n 2 4.606/98, na Casa
de ongem), cujo oarecu fo1 lido anteri0mente. ficará
perante a Mesa aurante cmco diRS úte ;, a fim de receba:- emendas, nos termos do a.rt. 235, 11, Md", do
Regimento Interno. combine.do com o art. 4 2 da Resolução n~< ~ -, C:e "1!:;95. do Senado Federal.

A. mat·~ria encontra-se em regime de urgência,
e constará t.:a pauta aa sessão c:elibemtiva ordinária
da pró:,ima terça-feira. dl2 2-'~.
O SR. PAF.S?DEl·r:E (Carlos Patrocímo) - A
Presiaência comt 'lica ao ?lenario que o Projeto de
Lei da Câmara n~ 34, de :098 (nº 4.576/98, na Casa
de erigem), cujo 'JEl.ísce~ fsi Edo 3.nterionnente, ficará
perante a t\llesa dur2nre ::::1nco dias Llleis, a fim de re(:eber •:srnenc;c:s, ::.os :::-:-m:::>s de Ftrt. 235, 11, "d", do
.9egrmento ~nte-mc. ccrn~ir:2:J.:J com o art. 4 9 da Resoiuçê.o n~< 2/. de 19-95, ::c Ser.aco Federal.

O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocinio) - Sobre a mGsa, projeto de lei do Senado que será lido

pelo Sr. 1 2 Secretário em e::-:ercrcio, senador Gilvam

Borges.
É lido a seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 179, DE 1998
Dispõe sobre danos morais e sua reparação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' Esta Lei tem aplicação nos âmbitos da
União Federal, dos Estados, do Distrito Federei e
dos Municípios.
Art. 2!:! São bens juridicamente tutelados por
esa Lei:
I - inerentes à pessoa física, o nome, a honra,
a fama, a imagem, a intimidade, a credibilidade. a

reseitabilidade, a liberdade, de ação, a auto-estima.
o respeito próprio, a integridade, a segurança e a
objeto dos contratos regularmente firmados.
11 - inerentes à pessoa jurídica e aos entes políticos, a imagem, a marca, o símbolo, o prestigio, o

nome, a liberdade de ação, a respeitabilidade, o objeto dos contratos regularmente, firmados, a sgurança e o sigilo de correspondência, científico, industrial

e de crédito.
Art. 3 2 Constitui dano moral ação ou omissão
que diminua ou atinja o patrimõnio moral ou conceituai da pessoa física ou jurídica, e dos entes políticos, ainda que mediata ou imediatamente não atinja
o seu conceito na coletividade.
Art. 4 2 São considerados responsáveis pelo
dano moral todos os que tenham colaborado para a
ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção aa
ação ou da omissão.
Art. 5 2 A indenização por danos morais pode
ser requirida cumulativamente, nos mesmos autos.
com a decorrente de danos materiais conexos.
§ 1 9 Se houver cumulação de pedidos de ir-J1enização, o juiz. ao exarar sentença. discriminarê. os
valores das indenizações a título de danos patrimo ·
niais e de danos morais.
§ 29 O valor da indenizacão por danos materiais não serve de parâmetro à reparação de danos
morais.
§ 3 9 A composição das perdas e danos, assrm
compreendidos os lucros cessantes e nos danm
emergentes, não se reflete na avliação dos dano~
mora1s .
Art. 6 9 Não tem a natureza de reparação de da·
nos morais a obrigatoriedade ao pgamento de pen
são a quem faz jus a ela por ter ficado imoossibilita-

do de trabalhar.
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Art. 72 Somente o dano certo dá direito à reparação.
Parágrafo único. Dano certo, para os efeitos
desta Lei, é o que decorre de condição ou fato que
atinja o bem tutelado, não limitado à imaginação ou
convicção pessoal e exclusiva da suposta vítima.
Art. 8!2 A análise, a opinião ou o comentário,
orais ou escritos, publicados ou integrants de ação
judicial, a respeito de fato ou condição, ainda que
desfavoráveis à pessoa física, jurídica, ou ao ente
político, só ensejam reparação de danos morais se
caracterizarem calúnia, difamação ou injúria.
Ar!. 9º A situação de irregularidade do agente
ou preposto da administração não isenta da resoponsabilidade ob,ietiva de indenizar o dano moral,
ressalvado o direito de regresso.
Art. 1O. Constitui dano direto o causado à própria vítima e indireto o que, além da vítima, ofende a
sua família ou a coletividade, provocando-lhes justa
indignação ou revolta.
§ 1º Caracterizando-se, no dano indireto, o desinteresse do ofendido ou de sua famllia, a coletividade promoverá a ação por meio do Ministério Público, no prazo de seis meses, a contar da data em
que se caracterizar o desinteresse.
§ 2' O desinteresse do ofendido ou de sua família se caracteriza pela inércia no ajuizamento da
ação pelo prazo de seis meses, observado o disposto no art. 14.
Art. 11 Não havendo quem os represente serão,
desde a data do fato ou condição, representados
pelo Ministério Público o civilmente incapaz. o que
se encontra em estado de coma, o doente t8rminal
ou o que, por qualquer razão, ainda que eventual,
não possa discernir a respeito da ofensa ou diminuição do seu patrimônio moral.
Parágrafo único. A indenização, na hipótese
deste artigo, reverterá ao ofendido ou à sua família.
Art. 12. Ao apreciar o pedido, o juiz considerará
o teor do bem jurídico tutelado, os reflexos pessoais
e sociais da ação ou omissão, a possibilidade de superação física ou psicológica, assim como a extensão e duração dos efeitos da ofensa.
§ 1Q Se ju:gar procedente o pedido, o juiz fixará
a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos,
em um dos seguintes níveis:
I ·-ofensa de natureza leve: até cinco mil e duL:entos reais:
11 -ofensa de natureza média: de cinco mil duzentos e um reais a quarenta mil reais;
III -ofensa de natureza grave: de quarenta mil
e um reais a cem mil reais;
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IV - ofensa de natureza gmvissima: a.Gima de
cem mil reais.
§ 2° Na fixação do valor Ga icden:·:ação, o juiz
levará em conta, ainda, a situação social, política e
econômica das pessoas envolvidas, as condições
em que ocorreu a ofensa ou o prejuizo moral, a in~
tensidade do sofrimento ou r.umilhação, o grau de
dolo ou culpa, a existência ae .retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a oiensa ou lesão e o padrão, tático ou expresso.
§ 3' A capacidade financeira do causador do
dano, por si só, não autoriza a fixação da indenização em valor que propicie o enriquecimento sem
causa, ou desproporcional, da vitima ou de terceiro
interessado.
§ 4º Na reinclc.iência. 01..: diante da indiferença
do ofensor, o juiz poderá elevar .ao triplo o valor da
indenização.
§ 5' Na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 1O, a indenização poderá, a critério do juiz, ser destinada a
instituição pública de assistência social ou convertida em prestação de serviços à comunidade.
Art. 14. Prescreve em seis meses o prazo para
o ajuizamento de ação indenizatória por danos morais, a contar da data do conhecimento .da ação ou
omissão lesivas ao património ,·.1oral, ressalvado o
disposto no § 1' do art. 1Q.
Art. 15. Os a ;os. ·:59 e 1.E·: 3 ::a Lei n' 3.071,
de 12 de janeirc Ce :2-1,3 - :6Gigo Civil- não se
aplicam às ações da reparaç.S.o 28 G3.r:os morais.
Art. 16. Esta !2! entra e;11 ~':'J:.; em cento e vinte
dias, a contar da dats d2 2ua ~uUiicação.
A presente omo~s:a i'8C1amn ê. colaboração de
todos os parlamentares ·::rJanios nela reconheçam a
necessidade de se inc;us:ai. ,.,o ordenamento jurídico pátrio, texto legai, C~:i!':JéiF·ml com os direitos e
garantias individuais. con:=:aqracos pelo art. 5 2 da
Constituição Feder2.~. co:-.1 r:: 0•Jjetivo de mitigar a dificuldade com que os nossos magistrados se deparam, no quotidiano. s.-:J ::.:mrar .~am:enças sobre danos morais. Essas sems::ças, ce estado para estado, de norte a sui ao País, à falta de norma balizadora, discrepam não ápenas entre sl, no que tange aos
valores das indenizações, ,·nas até nos próprios fundamentos.
Ê por essa razão Gue as 3.Ções de reparação
de danos mora1s "têmwse contundido, equivocadamente, com as de danos oatrimoniais, e até mesmo
as pensões alimentícias geradoras de impossibilidades laboral são, frequentemente, fixadas como se
oriundas de situação moral, e não patrimonial, à vis-
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ta da superposição de condições nessa modalidade
de ofensa.

NOVEMBRO DE 1998

não pode deixar de atingir a pessoa física, e viceversa.

Por tudo isso, já não bastam à elucidação de li·

Aos que ainda se afeiçoam à idéia de que o

des dessa natureza os JacõnkJos comandos dos arts.

dano moral se traduz apenas em dor, sofrimento ou
humilhação - sob o argumento de que, por constituí-

159 e 1.518 do Código Civil, limitados que estão, o
primeiro, a estabelecer que 'Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,

violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano' (qualquer que seja a natureza do dano, moral ou patrimonial); e o segundo, que
·os bens do responsável pela ofensa ou violação do
direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano
causado, e, se tiver mais de um autor a ofensa, to-

dos responderão solidariamente pela reparação".
Mas como. quanto e em que extensão esses
danos são reparáveis? Sobre essa quantrficação e
extensão, a lei nada esclarece e a jurisprudência,
por não ser uniformizada como deveria, trata temas
da mesma natureza de modo diferenciado, e, assim,
permite a crescente convergência dessas questões
para os tribunais superiores, em fufma de recursos.
Imprescindível, portanto, que o Poder Legislativo ofereça aos magistrados base mais sólida e atual

para os julgados dessa natureza, de modo que, por
sua vez, possam conferir aos jurisdicionados a igual-

dade que lhes resguarda a Carta Federal de 1988; e
que, na nova norma, se estabeleçam valores e limites, bem como a razão de serem observados, o teor
e a exata extensão da ofensa ao bem jurídico tutelado, sem que se precise recorrer à analogia e ao subjetivismo de muitos desses arestas.
Inconformados com a lacuna legal apontada, e
orientados por essa determinação e por vastas doutrina e jurisprudência, concebeu-se e elaborou-se o
presente piojeto com estreita observância do que,
sobre a matéria, estatui a Constituião Federal no art.

5' (Direitos e Garantias Individuais), sem perder de
vista a harmonia com as regras estabelecidas no

Código de Defesa do Consumidor, art. 6', substan·
ciado pela Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro

de 1990.
Assim, conquanto existam teses contrárias à
esposada na proposta, finnamos a convicção de que
a pessoa jurídica e os entes políticos podem e devem figurar, também, como vítimas de ação ou
omissão ofensiva, ainda que não tenha havido a expressa diminuição do seu patrimônio tisico, mas,
sim, do seu patrimônio moral. Entre os exemplos a
lastrear essa certeza ressalta o de não se poder dis-

rem sentimentos, não poderiam ser discernidos pela
pessoa jurídica -, responde-se, com alicerce no en-

tendimento de grande número de juristas e de con·
sagrada doutrina: o nome, a marca e a reputação

são bens sujeitos à tutela estatal tanto quanto o são,
para a pátria, a bandeira e o hino. E a ofensa moral
a esses bens comuns exige a respectiva reparação,
não obstante a existência de dano patrimonial.
Mais que isso: a mera impossibilidade de perceber a dor e de reagir à humilhação e ao sofrimento
não se erige à condição de argumento valido ou definitivo, porquanto a pessoa que ·se encontra em estado de coma, ou sem discernimento para aquilatar
o dano, não deve servir de pretexto para que não se
etetive a reparação de ordem exclusivamente moral.
Nem haveria razão para se punir, por dano moral, a sevícia ou o estupro praticados contra amen·
tais ou contra crianças de pouca idade, incapazes

que são de proceder à avaliação ética, expressar re·
pulsa ou de, sozinhas, defender a própria dignidade.
Pelos motivos expostos, contamos com a
aquiescência dos Senhores Senadores para aprova-

ção da presente proposição.
Sala das Sessões, 20 de novembro Je 1998. -Senador Antonio Carlos Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N'3.071, DE 1'DEJANEIRO DE 1916
Código Civil dos Estados Unidos do Brasil
TiTULO 11
Dos actos illicitos
Art. 159. Aquele que, por ações utJ umissao voluntária, negligência ou imprudência, violar direito.
ou causar prejuizo a outrem, fica obrigado a reparar
o dano.
A verificação da culpa e a avaliação da respon-

sabilidade regulam-se pelo disposto nesle Código,
arts. 1.521 a 1.532 e 1.542 a 1.553.
TÍTULO VIl
Das obrigações por actos illicitos

tinguir os efeitos morais que atingem a pessoa Hsica

Art. 1.518. Os bens do responsavel pela otien-

co-

sa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à

mercial unitária. De fato, a ofensa à firma individual

reparação do damno causado; e, se tiver mais de

simultaneamente investida na condição de firma
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um autor a offensa, todos responderão solidariamen-

te pela reparação.
Pragrapho único. São solidariamente respon-
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XII - é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por

saveis com os autores os cunplices e as pessoas

ordem judicial, nas hipósetes e na forma que a lei

designadas no artigo 1.521.

estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho,
oficio ou profissão, atendidas as. qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando ne-

····················································································
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
CAPÍTULO!
Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos
Art. 5" Todas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a invio-

labilidade do direno à vida, à liberdade à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

III - ninguém .será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento,

cessário ao exercício profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional

em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar,permanencer o dele sair
com seus bens;

XVI - lodos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, e locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para
mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à
autoridade competente;

sendo vedado o anonimato;

XVII - é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar,
XVIII - a criação de associações
na forma
da lei, a de cooperativas independem de autoriza-

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da modernização por dano

ção, sendo vedada a interferência estatal e seu funcionamento;

material, moral ou á imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e
de crença, sendo assegurado o livre exercício dos

soriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensa por decisão judicial, exigindo-se no prtmeiro

cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias;

VIl - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assitência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.

VIII - ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
X- são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XI- a casa é asilo inviolável, ninguém nela pcdendo penetrar sem consentimento do ffK)rador, salvo em
caso de flagrante demo ou desestre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judiCial;

e,

XIX - as associações só poderão ser compul-

caso, o trânsito em julgado;
XX - nunguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
XXI - as entidades associativas, quando ex-

pressamente autorizadas, tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propliedade atenderá a sua função
social;

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público, a
autolidade competente podera usar de propriedade
particular, assegurado ao proplietário indenização
ulterior, se houver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de débitos
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decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a
lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
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a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;

XXVIf - aos autores pertence o direito exclusi-

d) a competência para o jufgamento dos crimes

vo de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a
lei fixar.
XXVIII -são assegurados, nos tennos da lei:
a) a proteção às participações individuais e
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o dire~o de fiscalização do aproveitamento

dolosos contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal;
XL- a lei penal não retrogirá, saivo para beneficiar o réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o

econômico das obras que criarem ou de participarem aos criadores, aos intérpretes e às resepctivas

representações sindicais e associativas;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e

terrorismo e os definidos como crimes hediondos,
por eles respondendo os mandantes, os executores

a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econô-

e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescri-

mico do País:

tível a ação de grupos armados, civis ou militares.

XXX- é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no Pais será regulada pela lei brasileira em
beneficio do C<lnjuge ou dos filhos, brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do

contra a ordem constitucional e o Estado democrático;
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, poclendo a obrigação de reparar o dano
e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles

de cujus;

XXXII- o Estado promoverá, na fomna da lei, a
defesa do consumidor,
XXXIII -todos tem direito a receber dos órgaõs
públicos informações de seu interesse particular, ou

de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos poderes públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de

poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de
situação de interesse pessoal;

XXXV - a lei nã excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri,
com a organização que lhe der a lei, assegurados:

executadas, até o limite do valor do patrtmõnio trans-

ferido;
XLVI -a lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privatização ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) mutta;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos tennos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII -a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do deli-

to, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam pennanecer com seus filhos
durante o perlooo de amamentação;
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LI - nenhum brasileiro será
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salvo o

naturalizado, em caso de crime comum, praticado

antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, na fonna da lei;
LIJ - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;
Lili- ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
LIV- ninguém sera privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
LVIII -o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses
previstas em lei:

LIX- será admitida ação privada nos crimes de
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;
LX- a lei só poderá restringir a publicidade dos
atas processuais quando a defesa da intimidade ou
o interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de

transgressão mil~ar ou crime propriamente militar,
definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local
onde se encontre serão comunicados imediatamente

ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa
por ele indicada;
LXIII -o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente rela-

xada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela

mantido quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;

LXVII -não haverá prisão civil por divida, salvo
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
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LXVIII -conceder-se à habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX - conceder-se-à mandato de segurança
para proteger direito liquido e certo ráo ampardo por
habeas corpus, ou habeas data, q·mndo o responsável pela ilegalidade ou abuso· de Joder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público;
LXX - o mandato de seguranc:a coletiva pode
ser impetrado por.
a) partido político com representantação no
Congresso Nacional;
b) oraganização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em luncionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses seus membros ou associados;

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora tome
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionali-

dade, à soberania e à cidadania;
LXXII -conceder-se-à habeas datl!;
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes
de registras ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

LXXIII - qualquer cidadão é parte legitima para
propor ação popular que vise a anL·Iar ato lesivo ao

patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, à moralidade administrativa, ao, meio am-

biente e ao patrimônio histórico e_ cJitural, ficando o
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ânus da sucumbência;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de recursos;

LXXV - o Estado indenizará o condenado por
erro judiciário, assim como o que fic3r preso além do

tempo fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;

b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratu~as as a<:ões de habeas
corpus e habeas data, e, na forms da lei, os atos
necessários ao exercfcio da cidadaria.
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§ 1g As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2' Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do re-

gime e dos principias por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a Repúbjica Federativa
do Brasil seja parte.
LEI N' 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
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X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
(À Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania - decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) - O
projeto será publicado e remetido à comisssão com·
petente.
Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1' Secretário em exercicio, Senador Gilvam Borges.
É lida a seguinte:

CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor
Art. 62 São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou
nocivos;
11 - a educação e divulgação sobre o consumo

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 37, DE 1998
Acrescenta § 7' ao arl 220 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3' do art. 60 da

adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação

Constituição Federal, promulgam a seguinte Ernen-

correta de quanttdade, caracteristicas, composição,

'Ar!. 220 .............................................. .

qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa

nos meios de comunicação estará sujeita às

e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusi-

restrições estabelecidas no inciso 11 do § 3',
além de limijações de prazos, a serem fixa-

vas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais ou

dos em lei, de modo não influir na decisão

sua revisão em razão de fatos supervenientes que
as tomem excessivamente onerosas;

da à Constituição:
Art. 1' O art. 220 da Constijuição federal fica
acrescido do seguinte § 7':

§ 7' A divulgação de pesquisa eleitoral

do eleitor. '(MR)
Ar!. 2' Esta Emenda à Constituição entra em
vigor na data de sua publicação.
Justificação

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos

Dentre os temas mais discutidos entre o pri-

patrimoniais e morais. ind(viduais. coletivos e difusos;

meiro e o segundo tumo das eleições para Governa-

VIl - o acesso aos órgãos judiciários e admi-

mais polêmico e vem contrapondo a classe política
aos meios de comunicação e aos institutos de pes-

nisrativos com vistas à prevenção ou reparação de
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos

ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII -a facilttação da defesa de seus direito, in-

dor, a divulgação das pesquisas eleijorais consmui o

quisa e opinião pública. Apesar das diferenças de
posição quanto ao estabelecimento de limijes, principalmente de tempo, para a divulgação do resultado

clusive com a inversão do ânus da prova, a seu favor,

dessas pesquisas, parece não haver divergências
quanto ao fato que elas interferem, de alguma ma-

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossimil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
IX- (vetado);

neira, na formação da opinião do eleitorado, chegando até, em boa parte dos casos, a determinar a decisão de eleitores, principalmente daqueles que votam
em razão de simpatia pela pessoa do candidato e
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não por acreditar em seu programa ou por concordar
com sua posição ideológica.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETÁRIA GERAL DA MESA

A idéia de estabelecer restrições de prazo para
a divulgação das pesquisas eleitorais pela imprensa,
principalmente na televisão, esbarra numa limitação
constitucional. De fato, a interpretação mais comum
do art. 220 da Constituição Federal, encabeçada
pelo Tribunal Superior Eleitoral. consagra plena liberdade aos meios de comunicação, para a divulgação dos resultados de pesquisas eleitorais, inclusive
no dia das eleições. Todavia, não se levam em conta, para a formação desse entendimento, direitos individuais também consagrados pela Constituição: de
um lado, o direito à informação, assegurado pelo inciso XIV do art. 5' da Constituição Federal; de outro,
a liberdade de consciência e de crença, garantida
pelo inciso VI do mesmo artigo.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

A prática corriqueira dos meios de comunicação, de divulgar resultados de pesquisas eleitorais
como se retratasse fielmente o pensamento de um
conjunto representativo do eleitorado, interferindo diretamente na formação da vontade do eleitor, deve,
portanto ser limitada, pois está ferindo a liberdade
de consciência e de crença, além de não respeitar o
direito de acesso à informação.
A presente proposta de emenda à Constituição
tem por objetivo evitar que a divulgação das pesquisas possa exercer influência na decisão do eleitorado, principalmente na fase final da campanha, mediante o acréscimo de um novo parágrafo ao art. 220
da Constituição Federal, estabelecendo que a divulgação de pesquisa eleitoral nos meios de comunicação estará sujeita às restrições estabelecidas no inciso 11 do § 3', além de limitações de prazo. Informam tal sugestão os mesmos princípios éticos e sociais que a Constituição Federal consagra no art.
221, IV, como básicos para a produção e prorrogação importantes quanto a liberdade de informação e
fundamentais para o aperfeiçoamento das instituições democráticas no nosso Pais.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996. José Roberto Arruda - Djalma Bessa - Ademir
Andrade - Sebastião Rocha - Casildo MaldanerJosé Eduardo Outra - José Agripino - Romeu
Tuma - Beni Varas - Artur da Távola - Júlio
Campos - Bernardo Cabral - Hugo Napoleão - Elcio Alvares - Leonel Paiva - José Saad - Gerson
camata - Pedro Piva - Geraldo Melo - Arlindo Porto - Juvênclo Dias - Geraldo Afthoff - Emfl\a Fernandes- Emandes Amorim- cartas Bezerra- Gllvam Borges- Levy Dias- Osmar Dias.

Art. 220. A manijestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1' Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5'. IV. V, X. XIII a
XIV.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
§ 3' Compete à lei federal: .
I- regular as diversões e espetáculos públicos,
cabendo ao poder público informar sobre a natureza
deles, as faixas etárias a que não se recomendem,
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;
11 - estabelecer os meios legais que garantam
à pessoa e à famma a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que cotrariem o disposto no art: 221, bem
como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
§ 4' A propaganda comerciai de tabaco, bebidas alcoólicas, agratóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos da
inciso 11 do parágrafo anterior, e contará, sempre
que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
§ 5Q Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
§ e• A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) - A
Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições especí\icas constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr.
1' Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges.

É lido o seguinte:
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. .-.:::.:·~íJJ-t i·:
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 216 e 217 do
Regimento Interno, .J. fim de melhorar instruir o Projeto de Resolução n• 1 01, de 1998, a remessa dos
seguintes documentos pelo Ministro da Fazenda:
1) Cópia da Minula de Con•tànio de Repasse a
ser firmado com o Governo do Piauí e o Ministério
da Saúde, mencionada nas fls. 501 do Processo n'

1 0168.002703/9Q-80;
2) Cópia do Croncgrama de Desembolso referente ao Projeto "Ações Básicas de Saúde e Saneamento no Estado do Piaui/Kf\11/", mencionado nas fls.
463 do Processo de que trata o quesito anterior;
3) T e:cto da Portaria MEFP nº 497/90
De acordo ..;om o disposto no art. 216, IV. sejam ainda r restadas as seguintes informações, também com vist3s à instrução L.J Projeto de Resolução
em apreço:
1) Encontra-se o E.staGo do Piauí adimplente
perante a União e suas entidades controladas, para

a assinatura do Convênio ce Repasse de Recursos,
observação esta constame do Parecer STNICoref/Diref n' 267/98, no seu irem 11?

2) Consta do 0 3recBr STN/Coref/Diref n'
267/98 a inlormaç:ã.o r.ia orevisão de recursos com
"is tas a custear c t"rojeto (fls. 501 ). Pergunta-se: estes recursos foram atingidos pelas recentes medidas
económicas de contenção de despesa adotadas
pelo Governo Federal?
Sala Gas Ss:::sões,
Senador Hilrr;,:-~in -~<1cá.

:2':)

cs nc· 'i::iílbi'O de 1998. -

(À Mesa para decisão ..:
O SR. t~AESlDENTE :carl:;s ;:<gtmcinio) - O
íequerimenw fi~Jc sará das:2cnac;) à t-.~esa para de::::isão, r1os termos do iP.ciso III do art. 216 do Regir:lento Interno.
O SR. PRESIDENTE {Carlc3 Patrocínio) - Encerrou-se, no dia 18 último, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nQ 101, de
·1998, que autoriza a República Federativa do Brasil
o. contratar operação de crédito externo no valor de
até dezasseis milhões e quinhentos mil marcos alemães, junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau Ktw, destinada ao financiamento parcial do Projeto
de Saneamento Básico do Piauí.

Ao Projeto foi oferecida uma emenda que vai
ao exame da Comissão de Assuntos Económicos.

É a seguinte a emenda recebida:

. - Jj.. f::i'J

Inclua-da c ::.aguinte artigo, após o art. 2°, do
Projeto de Resotução n' 101, de 1998, remunerando-se os demais:
"An. O Estado do Piauí providenciará

u imediatc cumprimento das seguintes condições prévias à assina~ura do Convênio de
Repasse de recursos ao estado e ao início
de execução do projeto:
I - comprovação de adimplência do estado perante a União e suas entidades controladas;
li - .:onstituição da Unidade Executora
do projeto, no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Piaui."
Justilicaçãc

O objetivo da presente emenda é o de evitar
que os custos do projeto sejam elevados, em decorrência do desnecessário pagamento da comissão de
compromisso, motivada por atraso no início dos desembolsos. Considerando que a efetiva execução do
projeto só ocorrerá mediante a assinatura do Convênio de Repasse dos recursos do empréstimo, pelo
Ministério da Saude e pelo Estado do Piauf, e que
os Pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que
instruíram o presente processo, alertam para a necessidade de cumprimento dessas condições prévias, é essencial que as mesmas integrem a Resolução que autoriza a contratação desse empréstimo.
Sala das Sçssões, 18 de novembro de 1998. Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Garlos Patrocínio) - Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido
pelo Sr. 1° Secretário em exercicio, senador Gilvam
Borges.

E lido o seguinte:
OF. PSDBII/N 2 2.443/98
Brasília, .:..V de novembro de ·1999
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelê;;c1a os Depurados Jovair
Arantes e Pedro Henry, como membros suplentes.
para integrarem a Comissão r~ista destinada a analisar a Medida Pro'nsória n 2 1. 727/98, em substituição
aos Deputados Aloysto Nunes Ferreira e Arthur Virgilio.
Atenciosamente, - Deputado Antônio Carlos
Pannunzlo - Vice-Lider PSDB, no exercício da Liderança.
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O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio)
Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio)
Passa-se à lista de oradores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, peço a palavra como Líder do Bloco
e do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Ex" tem a palavra como Líder, por 5 minutos, para
comunicação urgente de interesse partidário, nos
tennos do art. 14, inciso 11, letra "a", do Regimento
Interno.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, encaminhei a V. Ex• dois requerimentos. O pri·
meiro refere-se a uma solicitação de varredura nos
telefones do Senado Federal, de todos os Srs. Se·
nadares, tendo em vista que o Ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, ontem, in·
formou que inúmeros órgãos governamentais estão
tendo os seus telefones grampeados no Distrito Federal.
Quero salientar que tenho a convicção de que
a central telefõnica do Senado diminui, e muito, as
oportunidades de grampo, mas existem os telefones
diretos. Tenho conhecimento do zelo, do profissiona·
lismo e da seriedade do corpo de servidores do Se·
nado responsável pela área de telefonia e também
quero informar que não tenho receio algum de que
aquilo que falo ao telefone se tome público. Se qui·
sessem tomar as minhas falas transparentes, eu
não teria receio algum.
Falo até pelo profundo respeito que tenho pelas pessoas que ligam para o meu gabinete e para
que elas possam estar seguras de que podem dialogar comigo a qualquer momento sem receio de terem as suas conversas gravadas. Já ocorreu inúmeras vezes.
Ainda ontem, uma pessoa me ligou e transmitiu
infonnações relevantes a respeito do processo de
privatização promovido pelo BNDES e pediu reserva
no que diz respeito a sua posição, ao que estava infonnando.
Por respeito a essas pessoas e para que tenhamos assegurado esse direito, e até em função
da afirmação do Ministro das Comunicações, é que
solicito que seja feito esse trabalho não apenas no
meu gabinete, mas no de todos os Srs. Senadores.
Esse trabalho já foi realizado em meu gabinete, em
1992 ou 1993, ao tempo das CPis, mas agora deveria ser fetlo em todo o Senado.
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Solictlo ainda que a Presidência seja infonnada, ao ténnino do trabalho, se foi detectado qualquer
tipo de grampo indevido, ou seja, de sistemas que
possam estar gravando o conteúdo de conversas telefõnicas, para que todos os Senadores fiquem tranquilos.
O segundo requerimento que apresento à
Mesa tem os seguintes tennos:
"Requeiro, nos tennos do art. 2' da Constituição Federal, que seja convocado o Sr. André Lara
Rezende, Presidente do BNDES ...
O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM)- Senador
Eduardo Suplicy, permita-me interrompê-lo, mas o
requerimento está incompleto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Peço ao Senador Bernardo Cabr~l a gentileza de infonnar os dados que faltam.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM)- Deve ser
feita referência ao art. 50, § 2' da Constituição Federal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Requeiro, nos tennos do art. 50, § 2', da Constituição Federal, que seja convocado o Sr. André Lara
Rezende, Presidente do BNDES, para prestar esclarecimentos sobre ... O Senador Bernardo Cabral lembra bem que autoridades subordinadas à Presidência da República podem ser convidadas para virem
ao plenário do Senado, assim como o Presidente do
Banco Central, Gustavo Franco, que juntamente
com o Ministro Pedro Malan prestou esclarecimentos a esta Casa.
Da mesma fonna, o Presidente do BNDES poderia prestar esclarecimentos sobre: o processo de
privaftzação da Telebrás; a viabilização, por parte do
BNDES, da contratação de empréstimos a taxas de
juros inferiores às praticadas no mercado, para que
grandes grupos privados adquirissem as empresas
estatais nos leilões de privatização; a atuação da
Presidência do BNDES junto aos fundos de previdência fechada das grandes empresas estatais, visando tomá-los sócios dos grupos privados que adquiriram controle das empresas privatizadas; a forma como o BNDES interferiu no processo de privatização, conforme denúncias da Imprensa nesses últimos dias.
Sr. Presidente, estamos convencidos da necessidade da fonnação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar esses fatos. Ainda
não temos as 27 assinaturas necessárias no Senado
Federal, mas inúmeros Senadores disseram que poderão assinar o requerimento até a próxima semana.
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Quero salientar ainda que o Presidente do

BNDES, André Lara Resende, manifestou sua vontade de prestar esclarecimentos. Ontem, ao final do
depoimento do Ministro Luiz Cartas Mendonça de
Barros, tive oportunidade de conversar com o Sr.
André Lara Resende, que me disse que já externou
ao Presidente Antonio Cartas Magalhães a vontade
de prestar esclarecimentos. Ele se coloca à inteira
disposição. Acho isso muito louvável. É extrema-
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mau, mas, quando lhe foi informado que o Ministro
Luiz Carlos Mendonça de Barros assim havia fei1o, o

que está na conversa publicada pela VeJa, ele pede
licença para se recusar a discutir detalhes específicos dessa gravação. Em seguida, quando O Globo
afirma que "o fato é que a Previ foi chamada pelo
Ministro para viabilizar financeiramente um consórcio·, ele respondeu: •é evidente que conversamos

com o Jair Bilachi, porque ele era um dos investido-

mente positiva essa disposição. Disse-me que era
sua intenção até estar disposto a prestar os esclarecimentos, ainda ontem, mas que era o dia reservado
para o Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros,
que tinha uma enorme complexidade nos esclarecimentos a prestar.

res institucionais que participavam da privatizaçãoN.

Mas acontece que o Presidente do BNDES é,
ao lado do Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, personagem central dos eventos que merecem
ter esclarecimento total para a opinião pública e para

sil, onde formalmente o banco é minoritário ... ". Os outros investidores privados, se foram ou não financiados peta Banco do Brasil
e pela Previ, nem sei. Eles apresentaram a

o Congresso Nacional. Ele também é autor das fra-

garantia e se habilitaram.·

ses expressas nos telefonemas que foram objeto de

demanda, de explicações por parte dos Senadores.
Algumas das frases expressas, por exemplo, no telefonema de André Lara Resende para Pérsio Arida
têm de ser explicadas por ele próprio, e, assim, sem
prejuízo da realização da CPI. E até porqtre o seu
depoimento aqui, em plenário, possa _sef depois en-

caminhado para os Anais da comissão parlamentar
de inquérito, caso eJa venha a ser criada. Por isso

acho muito importante que ele possa aqui prestar
esses esclarecimentos.

Quando perguntado se não foi dinheiro do Estado
que viabilizou o grupo, ele disse:
"Vamos ver o que é dinheiro do Es.:ado. Ele tinha a Previ, uma instituição inde-

pendente, as seguradoras do Banco do Bra-

Há aqui algumas contradições, Sr. Presidente,

porque numa hora ele disse que participou do diálogo com o Presidente da Previ, a respeito de como a

Previ participaria; depois, disse que não sabe bem
dos negócios da Previ, que aquela é urria instituição
independente. A evidência das conversas indica que

o próprio Presidente da República foi acionado para
que a Previ, uma instituição hipoteticamente independente, pudesse estar participando.
Ora, Sr. Presidente, são tantos os esclarecimentos que precisam ser feitos para o Congresso

Ressalto, Sr. Presidenle, que há alguns fatos

Nacional na defesa do interesse público, que se faz

extremamente importantes que precisam ser esclarecidos. Ontem, o Sr. Carlos Francisco Jereissati,

necessária a convocação de André Lara Resende.
Ressalto mais uma vez que ele próprio disse a mim

Presidente do Conselho de Administração da Tele

e ao Presidente Antonio Carlos Magalhães que de-

Norte Leste, disse, em nota à imprensa, que a eventual pretensão do Ministro das Comunicações e do

seja ter a oportunidade de prestar os esclarecimentos. Constitucionalmente, o Presidente do BNDES

Presidente do BNDES de decidirem de acordo com

pode vir ao Plenário, segundo o art. 50, § 2•. desde

seus critérios pessoais sobre a venda de participação que acarreta transferência de controle para ou-

que seja convocado. O Ministro pode ter a iniciattva

tro grupo, supostamente estrangeiro, em detrimento
de grupos nacionais que participaram da lic~ação e
venceram o leilão, implica que os órgãos que diri-

de dizer que quer prestar esclarecimento; a autoridade subordinada ao Presidente - no caso o Presidente do BNDES, que é nomeado pelo Presidente, o
qual responde ao Ministro do Planejamento, mas

gem o BNDES e BNDESpar desviem-se das funçõ-

também ao Presidente - pode ser convocada e esta

es públicas que lhes são conferidas pela lei e pelos

é a razão regimental e constitucional pela qual teço

estatulos.

o requerimento.

Por outro lado, Sr. Presidente, o próprio André
Lara Resende, em entrevista ontem ao O Globo,
deu algumas explicações que merecem maior escla-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Eminenle Senador Eduardo Suplicy, com relação ao
Ultimo requerimento que V. Ex'il encaminhou à Mesa,
gostaria de observar e comunicar a V. Ex.lJ que o
BNDES não é um órgão diretamente subordinado à
Presidência da Republica, nos termos do art. 50, ca-

recimento, porque, quando perguntado a respeito de
ter chamado Jair Bilachi, da Previ, para uma conversa, que foi evidenciada, ele disse que nunca o cha-
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se

put, da Constituição Federal, razão pela qual não.
pode convocá-lo para o plenário. Poderá ser, quando muito, convocado a prestar esclarecimentos nas
comissões.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP} Sr. Presidente, não podemos ter dois pesos e duas
medidas. Não podemos ter um critério para o Presidente do Banco Central, que é subordinado ao Ministro da Fazenda, mas também ao Presidente da
República, e outro critério para o Presidente do
BNDES, subordinado ao Ministro do Planejamenlo,
mas também ao Presidente da República, que é
quem o nomeia. Como estabelecer dois critérios?
Obviamente, se o Presidente do Banco Central pôde
aqui prestar esclarecimentos, como o fez, o Presidente do BNDES também poderá fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio} Eminente Senador Eduardo Suplicy, o Presidente do
Banco Central não foi convocado para prestar esclarecimentos neste plenário. Por estar aqui presente,
tendo sido solicitada aquiescência do Plenário, ele
pôde se manifestar. Do ponto de vista oficial, ele não

havia sido convocado - e nem poderia ser convocado - para prestar esclarecimentos no plenário do
Senado Federal. Portanto, não se trata de dois pesos e duas medidas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP} Mas se for esse o entendimento definitivo da Mesa,
encaminharei o requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos.
Perdão, o Senador Bernardo Cabral pode fazer
um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio} - A
Mesa terá toda a satisfação em atender V. Ex'. E
gostaria de dizer que o primeiro requerimento de V.
Ex', de varredura lelefônica no ambiente do Senado
Federal, será enviado à Mesa, para as providências
cabíveis.
O SR. EDUARDO SUPLICV (Bioco/PT- SP} Sr. Presidente, é possível que este requerimento
possa ser examinado concomitantemente com o segundo requerimento. Peço a V. Ex' que, então, seja
o requerimento de convocação do Presidente do
BNDES encaminhado à Comissão de Assuntos Econõmicos e à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque avalio que haja interesse de ambas
as Comissões de, conjuntamente, argüirem o Presidente do BNDES, e que outras Comissões poderão
se juntar a elas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio} - V.

Ex' será atendido.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocofPT- SP} Muito obrigado.
REQUERIMENTO A QUE SE REFERE
O SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRoNUNCIAMENTO
Requeiro, nos termos do artigo 50 da Constituição Federal seja convocado o Senhor André Lara
Rezende, Presidente do Bndes;. para prestar esclarecimentos sobre: 1 - o processo de Privatização da
Telebrás; 2 - sobre a viabilização, por parte do
Bndes, da contratação de empréstimos, a taxas de
juros inferiores às praticadas no mercado, para que
grandes grupos privados adquirissem as empresa
estatais nos leilões de privatização; 3 - a atuaçã.o da
presidência do Bndes junto aos Fundos de Previdência Fechada das grandes empressas estatais, visando torná-los sócios dos grupos p"rivados que adquiriram o controle das empresa privatizadas; 4 - a forma como o Bndes interferiu no processo de privatização conforme denúncias publicadas nas revistas
Veja, lstoÉ, Época, e nos jomais Jornal do Brasil,
Diãrio Popular e Correio Brazlliense da primeira
quinzena de novembro de 1998, e a revista Carta
Capital de 19 de novembro.
Sala das Sessões, 20 de novembro· de 1998.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio}
Concedo a palavra ao eminente Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AG. Pronuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, estamos saindo de um processo
eleitoral marcado pelas mais diversas polêmicas,
que oscilaram desde a óbvia disputa entre os candidatos e seus partidos até a discussão ardorosa de
teses e propostas paralelas, algumas distantes, outras próximas da essência da questão.
Já tive a oportunidade de abordar, nesta tribuna, pontos como voto distrital, proporcionalidade das
representações estaduais, financiamento das campanhas pela própria sociedade e um tema que volto
a analisar, hoje: a propaganda eleitoral gratu~a pelo
rádio e pela televisão.
De dois em dois anos, acendem-se as divergências de opiniões e os choques de interesses, sob
a alegação de que o espaço cedido aos candidatos
para exposição de suas idéias e seus programas seria uma usurpação do direito comercial das empresas concessionárias; que seria uma violência contra
os princípios da livre economia, um atentado à estrutura empresarial do setor. Nem mesmo o pagamento
indireto recebido pelas emissoras consegue aplacar
a fúria e a avidez dos que condenam a propaganda
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eleitoral - porque a eles, no fundo, o que interessa

didatos políticos, antes de toda eleição, afirma uma

mesmo é restringir, progressivamente, as possibilt-

comissão presidencial.

dades ele~orais dos candidatos mais pobres.

O painel, que hoje se reúne para redigir suas
recomendações finais, vem considerando uma (recomendação) pela qual os meios de comunicação
deveriam voluntariamente conceder tempo gratuito
de transmissão. Mas, se não houver consenso, pode
recomendar uma exigência compulsória de tempo
gratuito.

Por essas pessoas, apenas quem tiver dinhei-

ro, muito dinheiro, dinheiro para comprar e pagar os
caríssimos espaços das redes, só esses poderão ter
acesso ao maior e mais eficiente meio de divulgação
de nossos tempos.
Ouvimos seguidas afirmações de que isso seria um sintoma do nosso subdesenvolvimento, uma
ingerência indevida do Estado na eccnomia das empresas, um gesto espúrio de paternalismo, uma tentativa de beneficiar gente humilde que, mesmo com

fortes ligações com o povo, só poderia lhe falar das
carrocerias dos caminhões e dos caretos onde se
realizam os comícios, cada vez menos concorridos.
E, para variar, os inimigos da propaganda eleitoral gratuita vão buscar no Exterior citações em
abono de suas teses elitistas e excludentes.
Dizem eles que ·no país tal isso não acontecena·, •isso é coisa de subdesenvolvldo•, •é por isso
que o Custo Brasil toma inviável qualquer atividade
comercial• - e vão por aí afora, encadeando sofismas e arrazoados completamente alheios à nossa
realidade e às próprias contingências do processo
eleitoral.
Pois bem: já que é para c~ar outros países, vamos começar logo pelos Estados Unidos, certamente o modelo de democracia republicana dos últimos
séculos e que servirá de paradigma, ainda por muitos anos, no milênkJ que se avizinha.
Os norte-americanos estão descobrindo, como

grande novidade e solução para o problema do abuso econômico no processo eleitoral, aquela velha
prática brasileira: a propaganda gratuita.
Tenho em mãos uma notrcia, distribuída para
todos os Estados Unidos pela tradicional e sempre
respeitada agência Associated Press, uma das mais
antigas do mundo e ainda hcje padrão de ética e de
responsabilidade jornalística. Faço questão de dizer
que a tradução da matéria foi fe~a pelo serviço especifico do Senado, atendendo a solic~ação oficial
do meu Gabinete - e, ao agradecer o trabalho da
tradutora Theresa Catharina, enalteço também os
bons funcionários que ainda movem os serviços da

Casa.
Diz a nota:
"Nas eleições futuras. os candidatos poderiam
terpropaganda gratuita na televisão
Washington -Os meios de comunicação deveriam conceder tempo gratu~o de transmissão a can-

Isso aconteceria se alguns dos representantes

dos meios de comunicação que participam do painel, inclusive o Presidente da CBS Television, Leslie Moonves, recusar sua aprovação por estar em

desacordo com uma outra recomendação proposta
disseram pessoas envolvidas nas negociações, que
pediram que seus nomes não tossem revelados.

"Penso que haverá um documento de consenso, mas, francamente, não sei exatamente qual será

a posição de alguns representantes dos meios de
comunicação·, afirmou Nonnan Omstein, dirigente
do American Enterprise /nstitute.
Tempo gratu~o é uma das várias recomendações que o grupo vai fazer sobre a divida das estações de TV para com o público, pois recebem valiosas concessões de canal dig~al do goveino, sem encargos financeiros.

Os telespectadores provavelmente não verão
mudanças durante um longo tempo, considerandose que virtualmente todas as recomendações deveriam ser implementadas pela Comissão Federal de
Comunicações ou pelo Congresso.

O Presidente Clinton e o Vice-Presidente AI
Gore têm pressionado por tempo gratuito obrigatório, e a administração não diz se a Casa Branca estaria satisfeita com o tempo voluntário de transmis-

são

gratu~a.

De acordo com a recomendação da Comissão,
os meios de comunicação ofereceriam voluntariamente cinco minutos gratuitos de transmissão, toda
no~e.

nos 30 dias anteriores a uma eleição.
O Centro para Educação nos Meios de Comunicação, um grupo de advocacia, pressionará a FCC
(Comissão Federal de Comunicações) a tomar obrigatório o tempo gratuito de transmissão se o painel
não fizer isso, afirmou seu porta-voz Jeffrey Chester".
Sr. Presidente, Sr's e Senhores Senadores,
essa noticia, cerno informei antes de proceder à sua
leitura, foi distribuída para toda a imprensa dos Esta-

dos Unidos pela Associated Press, no dia 8 de novembro ú~imo - e portanto, já é uma reação das lideranças politicas e da própria sociedade aos abu-
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sos cometidos pelo poderio econômico no processo

ambas as tendências e, ao mesmo tempo, coibir os

eleitoral daquele grande pais do Hemisférto Norte.
Não sou daqueles que se extasiam com as ma-

abusos e a proliferação das legendas de aluguel, teremos dado um passo gigantesco no sentido do for-

ravilhas da sociedade americana: ao contrário, vejo

talecimento e da dignidade do sistema consagrado
em nosso direito constitucional.

nela alguns problemas de diffcil solução. Mas sei
que só através do livre debate e da franca abordagem dos temas polémicos, tais problemas encontrarão soluções. E esse debate jamais faltou nos Estados Unidos. Como não está fatlando agora.
É importante que se ressalte, na matéria ctlada, um tópico que sempre destacamos aqui e que,

dar os direnos dos cidadãos, propiciar igualdade de
oportunidades e gerar um mínimo de bem-estar geral, de liberdade e de espaços emocionais coletivos.
Peço à Presidência que autorize a transcrição,

não raro, tem-nos valido uma série de acusações e

como anexo ao presente discurso, do texto original,

Porque a democracia é o regime que a humanidade consagrou como o único capaz de resguar-

criticas descabidas: "tempo gratuito é uma das vá-

em inglês, da matéria da Agência Associated Press,

rias recomendações que o grupo vai fazer sobre a
dívida das estações de TV para com o público, pois

distribuída nacionalmente nos Estados Unidos e que

recebem valiosas concessões de canal digital do

nel, um dos mais expressivos da Flórida, em sua

Governo, sem encargos iinanceiros".

edição do dia 9 de novembro último.
O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB - PA) Permne-me V. Ex" um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Com
muito prazer, Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademlr Andrade (Bioco/PSB - PA) Pelo que percebo, V. Ex" está defendendo a permanência da propaganda eleitoral e fazendo uma condenação àqueles que acham que deveriam receber

Essa afirmação é no sentido de que a sociedade exige e merece um retorno pela concessão de
espaços que lhe pertencem, nas ondas de transmissão de som e imagem. Não é !jcjto permjtjr que ym
arupo ecooômjco

se

prjyjlegje no uso de bens co-

muns pertencentes ao conjunto da socjedade.

É secundária a dimensão, em si, do espaço
que vier a ser destinado às legendas. O importante é
a tese, é o principio: todos os legitimas candidatos
devem ter o diretlo de falar diretamente à sociedade,
sem preconceitos ou barreiras, livres do verdadeiro
massacre hoje exercido pelo poder económico dos
concorrentes ricos ou subsidiados por grandes grupos financeiros.

O aperfeiçoamento das instituições democráticas em seu ponto rnedular, o processo eleitoral, é
uma constante preocupação de todos quantos se

dedicam à causa da liberdade nos Estados Unidos,
no Brasil, no Mundo inteiro!

Em muitos campos temos uma posição de qua-

encontrei nas páginas do jornal The Orlando Senti·

recursos públicos por essa propaganda. Associo-me

a V. Ex" e quero dizer, Senador Nabor Júnior, que já
fomos vflimas desse tipo de lobby, desse tipo de
pressão dos meios de comunicação. E o Congresso

foi conivente com esse lobby, porque a propaganda
eleitoral hoje é reduzida se comparada à do passado. Primeiro, ela começa, hoje, quarenta e cinco
dias antes da eleição, enquanto antes começava a

sessenta dias da eleição. Segundo, deixamos de ter
propaganda aos domingos, quer dizer, cortaram um
dia da propaganda eleitoral. Ai já houve, de certa
forma, um atendimento a esse jogo de pressão dos

se pioneirismo, como é o caso da propaganda gra-

grandes meios de comunicação no nosso País. Tive-

tuita pelo rádio e pela televisão, prática que hoje até

mos, na campanha de 1998, uma redução drástica

os Estados Unidos se propõem a seguir. E por que

no nosso tempo de televisão, porque houve redução

motivo não poderíamos seguir outros exemplos?
Já abordei, recentemente, a questão do financiamento das campanhas pela sociedade, através
de subsidias diretamente entregues aos Partidos e

de 15 dias, de 60 para 45 dias antes das eleições, e
ainda de nove dias, ou seja, foram cortados todos os
domingos. Condenamos esse tipo de decisão do

Congresso Nacional e votamos contrariamente à

sob severo controle dos órgãos oficiais de finanças e

aprovação da matéria. Precisamos nos modernizar e

da própria Justiça Eleitoral.

fazer um trabalho mais real com a população. A tele-

Existem muitas formas de garantir-se a lisura
do pronunciamento dos cidadãos, a afirmação de
sua vontade, nas eleições periódicas - mas essas

duas são as básicas: a propaganda eletloral gratuita
pela midia eletrõnica e a eliminação do poder económico nas campanhas. Se conseguirmos consolidar

visão não recebe nada para dar aquele espaço, o

que é justo, porque ela tem uma concessão do Governo, ganha fábulas do poder privado e do próprio
Governo, que é quem faz mais propagandas nos
meios de comunicação. Por isso, é justo que a televisão ceda aquele espaço. Mas, do jeito como a si-
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tuação está montada, a produção de um programa
eleitoral passa a ser tão cara- ou mais cara- quan~
to se fôssemos pagar o tempo na televisão. Hoje, o
candidato não é uma coisa real, é um produto imaginário, algo que é transfonnado, burilado pelos 'marqueteiros'. A campanha de um 'marqueteiro' famoso custa muito dinheiro. Imagino quanto tenha pago
o Presidente Fernando Henrique pela sua campanha
na televisão! Precisamos mudar essas regras, estabelecer um cantata mais direto do candidato com o
eleitor, evitar que o candidato seja um produto,
como se fosse uma Coca-Cola, um cigarro ou um
alimento. O candidato tem que ter idéia, pensamento. Precisamos ampliar a quantidade de debates na
t&Jc•.•!r;ão, fazer com que o candidato esteja mais
presente, falando, discutindo, apresentando suas
idéias, e não sendo apresentado com um produto de
marketing. Creio que o Congresso Nacional tem o

dever de trabalhar essa questão e de mudar a forma
de fazer propaganda. Associo-me à manifestação de
V. Ex' e à sua posição com relação a essa matélia.
Muito obrigado.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Senador Ademir Andrade, agradeço a intervenção de V.
Ex', como sempre muijo oportuna, que vem robustecer a tese que venho defendendo e que me trouxe,
há poucos dias, a esta mesma tribuna: a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão tem de
ser ao vivo!
Está na hora de rever a sistemática das últimas
eleições, que privilegia o esquema de contratar
"marqueteiros· para produzir, escrever e fazer a gravação dos programas, os quais serão transmitidos
pelas emissoras de rá.dk> e televisão. Isso, na verdade, praticamente anula as possibilidades dos candidatos mais pobres, porque são poucos os que têm
condições de pagar os custos das campanhas - tão
sofisticadas! - que se mostram pouco ou nada coerentes com as propostas ou bandeiras dos partidos,
ao contrário, baseiam-se crescentemente em técnicas e estatísticas voláteis.
Temos que fazer reviver práticas saudáveis,
como a da legislação eleitoral que induzia os partidos e os candidatos a fazerem ao vivo a propaganda
no rádio e na televisão. Quem postulava o voto do cidadão ia aos estúdios e lá, sem artifícios, expunha
com transparência seus pontos de vista, defendia suas
propostas e suas teses. E preciso, realmente, banir
essa paralemália, que resulta em programas caríssimos - pois, na fonna atual, estamos cristalizando a
obrigatoriedade de gastos muijo acima das possibilidades financeiras da maioria dos candidatos.
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Concordo inteiramente com V. Ex'~ e acredito
que o Congresso Nacional se mostrará sensivel, na
devida oportunidade, à necessidade de criar novas
regras, voltadas para o aperfeiçoamento da lei vigente em nosso País, com relação à propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
O Sr- Rarnez Tebet (PMDB - MS) - Permijeme V. Ex' um aparte, Senador Nabor Júnior?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Concedo o aparte, com muito prazer, ao Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador
Nabor Júnior, quero cumprimentá-lo até mesmo pela
oportunidade do seu pronunciamento. Creio que precisamos promover a reforma política no País, inclusive atendendo a esses pontos fundamentais que V.
Ex• aborda, entre os quais se destaca o da propaganda eleitoral, que é "gratuita". Como V. Ex' e todos sabemos - e V. Ex" o reafirma com precisão no
seu pronunciamento -, a propaganda eleitoral é gratuita só no nome, uma vez que é muito cara, Senador Nabor Júnior! Muitos candidatos não têm sequer
condições de patrocinar a propaganda no rádio e na
televisão no período em que a lei permije, Quero
cumprimentá-lo e enfatizar o tema 'opOrtunidade'.
Creio que devemos fazer reforma política e votar as
leis não em cima da hora, coma tem acontecido até
agora. Recordo-me de que, no pleito de 1996, votamos na undécima hora - fui o Relator da matélia no
Senado - a legislação que regulamentou os plettos
municipais. Ora, o País exige uma reforma política
de tal amplitude que ela tem que ser fetta já no ano
que vem. A sociedade espera isso de nós, porque a
necessidade dessa reforma ao lado da refonma tributária tem sido decantada em prosa e verso. Realmente o assunto reforma política vem sendo protelado, em detrimento do aperteiçoamento da democracia no País. Cumprimento V. Ex'.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Muito
obrigado, Senador Ramez Tebet.
Na verdade, já existe um anteprojeto de lei referente à reforma política. Tendo como Relator o Senador Sérgio Machado, foi aprovado na Comissão
Especial e propõe várias alterações na aluai sistemática de organização, de funcionamento dos partidos, de processo eleitoral, etc.
Espero que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da qual V. Ex' é um dos mais ilustres membros, aprecie a importante matéria - que já
lhe foi encaminhada - com presteza e com a habitual acuidade, permitindo-lhe tram~ar no plenário do
Senado Federal para, caso mereça aprovação, ser
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encaminhada à revisão, na Câmara dos Deputados.
Será o passo essencial no sentido da aprovação de
uma lei definitiva, não somente com relação às eleições realizadas a cada dois anos, mas também
quanto à criação e ao funcionamento dos partidos
políticos, ao financiamento das campanhas eleitorais, ao voto distrital e à obrigatoriedade ou não do

voto.
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Free time is one severa! recommendabons the group is to
make about TV broadcasters' debl to the public for receiving valuable digital channel allocations without charge trem the govemment.
V18wers are unlikety to see changes for a long time, given
thal virtualty ati the recommendations would have to be implemen~
ted by lhe Federal Communications Commission or Congress.
President Clinton and Vice President AI Gore have pushed

Uma série de providências estão sendo sugeridas nesse relatório do Senador Sérgio Machado,
que, tomo a lembrar, encontra-se sob a apreciação
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Espero que tenhamos a oportunidade de implantar

as modificações que a sociedade brasileira está exigindo para aprimorar o nosso sistema democrático.
Citei, no meu pronunciamento, que os Estados
Unidos, onde o custo das campanhas eleitorais é um
dos mais caros do mundo, agora estão procurando
adotar algo similar ao sistema que o Brasil já vem
adotando há muito tempo, no caso da propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Os americanos, conscientes do alto alcance da medida, real~
mente democrática, estão querendo imitar o Brasil
nesse aspecto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE Sé REFERE O
SR. NABOR JÚNIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO:

The Natlon

lN FUTURE ELECTIONS, CANDIDATES MIGHT GET FREE TELEVISION AOS
Assoclaled Press

Washington - BroadcaS1ers should allow politicai candidales tree air uma bafore each elecllon, a presidenlial commission
says.
The panei, meeting today to graH its final recommendations, !las been considering one lha! would have broadcasters voluntailly give free arr time. Lacklng a consensus, however, it may
recommend a mandatory 1ree-nme reqUirement instead.
Thal could happen if some broadcasters on lhe panei, in,;;udir.g CBS I ~levision Presrdent Leslie Moonves, withOid therr
approvar because of a disagreement wilh another proposed recommendatron, people rnvolved rn the negotiatrons said on condrtron of anonymity.
'I thmk !hera will De a consensus documem, bul lrankly, 1
don·t know exactly where some ot lhe broadcasters are going to
be, • srud co-chamnan Norman Omstein ol the American Enlerprise lnslitute, a panei member.

for mandated free time, and the administration won'! say whether
the White House would be saUsfied whit voluntary free air time.
Under lhe cornmission's recommendation broadcasters
would provida volunlarily five minutes of tree air time each nightln
the 30 days Jeading up to an election.
The Center for Media Educalion. an actvocacy group, will
press the FCC to make the free time mandatory it lhe panei doesn't, spokesman Jeflrey Chester said.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Exª' será atendido nos termos regimentais.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra, por 5 minutos, ao ef!_1inente Senador Roberto Freire, para uma comunica'ção inadiável.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço essa
comunicação num momento muito oportuno, pois
está presente o Senador Ramez Tebet, Relator da
Comissão Mista de Orçamento. Creio que o Senador
está imbuído de uma responsabilidade raramente
discutida nesta Casa, que é o Orçamento.
Não somos órgão referendador, como um cartório, que pode apenas modijicar uma pequena franja do Orçamento, que historicamenle não ultrapassa
5%. A atribuição do Congresso Nacional é definir políticas nacionais, e o Orçamento é um instrumento
para isso. Não sou expert nesse assunto, mas admito que quero definir políticas nacionais.
Ao analisarmos o Orçamento, temos de criticar
todos os itens, conscientes de que podemos modificar qualquer um deles. Por exemplo, um instrumento
básico de ajuste fiscal não é, como pensam alguns,
cobrar contribuição de inativos; ajuste fiscal se faz
nessas definições que se encontram no Orçamento.
Essa é a peça básica. O Governo empurra com a
barriga o estrangulamento principal de nossas contas, os juros, o pagamento do serviço da nossa divida interna. Nem a equipe econômica nem o Governo
fala sobre isso, mas nós podemos falar. Isso faz par-
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te de nossas atribuições. Mais ainda: o Orçamento
está definindo cortes, por conta do ajuste fiscal, em
obras estruturadoras da economia, que, num momento de crise, têm de ser priorizadas para, quando
sairmos da crise, não comprometennos o nosso fu-

turo económico.
O ajuste tem de ser feito em cima do que pode
ser adiado, por não ser prioritário, e em cima do que
pode ser cancelado, por ser um desperdício. Temos
alguns exemplos de claro desperdício neste Orçamento, como os relativos ao Poder Judiciário. Em
Brasília, podemos ver a suntuosidade de alguns prédios, pura atividade-meio, porque não ampHarnos
em nada a eficiência da Justiça, não ampliamos a
prescrição jurisdicional, apenas construímos prédios.
Para não citarmos apenas o Poder Judiciário, falemos do Congresso Nacional. A obra que está sendo
realizada pode ser de pequeno porte, mas é totalmente desnecessária em um momento de crise. Da
mesma torma, imaginam-se mudanças, reformas, todas que têm justificativa para mantennos nosso património sem grave deterioração, mas é evidente

que podemos adiá-las. Temos um plano de emergência de ajuste de três anos, poderíamos adiar algumas dessas refonmas, modernizações e adeptações por uns dois anos.

Estou levantando a tese de que o Relator-Geral poderia - e tenho satisfação de saber que o Relator começa a compreender o nosso papel - buscar
reprogramação, investimentos, por exemplo, não
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chegam à casa de quase R$1 bilhão. Teríamos que
chamar esses bancos! Não temos que aprovar aqui-

lo que lá está. Vejam que sou um defensor do sistema público financeiro brasileiro, que é o estatal, mas
quero discutir para saber por que essa expansão,
onde está a expansão.
Há alguns anos, quando não havia crise - pelo
menos ela ainda não estava anunciada, embora tal-

vez já a vivenciássemos para o futuro -, discutíamos
a respeito de fechamentos de agências da Caixa

Econõmica e do Banco do Brasil no interior do Pais.
Agora, vem um plano de expansão com investimentos.

O Relator tem toda a competência. Creio que
está na hora de este Congresso iniciar mudanças na
história da discussão orçamentária e chamar os res-

ponsáveis para discutir e detalhar essa expansão. É
expansão para manter competitividade? Evidente-

mente que alguns recursos têm que ser mantidos. É
expansão do ponto de vista da sua inserção no mercado, de necessidade da sua atividade-fim? De ter a
condição de exercer um papel importante de intermediação financeira no País? Recursos consigna-

dos mantidos. Mas tudo aquilo que

sign~icar

ativida-

de--melo: novas instalações, refonnas e adaptações,
que não sejam estritamente necessárias para essa
competitividade, modernização na concorrência e
permanência nesse processo financeiro nacional,

avançando, tem que ser cancelado. Até porque isso
pode viabilizar, talvez, o que é importante se discutir

apenas no orçamento fiscal, mas reprogramação

neste País, e que não amadurece: um pacto nacio-

dos investimentos para a aquisição de sede própria;
prédios que estão em construção, saber da desaceleração, não-cancelamento - atê porque é •deseco-

nal de produção.

nomia", é elefante branco -, mas uma desacelera-

Esses recursos são poucos em relação às nossas necessidades. São poucos também - diria até
singelos- em relação aos recursos globais do nosso

ção; portanto, um corte razoável, adaptando-o ao
periodo da crise. Mas cancelar aquilo que não é o

Orçamento, mas poderiam significar uma prepara-

estritamente necessário e aquilo que não tem rela-

sai, que é a atividade produtiva, a atividade estrutu-

ção direta com a atividade-fim. Por exemplo, o Tribunal do Trabalho: se se tratar de instalação de Juntas, que amplia a prescrição jurisdicional, isso é prioritário dentro do órgão; mas, se for apenas meio, evidentemente tem que ser ou cancelado, ou desacelerado, portanto, sofrendo cortes.

radora da economia. Talvez isso fosse importante.
Essa minha intervenção inadiável seria para

Vejamos o setor financeiro, o setor púl>lico,
porque é no que temos competência para discutir
profundamente - não precisamos ser meros cartórios; discutir por que todas as atividades económicas

ção para a saida da crise naquilo que efetivamente

responder o porquê da minha preocupação, que ja
começa a levantar vozes a favor - o que é muito
bom - e algumas contrárias - o que também não
deixa de ser bom, até porque esclarece.

O Presidente-Substituto do Tribunal Regional
do Trabalho da 6' Região, em Pernambuco, acredita
que eu estou desinformado ao dizer que as reformas

de modernização, que foram la consignadas, são

no Pais estão sofrendo restrtções, estão enfrentando
processos recessivos. Mas para o setor fmanceiro
público brasileiro estão previstos modernização,

isso seria importante era relegar a um segundo plano algumas atividades - e olhe que não sou daque-

adequação, novas instalações, cujos investimentos

les do assistencialismo - que são fundamentais,

poucas, mas que, para Pernambuco, imaginar que
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para que não se agrave o quadro social brasileiro e,

outras, para que se prepare o Pais para, quando sair
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Congresso Nacional - e falo como Relator-Geral do
Orçamento da União e pela responsabilidade que

da crise, não ter sua economia profundamente aba·

me pesa sobre os ombros - uma participação mais

lada.

efetiva, objetivando as mais urgentes e imperiosas
necessidades do Pais. A sociedade brasileira está
realmente sendo sacrificada, todos sabemos, como
afinnou o Senador Roberto Freire. Todos sentimos
as dificuldades deste tempo na própria carne: a classe empresarial, os produtores, o- trabalhador urbano
e o rural. Portanto, nessa hora, o Congresso Nacio-

Sr. Presidente, sempre cijo como exemplo um
porto construido em Recife, um outro, que está sendo construido no Ceará, e um terceiro, construido no
Rio de Janeiro: Suape, Pecem e Sepetiba, respectivamente. Qualquer corte nessas obras, estaremos

comprometendo a economia futura do Pais, pois estaremos adiando a entrada maciça no processo e na

nal precisa assumir efetivamente o seu papel, dar a

atividade econômica dessas instalações. Mas desa-

sua contribuição no sentido de estabelecer o que

celerar a construção de prédios do Poder Judiciário,
evidentemente que não atinjo, em nada, uma saída

futura da crise. Posso até deixar uma instalação de

realmente constitui prioridade para a sociedade bra-

sileira.
Não tenho outro objetivo ao analisar o Orça-

forma precária, algo que poderia ser justificado - e

mento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, senão o de

olhe que alguns não são justificados nem em época
de bonança -, mas que poderia ser justtlicado amanhã, não hoje.
No caso, o quero dizer ao Juiz é que essas

priorizar. E vou mais tange: não podemos encerrar a

re-

Congresso Nacional vão além. Precisamos exercitar
permanentemente e com maior eficiência a grande

verbas - e não estou desinformado, pois esses

cursos, esse montante que S. Ex' diz não é o que
está na peça orçamentária, e para as minhas emendas estou me baseando na peça orçamentária. Quero dizer a S. Ex' que, como qualquer outro representante do Poder Público, temos que fazer o estritamente necessário, algumas vezes até com sacrifí-

cios, porque também estamos cobrando sacriffcio do
povo com o aumento de impostos e de contribuições, com a diminuição das atividades de programas
sociais a idosos e a adolescentes. A seguridade so-

cial deste Pais está sendo atingida, porque não alcançamos aquilo que significa- e não quero aqui fazer nenhum grande juízo de valor, embora lamente

tremendamente não tennos tido a CPI dos Empreiteiros; talvez muitas dessas obras interessem aos

empreiteiros, mas não atendem aos interesses na..
cionais.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Sr.
Presidente, peço a palavra por haver sido citado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) Concedo a palavra ao eminente Senador Ramez Te-

bel para uma explicação pessoal.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para

nossa tarefa ao aprovarmos o Orçamento-Geral da

União para 1999 e os outros subseqüentes. O papel
da Comissão Mista de Orçamento e o do próprio

função do Poder Legislativo, qual seja, a de Poder
fiscalizador. Temos que acompanhar a execução orçamentária, saber se realmente o Orçamento está
sendo cumprido. Ternos que acompanhar a execução das obras e saber como andam as coisas por aí.

Sr. Presidente, darei um exemplo de como estabeleceremos prioridades. Ontem esteve nesta
Casa, e foi sabatinado, o Ministro Luiz Cartas Mendonça de Barros. A matéria foi esgotada quanto à
questão dos grampos e de escuta telefônica. A matéria foi esgotada dentro daquilo que está sendo publicado neste Pais. Mas, infelizmente, em razão das
minhas preocupações com o próprio Orçamento,
perdi a oportunidade de fonnular uma questão a S.

Ex- que- a meu ver- não foi formulada nesta Casa.
Gostaria que o Ministro me respondesse por que o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social e o Banco do Brasil, dois entes públicos, tiveram recursos para financiar as privatizações no Pais
- o primeiro, concedendo financiamentos, e o segundo, carta de fiança-, e não os têm para financiar
a produção, a agricultura, o parque industrial deste

uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -

País, que está com 25% da sua capacidade ociosa.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com muito orgulho recebo sugestões, que vêm a calhar, de um
homem da envergadura do Senador Roberto Freire.

Uma outra pergunta que eu faria a S. Ex' seria - ·

Sr. Presidente, mais do que nunca, neste País,

governar é estabelecer a prioridade das prioridades.
Efetivamente todos sabem, principalmente a Casa,
que o cobertor está curto. Cumpre, portanto, ao

essa questão não ficou clara - qual a taxa de juros

concedida para as empresas que ganharam os leilões das privatizações. Esses juros foram mais baixos
ou mais altos? Não têm os empresários brasileiros,

os produtores brasileiros o mesmo direrro de usar
esses recurscs do Banco Nacional do Desenvolvi-
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mento Econõmico e Social? São indagações, Sr.
Presidente, cujas respostas a Nação ainda aguarda.

gem administrativa, seria melhor dizer upedir exone-

Ao mesmo tempo, não quero entrar mais nisso, mas
quero dizer ao Senador Roberto Freire que Hco mui~

dato para a renúncia.

to honrado de receber essas sugestões de S. Ex".
Vou procurar acolhê-las. Tem sido esse o meu objetivo e, tenho certeza, também o da Comissão Mista
de Orçamento, que está, neste momento em que o
cobertor está curto - é o orçamento mais magro dos
últimos anos do Congresso Nacional -, diante de
tantas exigências que estão refletidas nas prioridades que, a meu ver, o próprio Congresso Nacional
apresenta nas emendas de bancada, nas emendas
de Comissão, que abordam questões de nível nacional, como o combate às drogas, corno o combate ao

trabalho escravo. E outra, Sr. Presidente, Sr's. e
Srs. Senadores, tenho certeza de que todos estamos imbuídos desse propósito, e temos que tirar

dessa crise um exemplo para que o País possa
avançar e o povo brasileiro possa ter uma melhor
qualidade de vida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Bernardo
Cabral.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - AO) - Sr.
Presidente, solicijo que, se posslvel, V. Ex" dê uma
olhada na lista de oradores, senão perdemos o trabalho de termos nos inscrito para falar.
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio) Exatamente por esse motivo é que estou passando
a palavra ao eminente Senador Bernardo Caeral,
que está inscrito neste exato momento devk:to a permuta com o eminente Senador Francelina Pereira.
V. Ex" tem a palavra.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Obrigado, Sr. Presidente, Tenho a certeza de que
a inquietação do Senador Ernandes Amorim é a
mesma minha: de que fosse observada a lista de
oradores.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje me
propus a fazer uma reflexão com os eminentes colegas Senadores sobre o que, talvez, pudesse ser
chamado de os desvios do presidencialismo.
Penso que este é o momento propicio para que
possamos fazer uma digressão, tendo em vista o
que ontem se passou neste plenário, quando aqui
compareceu o Ministro de Estado das Comunicações. Ao longo de várias horas, ouvimos o relato de S.
Ex" e, a seguir, as respostas às indagações; em
duas delas, pelo menos, foi aventada a sugestão de

que S. Ex" deveria renunciar, o que, aliás, na linguaração do cargo", já que S. Ex" não dispõe de manVejam bem: um membro do Parlamento sugerindo isso a um funcionário subordinado ao Presi-

dente da República, num sistema presidencialista,
em que o dono do cargo é o Chefe do Estado. Ora,
uma sugestão dessa natureza, ·ainda que cercada
da maior oportunidade, peca por um vício de origem,
porque, se estivéssemos num sistema parlamenta-

rista de governo, é evidente que esse Ministro já teria decaído da confiança do Parlamento, já teria sido
registrado um voto contrário à sua permanência e te-

ria sido apeado do governo.
O que quero mostrar é que, lamentavelmente,

se o Parlamento, no sistema presidencialista, faz
essa indicação, toma como resposta o que se lê
hoje nos jornais: daqui saiu o Ministro, pediu exoneração do cargo pelo seu telefone celular, e o Presi-

dente da República recusou o pedido.
Melhor teria sido que aqui não se tivesse feito
proposta dessa natureza e se tivesse ficasse ou nas
crrticas, para aqueles que entendem que a crítica

devia ser feija, ou no elogio, para quem faz parte da
Bancada do Govemo.

O Sr. Roberto Requlão (PMDB- PR)- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Com muito prazer, Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requlão (PMDB - PR) - Senador Bernardo Cabral, do depoimento do Ministro
Mendonça de Barros, do texto das gravações que
foram trazidas a este plenário, ficamos com a certeza de que o Presidente da República havia acompanhado a manobra da privatização passo a passo.
Logo, o Presidente da República jamais poderia
aceitar o pedido de demissão do Ministro se não
apresentasse paralelamente o seu próprio pedido de
demissão.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Nobre Senador Roberto Requião, no fundo, V. Ex'
faz a análise do que me propus: o desvio de presidencialismo. Por quê? Quando uma mesma figura

encarna a Chefia do Estado, que é o Presidente da
República, e a Chefia do Governo passa a controlar,
queiram ou não queiram, a atuação do Parlamento.

E o que é mais grave é que se fica numa situação
presidencialista, barrando a independência do Poder

Legislativo, e tanto é assim, que a toda hora se diz
que as Comissões Pa~amentares de Inquérito se
instalam à vontade do Poder Executivo, o que no
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fundo é frustrante para o Poder Legislativo e, mais,
desmoralizante para quem o integra, no sentido de
que não se pode fazer uma análise dos atas daquele
que compõe a estruíura governamentaL
O Sr. Gllvam Borges (PMDB - AP) - V. Ex"
me concede um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Com muila honra, quero ouvir V. Ex", Senador Gilvam Borges, e lhe concedo o aparte.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB - AP) - Senador
Bernardo Cabral, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo e congratular-me com as considerações de V.
Ex". Realmente, V. Ex' está chamando a atenção,
com profundidade, num momento de crise como

este, para os papéis das instituições. V. Ex" está
chamando a atenção para a refonma politica e para
uma questão muito séria: que é preciso, realmente,

definição dos papéis dentro da reforma que se faz
necessária. Numa crise como esta, V. Exª chama a

atenção, justamente, para que o Parlamento fique
atento, bem como o Poder Executivo. Acho que precisamos intensificar essa discussão. Quero dizer a

V. Ex", em relação ao depoimento do Ministro das
Comunicações quanto às declarações que foram
man~estadas e gravadas, que o Presidente da República e o Ministro não poderiam, em hipótese alguma, deixar de acompanhar todos os processos en-

voivendo o património público que estava sendo pri·
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clarar que, se houver consenso do Senado, ele renuncia. Faz~se uma mixórdia de sistemas de gover-

no, não dá para se chegar a uma conclusão lógica,
realista.
Ouço sempre dizer que, por não tenmos parti·
dos fortes, não poderemos implantar o parlamentarismo. Na verdade, enquanto tivennos o sistema
presidencialista de governo, jamais teremos partidos
fortes, porque a qualquer hora haverá a interferência
do Chefe do Poder Executivo, seja ele quem for.
Lembro-me que o aluai Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, era parlamentarista
antes, ao longo da Assembléia Nacional Constituinte, e agora não sei se ainda defende esse sistema;
mas, sob as bênçãos do presidencialismo, haverá

sempre a interferência, que considero indébita, no
Parlamento brasileiro.
Veja V. Ex", Senador Gilvam Borges, que no
sistema parlamentarista ninguém discute a reeleição

do Presidente da República. Tivemos um exemplo
na França. Mitterrand teve dois períodos, ficou quatorze anos, porque o importante é o chefe do governo, que submete previamente o seu plano de governo ao parlamento, e, após a aprovação, quando toda
a comunidade, toda a sociedade, toda a Mção toma
conhecimento do que vai ser realizado a priori, para
não ser surpreendida a posterior! - exatamente
como V. Ex" registrou, com a chamada privatização ..

vatizado, pois precisariam estar cientes de todas as

Foi por isso que me propus a vir aqui e chamar

empresas envolvidas. Foi-se buscar tantas parcerias

a atenção para o que eu considero o desvio do pre-

internacionais e nacionais, é claro que o Presidente

sidencialismo.
O Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT - SE) -

da República não deveria somente ter a responsabilidade, mas estar atento 24 horas no acompanhamento. Lamentavelmente, temos tido manifestações,

de uma certa fonma por momentos polfticos, por conjuntura, por disputas eleitorais, de denúncias que
vieram à tona por empresas que estavam disputando para, justamente, ter esses fatos aqui. Hoje ainda, irei me manffestar na Tribuna desta Casa. Agradeço este aparte a V. Ex", um dos mais brilhantes
Senadores desta Casa, com o dom de chamar a
atenção com profundidade. Atenção para essa crise,
ela é mais profunda ainda. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Senador Gilvam Borges, além de agradecer o aparte
de V. Ex'. gostaria de ressaltar a acuidade com que
V. Ex' previu onde quero chegar. É claro que o fio
condutor filosófico desta manifestação é no sentido
de chegarmos todos à reforma política. Não mais é
possível ouvinmos aqui a sugestão de um Parlamentar, a um membro do Executivo, para que ele renuncie e, a seguir, o próprio membro do Executivo de-

V. Ex• rne penmite um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Faço uma pausa para ter o prazer de ouvir o Senador José Eduardo Outra, Vice-Lfder do Bloco de
Oposição.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco!PT - SE) Senador Bernardo Cabral, eu gostaria de me somar
ao pronunciamento de V.

~

e, ao mesmo tempo,

fazer uma penitência pública. Quando da deliberação, pela população brasileira, sobre o sistema de
governo que passaria a ser aplicado - o presidencia·
lismo ou o parlamentarismo -, o nosso Partido, o

Partido dos Trabalhadores, fez um plebiscito interno
para decidir qual seria a sua posição politica nesse
plebiscito nacional. As figuras mais expressivas do
meu Partido eram defensoras do parlamentarismo, a

começar pelo próprio Lula - José Dirceu, José Ge·
noino e tantos outros. Só que aquele plebiscito se
deu numa conjuntura mu~o particular do Pafs e do
nosso Partido: Lula estava com 35%, 40% nas pes-
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quisas, e acabou prevalecendo nas nossas bases a
posição pelo presidencialismo. E aqui a minha penitência, porque, embora anteriormente tivesse mais
simpatia pelo parlamentarismo, acabei fazendo campanha internamente pelo presidencialismo. Assumo
que, por trás dessa posição, havia uma certa dose
de oportunismo, porque a lógica era: se Lula tem
ampla chance de ser eleito presidente, por que agora vamos defender o parlamentarismo? A própria
campanha do presidencialismo na televisão apostou
exatamente nesta simplificação e no rebaixamento
da discussão. Isso acabou tendo efeitos positivos do
ponto de vista meramente eleitoral. Acredito que V.
Exa lembra, no inicio da discussão, quando se iniCIOU a campanha, as pesquisas de opinião publica
mostravam uma ampla vantagem para o parlamentarismo. Mas, a partir do momento em que a campanha presidencialista, de forma competente, vinculou
o par1amentarismo às eleições indiretas - existia um
forte sentimento do povo brasileiro contra as eleições indiretas, até porque a conquista das eleições diretas foi decorrente de uma ampla campanha de
mobilização de massas -, a sftuação mudou,. Esse
carimbo de eleições indiretas, de se retirar a soberania do povo, acabou tendo muito peso na campanha
parlamentarista, o que fez com que houvesse uma
virada na situação e o presidencialismo fosse aprovado por ampla maioria. Acho que está na hora de
começarmos a rever a situação, sem casufsmos,
porque esse também é um problema. A experiência
parlamentarista no Brasil foi resultado de um casuismo. Nós começamos a ver, no período em que o
Governo Fernando Henrique Cardoso estava com a
bola toda - que não é este momento - , alguns de
seus aliados acenarem com a possibilidade de, ao
fim do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, aprovar-se o pariamentarismo para que Sua
Excelência pudesse vir a ser ou o Primeiro Ministro
ou aquilo que dizem que ele gosta de ser, o Chefe
de Estado; continuar sendo Presidente da República
para Viajar, encontrar-se com outras autoridades,
etc. Também nesse caso, a discussão sobre o parlamentarismo estaria revestida do velho casuismo. O
pronunciamento de V. Ex', fazendo uma ligação
muito competente com o episódio de ontem e com a
conjuntura que atravessamos atualmente, deve alertar a Nação. Acredito que V. Ex" deve comungar da
tese de que a introdução do parlamentarismo teria
que ser precedida de um novo plebiscito, no qual poder-se-ia estabelecer um debate mais politizado e
menos apaixonado, como foi aquele que precedeu o
plebiscfto de 1993. Posso garantir a V. Ex• que, se
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esse plebiscito acontecer, vou me penitenciar. Na
prática, vou voltar à minha posição anterior de parlamentarista e estarei na mesma trincheira que V. Ex",
defendendo o parlamentarismo. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Senador José Eduardo Outra, as pessoas inteligentes só crescem quando corrigem certos rumos da
vida. Sobretudo nesse caso, é. com muita alegria
que ouço V. Ex" dizer que acolhe o sistema parlamentarista de governo, fazendo penitência pelo
equívoco cometido no passado, para que possamos
ter uma linha politica da qual o Pais necessita.
Veja V. Ex" como é rigorosamente verdadeiro o
raciocínio de que, lamentavelmente, o parlamentarismo só é lembrado no País em momentos de crise.
V. Ex' lembrou o episódio João Goulart; depois, ele
próprio comandou a derrubada daquele parlamentarismo de ocasião para ficar na Presidência da República. E digo lamentavelmente porque, desde a época de Raul Pilla que se vem tentando mostrar que
nada melhor para o Pais - e àquela allura estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, com a
Constituinte de 46 - do que a implantação do sistema parlamentarista de governo.
Veja, Sr. Presidente, que todos os países que
salram da Segunda Guerra Mundial arrasados - Itália, Alemanha, Japão-, todos eles implantaram o sistema parlamentarista de governo. Uns, com presidente da república; outros, com imperador, como
acontece no Japão. Mas a grande realidade é que a
Itália, desorganizada logo após a 2" Guerra, acabou
se transformando na quarta potência mundial econõmica. Com todas as crises, jamais, em nenhum instante, na hora que cai o primeiro-ministro, há uma
crise de governo. Por quê? Porque no sistema parlamentarista de governo, o sistema que implanta o regime burocrático, apenas cai o primeiro-ministro,
mas com ele não caem as sinecuras que existem no
presidencialismo; ao contrário, ampliam-se. Ternos
hoje um ajuste fiscal em razão do qual são demitidos
milhares e milhares de funcionarias que ocupam cargos de confiança, fruto de uma irresponsabilidade a
que já me releri anteriormente: desvio do sistema
presidencialista.
Quero dizer-lhe, Senador Jose! Eduardo Outra,
que acaba de ser sancionada 1e1 que trata do plebiscito a que V. Exi:! se referia. Ela é resultado de um
substitutivo do Deputado Almino Aftonso, projeto original de Nélson Carneiro, o qual este Senado, com
base em parecer do Senador Josaphat Marinho feito
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
aprovou por unanimidade - a Dr' Cláudia deu-me,
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há pouco, a cópia da devolução feita pela Presidência da República.
Com a implantação do parlamentarismo hoje,
por meio de uma mini-reforma constitucional, ilegal e
inconstitucional, ainda que fosse só para implantar o
parlamentarismo, eu não estaria de acordo. Fazer
isso seria burlar o que se fez no passado, quando,

por Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição de 88, permitiu-se o plebiscito, que
resultou, lamentavelmente, de forma desastrosa, na

continuidade do presidencialismo.
Hoje, nessa reforma política, temos de pensar,
primeiro, na reforma dos partidos políticos. Devemos
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histórico nos induzem, a fim de que realmente o instituto possa não ser contaminado por essa crise la-

mentável que todos nós vivenciamos. Vejo, nas palavras de V. Ex', a preocupação penmanente com a
valorização da nossa instiTuição, o Poder Legislativo,
a preocupação quanto ao encaminhamento dessa
proposta parlamentarista. Mas V. Ex", sabiamente,
destaca que é exatamente nos. momentos de crise
que se busca, pelo menos, num nível teórico, um remédio, que, com certeza, não será panacéia para
exaurir, para esgotar todos os males que assolam
este Pais, mas, com certeza, sobretudo se alicerçado em um tripé ético, estrutural e legal, poderá res-

incluir um dispositivo que obrigue a filiação partidária

gatar valores que hoje estão por terra, o que todos

por dois anos, no mínimo, para que o cidadão que

estamos deplorando. Se as instituições falecem, fa-

se eleja respeite o programa do partido ao qual se

lece por certo a possibilidade real da cidadania; fale-

submeteu. Segundo, o voto distrital misto. Temos de
acabar- falo em razão da experiência em meu Estado- com aqueles cidadãos que procuram os municípios do interior numa eleição, enganam seus eleitores, na próxima eleição procuram outro município,
enganam novamente outros eleitores, sem nenhum
compromisso com o local que os elegem.
Se nos detivennos ao acontecimento de ontem, daremo-nos conta de que o parlamentar, a não

ce a possibilidade de nos sentirmos confortavelmen-

te representando as aspirações do nosso povo, das
nossas unidades federadas. Parabenizo V. Ex" na
crença e na convicção de que posicionamentos
como o de V. Ex'l ensejarão o balizamento para que

este País possa tomar-se digno de uma história que
possa honrar também o nosso futuro. Parabéns, Senador.

ser que tenha uma dignidade pessoal acima da dignidade política, estará se submetendo cada vez
mais ao desejo de quem esteja de plantão na Presidência da República. Repito, em alto e bom som,

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Senador Paulo Guerra, v. EX• chega ao Senado
como um intelectual consagrado, depois de dois
mandatos na Câmara dos Deputados. Portanto, V.
Ex' é um homem afe~o ao Parlamento, sabe das

aquela velha frase: "Ao rei tudo, menos a minha
consciência

suas alegrias, das suas tristezas, dos seus percalços, do que sofre um parlamentar no desempenho

Se ocupo esta tribuna hoje é para dizer que
não é de agora que luto pelo fortalecimento do Poder Legislativo. Fiz um discurso na Câmara há trinta

representante, eu diria quase um despachante en-

H.

anos no qual eu previa, sem ser oráculo, que se nós,

parlamentares, não defendêssemos a instituição, ela
começaria, degrau a degrau, a cair no conceito da
opinião pübl'lca. E infel'lz do povo, tomo a dizer, que
não ama seu Parlamento. Parlamento fechado é
prova de ditadura. Parlamento sem funcionamento é
resquício de que o povo não tem onde ecoar a sua
voz. Parlamento em que não haja altivez é melhor
que não exista.

E, por isso mesmo, Sr. Presidente, que ouço
outro parlamentarista, que é o Senador Paulo Guerra; e, a seguir, o nobre Senador Casildo Maldaner.

de seu mandato - às vezes. ele não passa de um
gravatado, intermediário de problemas paroquiais
nos ministérios que nada entendem das dificuldades, sobretudo do povo do interior, do povo distante,
como é o caso de seu Estado, o Amapá.
Esta Casa, se quer exercer liderança, tem de

pôr sua cabeça de fora, porque nenhuma liderança
se afinma pela omissão. Omissão é o subproduto do
nada e do não. Não é se comportando com a espinha dorsal vergada que o Parlamento dirá a esta
Nação que representa, do lado de lá, a Câmara, o
povo e, nós aqui, os Estados. Não é por aí, Sr. Pre-

O Sr. Paulo Guerra (PMDB - AP) - Senador

sidente! Não devemos dizer amém a tudo aquilo que
possa parecer o certo a quem está eventualmente
numa chefia. Devemos mostrar às lideranças do

Bernardo Cabral, dispensável considerar a grande
oportunidade da manifestação de V. Ex• quanto a

numa crítica sincera, construtiva, honesta, para que

este tema e a altivez incontestável da sua postura
parlamentar, reiterada agora por esta manifestação
quanto às cautelas a que a conjuntura e o momento

não se diga que esta Casa apenas tem privilégios privilégios que não são exibidos à Nação. Privilégios
só existem quando se recebe um mandato do povo.

País, apontando defeitos, o caminho a ser trilhado
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A confiança dessa procwação deve ser honrada não
com aquilo que se pensa, mas com a interpretação
do pensamento de quem outorga poderes para um
representante falar em seu nome. Por isso mesmo,
há de haver uma consciência para valorização des~
se Parlamento.
Por isso também, nada mais oportuno do que
ouvir o aparte do Senador Casildo Maldaner, que foi
Governador de Estado e hoie é Senador.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - (Fazendo soar a campainha.) - Eminente Senador Bernardo Cabral, a Presidência alerta que o seu tempo
jã foi ultrapassado em 5 minutos.

Gostaria de pedir ao eminente Senador Casildo
Maldaner que fosse o mais breve possível o seu
aparte.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) -Serei
breve. Não meditei sobre o tema ainda, Senador
Bernardo Cabral, mas acho que ele e oportuno, o
debate é valioso. Presidencialismo x Parlamentarismo: V. Exw traz um tema que vai começar a tomar
corpo nesta Casa e no Brasil. V. Ex'~ apela para o
fortalecimento dos partidos políticos, propondo lealdade partidária por um prazo de no mínimo dols
anos. Veja que até nisso a quarentena é necessária,
é fundamental para que possamos fortalecer os partidos políticos no Brasil. A quarentena é urna neeessidade para que os partidos tenham fundamento,
para que as pessoas não fiquem cá e acolá, de
acordo com o vento, como se diz na gíria. Ontem cogitou-se aqui a quarentena. Uma coisa tem ligação

com a outra, quer queiram quer não. Se tivésseR'lOs
o instituto da quarentena nesse e em outros seteres
- como o setor discutido ontem -, talvez o próprio
Governo não estivesse se sentindo tão desconfortável; talvez o Presidente, nessa privatização, pudesse
ter constituído uma comissão mais independente
que tratasse desse tema específico - comissão formada, quem sabe, por pessoas ligadas ao selar empresarial brasileiro, representantes dos trabalhadores do Brasil e representantes de tendências não tão
vinculadas ao Governo. Os acontecimentos mostram
que as pessoas que realizaram ou realizam a privatização no Brasil - pessoas com ligações diretas com
o Poder - deveriam ser outras. Os acontecimentos
relacionados à privatização deixam o Presidente de
um certo modo desconfortável neste momento; eles
levantam questionamentos com relação a instiTuições fundamentais do País. Tanto isso é verdade, que
o Congresso Nacional parou ontem. Vários Deputados aqui vieram, o Brasil acompanhou o depoimento
dado aqui ontem. Os fatos susc~ados mexem com
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as estruturas de poder, todas elas relacionadas ao
que foi discutido aqui no plenário ontem. Antes de
chegar ao plenário, passei pela Esplanada dos Ministérios: ontem, em tomo das onze horas, em razão
das expectativas relacionadas ao depoimento, a Esplanada dos Ministérios mais parecia uma SextaFeira Santa- todos estavam reunidos. Todos acompanhavam, via sistema de com~nicação da TV Senado, os desdobramentos do depoimento que acontecia aqui. E assim estava o Brasil. As fatos discutidos aqui ontem mostram que a descentralização é
necessária; se houvesse uma comissão não tão diretamente ligada à estrutura de governo, o Presidente estaria mais tranqüilo neste momento e também
as instituições teriam sido menos atingidas. V. Exa
citou o caso do Ministro da Itália há pouco. Lá essas
questões se resolvem sem maiores problemas. Por
tudo isso, parece-me que o tema que V. Ex" aborda
- apesar de não ter opinião formada ainda em relação a ele - é bastante relevante. Cumprimento V.
Ex• pelo tema abordado nesta manhã; certamente
ele vai começar a criar corpo.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM) -- Sr.
Presidente, sei que devo concluir, mas perm~a-me
fazer uma rápida consideração para nãooser deselegante com o eminente Senador Casildo Maldaner.
Gostaria de lembrar - e S. Ex' e a Casa sabem melhor do que eu - que há um provérbio da época de
Confúcio segundo o qual "toda marcha começa com
o primeiro passo~. Ouso corrigir a frase. Uma grande
marcha, uma grande caminhada não começa com o
primeiro passo; começa com a decisão que antecede o primeiro passo. A quarentena deve existir, mas
ela deve ser precedida de algo chamado honestidade, dignidade pessoal. Não seria necessária a quarentena se aqueles que deixam os cargos públicos
não levassem em consideração suas vidas privadas
e seu interesse pessoal em detrimento do interesse
público. Se fosse assim, se cada um se conscientizasse de que cargo público não é instrumento para
aumentar contas particulares ou para enriquecer
contas bancária, não precisaríamos est~r aqui dis~u
tindo quarentena. V. Ex' lembra bem. E claro. HoJe,
não há como dissociar o que existe neste País, por
falta de espírijo público - só por falta de espirita público - daquilo que precisava ser feito. O dever de
quem exercita o mUnus público é respeitar a res pública. Se isso não for feijo, Sr. Presidente, nós estaremos sempre, queiramos ou não, sendo todos não só parlamentares, mas os que exerceram funções públicas - colocados no mesmo nivel e este nível
geralmente não é o melhor - coloca-se no pior nfvel
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aquele que tem dignidade pessoal, que tem honradez, que exercita suas funções sem se preocupar,
em nenhum instante, com as suas ambições pessoais, mas, sim, com os interesses da coletividade.
Que as ambições pessoais fiquem num segundo,
terceiro ou quarto plano. Se não fizermos isso, Sr.
Presidente, lamentavelmente, estaremos fadados à
reprovação pública.
Concluo, portanto, fazendo uma espécie de súmula. O sistema presidencialista tem um desvio de
comportamento em alguns instantes. Segundo: é imperioso que se faça a reforma política para que o
povo brasileiro tenha condições de ter parlamento

forte composto daqueles capazes de defender seus
direitos. Terceiro: acabar, de uma vez por todas,
com a forma com que se vem atuando no sentido do
desequilíbrio dos Poderes. Não importa colocar que
eles são harmõnicos e independentes entre si, quando, em verdade, o Judiciário está enfraquecido, o
Legislativo desmoralizado por influência exclusiva da
atuação do Executivo.
Por isso, Sr. Presidente, nesta manhã, coloco à
reflexão dos meus eminentes Colegas a possibilidade de nós, num momento muito breve - já que se
transformou aquilo que foi originário de uma idéia de
Nelson Carneiro num substitutivo de AI mino Affonso
-, vermos realizar-se um plebiscito, um referendo
para a instalação do parlamentarismo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra, para uma breve comunicação,
90r 5 minutos. ao eminente Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, desejo apenas trazer ao conhecimento desta Casa o fato de que o Presidente da República, no uso continuado do seu arbítrio, sem consultar o Congresso Nacional, sem consultar as partes interessadas, modifica a Medida Provisória n 2
1.679/18, de 26 de outubro de 1998, no seu art. s•.
O art. 5'1 dessa medida provisória que, ironicamente, disporia sobre normas e condições gerais de
proieção ao trabalho portuário, institui multas pela
inobservância dos seus preceitos e dá outras providências.
A medida provisória original dizia no seu art. 5º:
Art. S' A escalação do trabalhador
portuário avulso, em sistema de rodizio, farse-á nos termos da Lei n• 8.630, de 1993.
A novidade de Sua Excelência, o Presidente da
República, estabelece o seguinte:
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Art. s• A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodfzio, será
feita pelo órgão gestor de mão-de-obra.
Retira-se, assim, a última prerrogativa dos sindicatos, de modo a enfraquecê-los sobremaneira.
Não se poderia esperar, Sr. Presidente, que a categoria dos portuários admitisse, com mansidão e
tranqüilidade, uma violência deSse tamanho. Provavelmente essa medida provisÓria será votada na
próxima quarta-feira. E utilizo a palavra neste momento, em nome dos sindicatos dos portuários, para
anunciar ao País que durante terça e quarta-feira todos os portuários do Brasil iniciam uma greve nacional em protesto contra mais essa violência aos direitos dos trabalhadores dos portos brasileiros. Inicialmente, Sr. Presidente, serão apenas dois dias de
advertência; entretanto, posteriormente os portuários
poderão prosseguir com o movimento grevista ou tomar outras providências. Não é possível que sempre
à sorrelfa, sem discussão nem sequer no Parlamento, muito menos com os trabalhadores, essas medidas provisórias, mediante as quais se defendem interesses que não são nem do País, mas de grupos
que vão se apropriando de setores, como o dos portos, sejam aprovadas. Da mesma formà, Sr. Presidente, que essa tal de Telemar se transformou em
dona de telefonia sem saber sequer o que é telefone, no Paraná, por exemplo, o dono de um shopping
center se transforma da noite para o dia em proprietário, numa concorrência mandrake, do terminal de
contalners. E assim os portos vão sendo invadidos,
a economia vai sendo invadida e não se sabe a que
tipo de interesses o Governo atende. Pois bem, dessa vez o problema será enfrentado com urna greve
nacional, terça e quarta-feira.
Era essa a comunicação que eu queria fazer
ao País e ao Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Paulo
Guerra.
O SR. PAULO GUERRA (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, neste momento, valho-me da manifestação anterior do ilustre
Senador Relator-Geral do Orçamento da União nesta Casa, que enfatizou sua preocupação quanto à
necessidade do efetivo exercício da prerrogativa. da
competência deste Congresso Nacional, no que concerne à análise e à definição do Orçamento Geral da
União. Neste momento, creio que todas as inquietações dos gestores dos Estados, Municípios e da própria União incidem quanto à conjuntura adversa e,
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por que não dizer, perversa, que hoje frena quase
que completamente a possibilidade do desenvolvimento do Pais e do desenvolvimento das ações setoriais que levam respostas às demandas sociais e

econômicas de toda a Nação.
Esta Casa, cumprindo sua finalidade precipua,
continua a discussão sobre o Programa de Ajuste
Fiscal, o empréstimo junto ao FMI e outras instrtuições internacionais. Preocupados estamos quanto ao
desdobramento de tais ações e seus reflexos diretos

junto ao Pais como um todo, bem como em relação
às Unidades da Federação, especificamente.
Comungamos das manifestações que orientam

no sentido de que se torna imperativa a discussão
exaustiva dos assuntos mencionados, pois será
através de tal debate, estabelecende-se o conlraditório, que haveremos de encontrar alternativa de so-

lução, que a um tempo possa responder às necessidades impostas pela conjuntura e, de outro, salvaguardar a sociedade brasileira tão combalida já em
face de medidas que sacrificam cada vez mais os
segmentos mais pobres e comprometem visceral-

mente as estruturas de produção e transformação
que representam, efetivamenle, alavancas ao desenvolvimento e crescimento do País.

Dentro desse contexto, Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, quero reportar-me a uma questão
que diz respeito ao desenvolvimento regional - e
aqui valho-me também da oportunidade para ressaltar que a par da questão a que me referirei, brevemente, já outra grande inquietação nos assalla,
mencionada há poucos dias pelo eminente Senador
Bernardo Cabral, quanto ao Programa Calha Norte.

Associado a esse problema, destaco aqui um outro,
que tem implicações de natureza regional, mas também de natureza nacional, em razão de acordos internacionais entre o Brasil e a França, tendo como
foco a infra-estrutura viária, mais especificamente
rodoviária, ligando o Amapá à fronteira com a Guiana Francesa.
Sabemos todos da focalização geográfica estratégica do Amapá, que, assim como o Estado de
Roraima em relação à Venezuela e Colômbia, cuja
ligação rodoviária é anunciada para muito breve, poderá significar elemento relevante nas relações culturais e de comércio, posicionando-nos corno porta de
entrada e saída para a viabilização de tais relações.
Mister, portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se faz considerar a prioridade de que se reveste a continufdade e complementação da pavimentação da BR-156, priondades que quero ter a
esperança, mediante o apoio de V. Ex's e da pala-
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vra e do propósito tão bem anunciado pelo Sr. Senador responsável pela coordenação, como RelatorGeral, do Orçamento da União nesta Casa, de ver
atingidas.
Aproximamo-nos de ano de 1999, ano emblemático, por todas as razões. Será, ademais, o ano
em que se reunirão, no mês de junho, no Rio de Janeiro, os 48 Chefes de Estadq e de Governo da
União Européia, da América Latina e do Caribe
numa ambiciosa reunião de cúpula que buscará criar
mecanismos criativos de concertação politk:a e de
integração comercial.
Nesse contexto, o Mercosul terá papel central,
uma vez que, no conjunto latino-americano, é a área
cujos integrantes consmuem-se verdadeiros global
players, e onde o comércio exterior é eqüitativamente dividido entre as várias regiões do mundo, ao
contrário de paises como o México, dos centros
americanos e andinos, onde o comércio exterior é
quase que exclusivamente concentrado na área do
Nafta.
Nesse contexto, ainda não deixará de chamar
a atenção que a fronteira da parte sul-americana da
União Européia com o Brasil se constitua numa fronteira tão desprovida de vida, de densidade comer·
cial, cultural e humana. Trata-se dos 655 km do rio
Oiapoque que separam o Estado do Amapá do Departamento francês ultramarino da Guiana - uma
área que aguarda a conclusão da BR-156, que ligará
Laranjal do Jari, no oeste do Estado, no limite do Estado do Pará, ao Oiapoque, na fronteira da Guiana
Francesa -, coluna dorsal de sistema rodoviário do
Estado do Amapá e que proplciará um verdadeiro
renascimento da região.
O Presidente francês, Jacques Chirac, na visita
que realizou ao Pais, em março de 1997, assumiu o
compromisso de que, até 1999, estaria concluída, inclusive com pavimentação asfáltica, a rodovia que
liga Caiena ao Oiapoque, ou melhor, a São Jorge,
como se chama o povoado francês do outro lade do
rio.
Esse passo, a integração física do território
brasileiro com a parcela sul-americana da União Eu~
ropéia, tem não somente um sentido simbólico; carrega igualmente grande significado econômico e
geoestratégico num momento em que a sub-região aquela que está além de nossa fronleira norte - encontra-se tão ameaçada pela desestabilização politica, quer pela existência de movimentos guerrilheiros, quer pela ação nefasta do narcotráfico.
Fora do contexto das relações Mercosui-União
Européia, há que mencionar que as relações entre

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Brasil e França têm experimentado, nos últimos
anos, expressiva intensificação decorrente da vontade política dos Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Jacques Chirac de retomar um relacionamento de tradição conhecida, promovendo seu relançamento e sua redinamização. As VISitas de Estado do Presidente da República, em maio de 1996, e
do Presidente Chirac ao Brasil, em março de 1997, e
o encontro realizado no Oiapoque, em novembro
passado, demonstram a prioriàade que ambos os
governos atribuem a essa aproximação.
Dentre os maiores países emergentes, o Brasil
é aquele com o qual a França tem as maiores afinidades, tanto culturais quanto lingüisticas, tanto históricas quanto sociais. A América do Sul, mais que a
América Latina em seu conjunto. apresenta-se como
uma região com identidade geogrãiica. política e
econômica precisa e, na Aménca ao Sul. o Mercosu;
é o melhor exemplo das vantagens ae uma açãa
conjunta e coordenada.
O amplo número de acordos âssinados nas
mais diversas áreas nos últimos meses e as diteren·
tes iniciativas, tanto no plano do diálogo político
quanto no de investimentos e no da promoção cultural, tem conferido vitalidade e dinamismo a uma interação que parece reencontrar seus melhores mo·
mentes, pennitindo que se pro1ete a perspectiva de
uma relação sólida e diversiiicada e uma parceria
estimulante, vigorosa e estratégica.
O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA)- Permite-me V. Ex"J um aparte?
O SR. PAULO GUERRA (PMDB-AP)- Acolho
com muito prazer e honra o aparte de V. Ex>~. Sena·
dor pelo poderoso Estado do Pará.
O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB-PA)- Senador Paulo Guerra, em primeiro lugar, congratulo·
me com V. Ex". Sou solidário a V. Ex" em relação à
sua reivindicação, assim como ao Governador do
Estado do Amapá, nosso companheiro de Partido,
João Alberto Capiberibe. Além disso. o Amapá é um
Estado do Norte do País. vizinho do meu Estado do
Pará. Participei da conclusão e ~ntendo :::! imoortân·
cia do asfaltamento da BR -156 e a Integração que
essa rodovia promoverá. Acomoanhel a v1sita do
Presidente Fernando Henriaue e ao orôorio Presidente da França ao Pará, quanao foi assum1do o
compromisso. Creio aue todos somaremos esforços
neste Senado Federal, neste Congresso Nac1ona1.
Haveremos de convencer o Senaaor Ramez Tebet,
Relator do Orçamento, a restituir os recursos que
estavam destinados na primeira versão que veio ao
Conqresso em agosto, constitucionalmente, e que
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s.e..

foram cortados na segunda versão. Só lamento,
nadar Paulo Guerra, a forma como o Presidente Fer~
nando Henrique esquece os seus compromissos assumidos. Estavam destinados R$40 milhões à Transamazônica, mas foram totalmente cortados. Sua
Excelência esteve no Pará e assumiu o compromisso da construção das eclusas da Hidrelétrica de Tucuruí. Havia R$60 milhões no 0Jçamento, que também foram zerados. Assim, somos nós, Parlamentares, que teremos de lutar para restituir esses recur·
sos na segunda versão do orçamento da União. O
que é lamentável é que Sua Excelência não esquece os seus compromissos com os banqueiros nacic
nais e internacionais. O Brasil está pagando, em
1998, R$66 bilhões de seNiço e amortização da dívida interna e externa. Para 1999, estão previstos
R$88 bilhões. E quase três vezes mais do que todo
o dinheiro que o governo brasileiro arrecadou com a
venda de todas as empresas estatais, incluindo-se a
Vale do Rio Doce, a Telebrás e o sistema de telecomunicações. E o meu lamento: temos de socorrer a
nossa base, o nosso Estado, a nossa comunidade,
considerando que o Presidente, lamentavelmente,
esqueceu-se dos compromissos que tez com o nos~
so povo. Mas vamos dar as mãos a V. Exa e ao Governador do Amapá, para restituirmos os recursos
necessários ao asfaltamento dessa rodovia de integração, tão importante ao norte de nosso País. Muito obrigado.
O SR. PAULO GUERRA (PMDB-AP) - Senador Ademir Andrade, a manifestação de V. Ex" denota, em primeiro lugar, uma forma clara de ratificação
do comprometimento de V. Ex!! com seu Estado e
com nossa região. Oxalá possamos, como disse V.
Ex"ª, encontrar não só no ilustre Senador responsável por todo o encaminhamento da relataria do Orçamento, mas em todos os companheiros, essa sensibilidade, para que possamos, por intermédio desta
Casa, do Congresso Nacional, resgatar e não permitir que se perpetrem verdadeiras injustiças para com
os nossos Estados amazônidas e que se honrem os
compromissos anteriormente assumidos, como bem
:amb:-cu V. Ex".
Acompanho também, com muito carinho e
acu1dade, as questões da nossa Região e tenho cer·
teza de que a luta em iavor da implementação des·
sas meaidas que proponho remontam já de algum

.õmpG.
Em iulho ce 1997, por exemplo, o Senador
José Sarney dirigiu-se ao Sr. Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, Dr. Antonio Kandir, solicitando a inclusão ci"l BR-156 no programa Brasil em
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Ação. Naquela oportunidade, o Senador Samey enfatizava a importância da rodovia BR-156 como eixo
econõmico ligando Macapá ao Oiapoque e às Guianas, ressaltando inclusive a visita do Presidente da
República Francesa, Sr. Jacques Chirac, que também reconheceu a relevância da ligação Caiena/Ma·
capá, por intemnêdio da BR-156.

mandas desses Estados amazõnidas, ainda na fun-

Aduziu ainda, naquele momento, que, na visão

ção investimento e para o quadriênio mencionado,

do desenvolvimento regional, a BR-156, partindo do

depara-se com a seguinte situação: Amazonas,
R$196,4 milhões; Pará, R$323 milhões; Rondônia,
R$250, 1 milhões; Roraima, R$171, 1 milhões; To·
cantins, R$ 211,2 milhões; Maranhão, R$442 milhões e Mato Grosso, R$438 milhões, cujos repasses,

rio Jari até o rio Oiapoque, atravessando bacias hi-

drográficas de expressivo potencial, promove a integração de municípios produtivos com dois importantes mercados em expansão, pois é a espinha dorsal

Estado do Acre, que já, nessa classificação, posicio·
na-se em 26' lugar.
Quando se compara os valores repassados
para o Amapá com o valor repassado para os de-

mais Estados da Amazônia Legal, cujo valor total já
se caracteriza como insuficiente para atender as de-

para a ocupação do Amapá, constituindo, portanto,

as liberações efetivas, evidentemente não chegam a

tator de interiorização do desenvolvimento do Estado com reflexos bem viáveis na conquista do mercado externo no hemisfério norte.
Lembrou, por fim, que, em relação ao desenvolvimenlo equilibrado do Estado, a BR-156, como
fator de interiorização já mencionado, tem uma fun-

esses valores especificamente. O Espirita Santo,
ainda, com R$176,4 milhões, para tomar outros
exemplos,

e

o

caso do

Distrito

Federal,

com

R$601 ,6 milhões; Pernambuco com 708,1 milhões,
considerando que o próprio Distr~o Federal e Per·

ção entre a cidade e o campo, qual seja, a de estabelecer uma hierarquização urbana entre os diversos municípios, requisito imprescindível a um desejado e harmônico desenvolvimento regional. A Capi-

nambuco ficaram em sétimo e oitavos lugares nessa
classificação decrescente por valor recebido.
Quando se analisa a relação entre o orçamentário e o financeiro, a situação não é diferente. Assim, durante os quatro anos considerados, o valor

tal Macapá, no sul, concentra 80% da população do
Estado, o que revela não só um êxodo rural, mas

tolal autorizado no Orçamento Federal p'ara o Amapá foi de R$159,9 milhões - apôs aprovação pelo

também um processo migratório acentuado, conver-

Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente

gindo para a Capttal do Estado.

da República. Ora, o Amapá conseguiu receber ou
liquidar créd~os orçamentários no valor de R$ 50,7

Eis que, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
cotejando análise da função •investimentos· no Or~

çamento Geral da União, durante o quadriênio
1995/1998, por Estados da Federação, efetuada
pela Agência de Desenvolvimento do Amapá
(ADAP), têm-se que o Amapá recebeu nesse periodo a soma de R$50,7 milhões do Governo Federal
para inveslimentos, segundo análise do relatório de

milhões. Assim, conseguiu receber apenas 32,05%
do valor autorizado, sendo, aliás, a pior relação
quando comparada aos demais Estados da União. É

SIAFI-PRODASEN. O valor total repassado para in·

necessêrio igualmente salientar que o Amapá também está em último lugar quanlo ao valor total auto·
rizado no Orçamento Geral da União (R$159,9 mi·
lhões), seguido do Acre, com R$284, 1 milhões, e de
Roraima, R$ 311,9 milhões.
Isto posto, Sr. Presidente, não poderemos dei-

vestimentos pelo Governo Federal para todo o Pais
foi de R$13.8 bilhões durante o periodo considera-

xar de destacar o trabalho e o esforço permanente
da bancada parlamentar do Amapá, que a cada

acompanhamento da execução orçamentária do

do. Assim, o Amapá recebeu apenas 0,36% do vaiar

exercicio tem buscado garantir no Orçamento Geral

total dos recursos repassados.

da União os recursos necessários à consecução de

Portanto, o Amapá foi o Estado que recebeu o
menor volume de recursos para investimentos, ficando, portanto, em 279 lugar na classificação. Destaco
aqui que em penúltimo lugar encontra-se o Acre tão bem representado pelo nosso Senador Nabor

tão importante objet1vo para o Amapá e para o Pais.
Agora mesmo estamos providenciando as
emendas, no sentido de garantirmos recursos visando ao atendimento de diversas demandas do nosso

Júnior- com R$140,3 milhões, dos quais R$65 mi·

Estado e municiptos; dentre elas, a BR-156.
Concluindo, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena·

lhões foram destinados à construção de estradas.
Se considerannos isso como referencial para esta-

dores, queremos postular junto ao Governo Federal
os recursos já comprometidos e aqueles propostos

belecer parâmetros, o Amapá recebeu lrês vezes

nas emendas, pois tal liberação representará efelivo
ato de 1ustiça com o Amapá e com o seu povo.

menos recursos para investimentos do que o próprio

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Guerra, o Sr. Carlos Patrocínio, 2 9 Secretário
deixa a cadeira da presidência, que é
pada pelo Sr. Gilvam Borges .

ocu:

Durante o discurso do Sr. Paulo Guerra, o Sr. Gilvam Borges, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Patrocínio. 2g Secretário .
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Gilvam
Borges.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) -Sr. Presidente, ja que foi anunciado, inscrevome para falar pela Liderança após o Senador Gilvam
Borges.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Exa terá a palavra oportunamente.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- Sr.
Presidente, em consideração ao nobm Senador
José Eduardo Outra, conceder-lhe-ai os 5 minutos
solicitados.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador José Eduardo Outra, pela ordem, como Líder, por 5 minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Muito
obrigado, Senador Gilvam Borges. Serei breve.
Sr. Presidente, eu queria apenas registrar que,
a partir da próxima terça-feira, os Presidentes de todos os Sindicatos de Trabalhadores da Companhia
Vale do Rio Doce estarão iniciando uma greve de
fome na cidade de Vitória, no Espírito Santo.
Hoje, a imprensa e os órgãos do Governo vêm
tecendo loas à privatização da Companhia Vale do
Rio Doce e apresentando como grande exemplo o
lucro expresso que a empresa vem obtendo, particularmente no de 1997.
Quem se der ao trabalho de pesquisar as notas
taquigráficas de um debate sobre a privatização da
Vale do Rio Doce, com a presença do então Presidente daquela empresa, Dr. Schettino, e com a presença do então Presidente do BNDES, Edmar Sacha, verá que eu, ao analisar o balanço daquela
companhia, registrava que a partir dos anos de
1996, 1997 e 1998, a Vale do Rio Doce teria um aumento brutal da sua lucratividade. Por quê? Porque,
se em 1995, a empresa despendeu US$900 milhões
para amortização do empréstimo que possibilitou a
implantação de Carajás, a partir do ano de 1996
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essa amortização teria um decréscimo brutal, chegando em 1998 com apenas US$72 milhões. Portanto, esse aumento de lucratividade não é em decorrência da privatização da companhia. Além disso,
a companhia, para poder acentuar essa sua lucrati~
vidade, está tendo um absoluto descaso, em primeiro lugar, com a segurança dos seus trabalhadores.
O número de acidentes de trab;!lho, em um ano e
meio de privatização, aumentou- em 30%, inclusive
com 9 ocorrências fatais - lamento informar que um
desses acidentes fatais aconteceu em Sergipe, há
um mês e meio, quando um trabalhador foi soterrad~ pelo des~onte de rochas, tipo de acidente que
nao acontecia naquela mina desde 1983. Além disso, a empresa reduziu brutalmente os seus investimentos na área de preservação do meio ambiente e
também reduziu brutalmente os seus investimentos
na área social e, além disso, vem desrespeitando os
direitos dos trabalhadores.
A Constituição prevê a garantia de um turno de
seis horas para aqueles trabalhadores que exercem
atividades em turno ininterrupto de revezamento. A
companhia, para burlar esse dispostlivo, está implantando o turno de seis horas e o turno fixo, exata~
mente para tentar burlar a palavra revezamento fato
inclusive que já foi contestado por decisões d~ própria Justiça do Trabalho. Mas a companhia continua
se utilizando desse tipo de art~ício.
Portanto, para chamar a atenção da sociedade
para esse aspecto, os dirigentes sindicais estarão
iniciando uma greve de fome no dia 24, na próxima
terça-feira. Infelizmente, não poderei estar presente
nesse ato pelo fato de termos sessão deliberativa.
Mas deverei estar presente em Vrtória, na próxima
sexta-feira, para o encerramento desse ato político dos
dirigentes sindicais do Pará, Maranhão, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Sr. Presidente, como Senador da República e
como empregado licenciado da Companhia Vale do
Rio Doce, gostaria de extemar a minha solidariedade a esses companheiros que, nesse ato extremo,
chamam a atenção da sociedade para as atitudes
repressivas da Companhia Vale do Rio Doce.
Sr. Presidente, peço seja transcrito, na íntegra,
documento que me foi encaminhado pelo Sindicato
dos Ferroviários do Espírito Santo e de Minas Gerais
, que relata todos esses episódios.
Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obligado,
Senador Gilvam Borges pela cessão do tempo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ EDUARDO OUTRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS
FERROVIÀRIAS DO ESTADO DO ESIMG

Cla VoJe do Rio Doce aubmete !leu a Troballadores a um regime de oscravklão, terror e opr~sõo
O resultado ·je 1 ano e meio de privatização g8fou:

• ,;mitJroalaD<esdemi<Ds(15.!XXlpara 10.200).
•

~~

aeidenles com mortes;

• A.umenlo para 30% do nfve/ de atidenlas;
• Grescimento alarmante da poluição ambiental;
• Adoção unilateral de jornada fixa ilegal de a
horas na3 atividades continuas da palatização

• Terror para forçar a implantação de tomada de
a horas ~1ara os maquinistas;
• Corte de conquistas dos aposentados;

• Desrespeito a lei de retomo dos anistiados;
• Ingerência na organização sindical dos kabalhadores
Apesar do !ucro apresentado pela vale nos primeiros 9
(nova} meses de i998, na crdam da 770 ml/llões da dólares, a
empresa está cortando diariamente pessoal sob a desculpa da
crise Asiática.
Benjamlfl S:aimbruch, Diretor Presidente da Cia VaJe do
RiO Doce, anuncio~ um plano de guerra, onde seus canhões estão apontados pan demitir os 1rahalhadores, ao Invés de buscar
aHemativas junto a sua princlpallerrnmenta, com o obtetivo da superar crises. Base3.do em uma pOIIHca imedla.Hsta, aventure;ra a
de des1ru1ção do complexo CVRD, a ordem é demttir pessoal qua/iticado, cortar custos com prevenção da acidentes e saúde dos
trabalhadores, e tmcairizar serviços. Essa politica tem gerado o
cresamento acale ado de demissões provocando o desBQ\:Iilfbrio
soc1al. Os trabalhE.dores vivem um dlma de InsatiSfação. insegurança, tensão e mudo, pois a qu~quer momento podam ser demitidOS.
Nos intriga o ElA-RIMA da Kobrasco, assinado com o Govemo do Estado do Espirita Santo, prévia a admissão de 360 novos empregados, :>ando 60% do estado e 40% das demaiS cidades da: federação.
A lrilplaota<:ão em 7-10-98 da usina 7 da Kobrasco, não
trouxe um lrabalhador sequer admitido. As&stimos perplexos a
demissão de cenl€•nas de trabalhadores após Start Up da usina. A
ganànda da empt•sa. Chega. ao ponto de expor seu corpo gerencial às atitudes covardes e desrespe4tosas quanto aos trabalhadores e as leis do Estado Brasileiro. Para aumentar o número de demiSSÕes, tendo em vista à empresa estar exagemdamenle enxuta, a Vale resolveu passar por cima da Lei. O Poder Judiciário do
Espfri!o Santo, concecteu ganho de causa para os lrabalhadores
do turno ininterrupto de revezamento, nas ativldades continuas da
palatização, no que tange a jornada de trabalho. Esses operários,
por lei, desde 199B trabalham 6 horas diã.rias.
A despeito da CL T e da Constítuiçào, a CVAD !mplan!OU
uma tomada fixa e ilegal de 8 horas durante 6 dias da semana
com uma !alga, ou seJa, cada grupo de trabalhadores, trab~ham
eternamente na sE~gü•nte escala:
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jornada com escala sacrificante para a saúde do trabalhador, é
uma covardia cometida pela empresa, que não resperta a vida social do seu empregado.
Essa postura tem se estendido aos maqumistas que estão
sendo submetidos a um clima e terror, como forma de forçar es·
ses companheiros a acertarem a proposta de mudança da jomada
de trabaJho de 6 para 8 horas, e assistirem a demissão de mais
de 150 trabalhadores da carreira C.
Somada a esta situação, os invastimanros na área da saúde e segurança dos trabalhadores, toram cortados, gerando acidentes constantes. Operários com mais de 15 anos na empresa
estão sendo mutilados e perdendo a vida por tatta de uma politica
de prevenção. Em um acidente recente na usina de palatização,
trabalhadores tiveram corpos e vísceras que1mados sendo que
um deles morreu no própno lOcal do ac1dente.
É alarmante o crescimento da poluiçào ambiental, tendo
em v1sta a redução do número de lrabalhadores e o stress provocados pela jornada, além da tatta. de uma po/feica sã na para o seter.
Conquistas de mais de 40 anos .!oram cortados, como os
passes hvres dos aposentados e pensionistas, verbas para aux•har na educação da comunidade e lam1lia terrov•ána, verbas para
assistência a saúde dos aposentados antigos.
A Vale tenta mlerfenr Inclusive na orgamzação dos trabalhadores, ameaçando os mesmos com aba1xas assinac:tos e l"lminares contra a atJvidade sindical.
Greve de Fome à partir de 24 de novembro de 1996
Para coibir esses abusos e denoociar a postura Irracional
da empresa para a sodedade, os trabalhadores da Vakl, a nlvel
Naciooal, estão fazenda uma greve geral de tomê a partir do dia
24 da novembro de 1998, envolvendo o movtmen!o sindical e politico dos estados do Pará, Maranhão, Sergipe, Bahla, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirita Santo e São Paulo. Nosso objabvo é
mostrar para a sodedade bras~eira a postura intransigente, gananciosa, autoritária e Irracional da empresa para com os seus
empregados e os problemas ambientais que essa politica tem gerado para a sociedade. Nesse sentido estamos pedindo o apoio
dos poHticos de nosso Pafs, afim de fazer com que a Vala retome
para os trilhos respeitando os trabalhadores a a sociedade para
continuar se traduzindo em orgulho para a nação Brasileira.
Vrtória, 18 de Novembro de 1998
Saudações Sindicais,- Jarlele de Sâ Venâncio. Coordenadar-Geral - Presidente.

• de 8 às 16 horas;

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) - V.
Ex' será atendido na foJTna do Regimento.
Concedo a palavra ao eminente Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.}
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os episódios dos dossiês e dos grampos telefônicos, tão repercutidos hoje na mídia nacional, embora evidentemente motivados por interesses comerciais e eleitorais contrariados, e aparentemente destituídos de

• de 16 às 24 horas:

qualquer verossimilhança, não deixam de cumprir

• de 00 às 8 horas.

em parte o seu único objetivo não declarado: o de
lançar dúvidas vagas sobre a probidade do Govemo
Femando Henrique Cardoso.

Imagine o mesmo trabalhador trabalhando o resto da vida
6 nortes saguf.da.s oor semana, de 8 horas às 8 horas. Além de ser
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Sobre a qualidade das pretensas provas do
desvio de conduta das personagens governamentais
envolvidas nem há o que comentar: vão desde escutas telefônicas clandestinas e editadas até cópias de
documentos grosseiramente falsijicados, ao primeiro
e mais superficial exame.
Quanto à fonte de fornecimento dessas informações apócrilas, as especulações mais razoáveis
levam a pessoas das mais suspeitas do meio empresarial e politico, como o ex-Presidente Collor,
cuja falta de decoro e lisura administrativas lhe valeram a sua aluai clandestinidade politica.
Tudo, enfim, de inconfessável, está presente
na tessitura das intrigas trazidas a público, desde a
chantagem e espionagem comercial até tentativas

golpistas de comprometimento à credibilidade de um
Governo moralmente retilíneo como o atual.
Sinto-me, na verdade, à vontade para reconhecer na administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso sua pauta de honradez e compromisso

com o interesse público, pois não sou dos que mantém em relação ao Governo um alinhamento automático, não sendo raras as vezes em que manifes-

tei, desta tribuna, divergências com iniciativas oficiais.
Entretanto, uma coisa é discutir e esclarecer

contrastes de pontos de vista, com transparência, no
campo da politica, e outra bem dijerente é esconderse no anonimato e tentar, através de calúnias, desqualificar o adversário.
Esta a primeira grande lição a tirar-se desses
deploráveis acontecimentos ao se desviarem do
chão limpo da discussão polftica propositiva, os intrigantes capitularam em lace da superioridade ética e
politica do Governo.
É como se, indiretamente, conferissem às autoridades governamentais um atestado de boa conduta e eficiência administrativa.
De tão grosseira, a mistificação que hoje se
apresenta à Nação, que a própria Oposição teve reserva de consciência de usá-las no debate eleitoral,
embora tenha tido acesso tempestivo a todo o material acusatório.
Neste ponto, é preciso louvar as providências
tomadas pelo Governo, diante de tudo isso, reco-

mendando ao Ministério Público e à Policia Federal
todo o rigor na apuração dos fatos, bem como o oferecimento voluntário do Ministro das Comunicações,

Mendonça de Barros, para prestar esclarecimentos
ao Congresso Nacional.
Aliás, a nota que S. Ex" fez distribuir à imprensa no dia 17 de novembro tem a claridade ofuscante
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da verdade, evidenciando que a interveniência do
Ministério das Comunicações e do BNDES, no processo licitatório de venda das empresas que compunham o sistema Telebrás, não fez mais do que visar
ao interesse público e aumentar o interesse financei-

ro dos leilões de privatização, em favor do Tesouro
Nacional.
Rca patente com a nota ofipial, além disso, que
a atuação do BNDES e do Ministério das Comunicações, longe de criar desequilíbrio entre os concorrentes, propiciou a todos os consórcios idênticas
condições, inclusive de financiamentos, através de

carta de fiança do Banco do Brasil e não a favorecimentos escusas, como maldosamente insinua a divulgação selecionada, montada e editada, que a revista Veja veio a publicar recentemente.
No entanto, frágil e inconsistente que seja o libelo acusatório, é preciso haver uma investigação
aprofundada que elucide até as mais fantasiosas imputações, sob pena de serem atingidos os objetivos
düamatórios pretendidos pelos autores.
No entanto, é necessário também dar o tratamento investigativo à questão, conforme a índole
das alegações ...
O Sr. Emendes Amorim (PPB - FiO) - Permita-me V. Ex" um aparte?
O SR. GtLVAM BORGES (PMDB- AP)- Concedo um aparte ao nobre Senador Emandes Amorim, fazendo um apelo a V. Ex" para que seja breve.
O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Nobre
Senador Gilvam Borges, ouço o discurso de V. Ex•
com muita atenção. Na verdade, quando V. Ex" se
referiu ao caso Fernando Collor, que foi cassado por
esta Casa porque recebeu de presente um carro.
Agora estamos diante desse problema todo e ai
ouço o discurso de V. Ex" e parece-me que ele não
está bem sintonizado com o momento atual e até
com a maneira como V. ~ conduz os seus trabalhos nesta Casa. É um discurso elogioso à maneira
como o Governo está fazendo as privatizações, à
maneira como o ex-presidente do BNDES, ontem,
se pronunciou. O discurso de V. Ex", parece-me,
não está se coadunando com este momento de tan-

tas interrogações sobre o ex-presidente do BNDES,
sobre a questão dos grampos telefónicos. Acho que,
nessa questão toda, o que resolveria o problema
não seria só dizer que Fernando Collor foi cassado e
tal. O que deveríamos lazer era criar uma CPI para
apurar os fundamentos de todas essas denúncias,
para que a população e nós, Senadores, fôssemos
esclarecidos. Eu, por exemplo, não tênho quase ne-

nhum conhecimento desses latos. Não ouvi as fitas,
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não sei quantas são, não sei quais são os dizeres
que há no restante delas, não sei quais são os comprometimentos que ainda falta virem a público. Por
isso caberia o esclarecimento. Não tantos debates,
tantos elogios, mas sim uma apuração profunola do
episódio dessa licijação, da participação do ex-presidente do BNDES nessa problemática toda. Por isso,
assinei o requerimento para a criação da CPI. Para
ver esclarecido todo esse problema. Vejo agora V.
Ex' tecendo elogios a tudo isso e fico espantado.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- Nobre Senador Emandes Amorim, agradeço o aparte
de V. E~. Talvez V. Ex01 não tenha compreendk::lo ou
não tenha conseguido entender; talvez V. Ex'~ deves~
se ter acesso à peça e ficar mais atento ao meu pro-

nunciamento. Quando me referi ao Presidente Fernando Collor, eu o coloquei como um dos interessa-

dos dentro do complô, dentro da intriga. Se V. Ex'
pensar mais profundamente, V. Ex' observará que o
que está havendo neste momento, na verdade, são
disputas entre empresas e acertos de conta políticos. V. Exil mesmo declarou, no seu microfone, que
não tem acesso a nada. Por V. Ex' não ter acesso a
nada e não estar compreendendo nada é que não
deveria assinar uma CPI dessas.

Portanto, V. Ex" ...
O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Nobre
Senador, a CPI é para apurar o que não se sabe, o
que não se viu, mas que está sendo denunciado.
Por isso é que defendo a criação da CPI. Evidentemente, V. Ex" jamais vai querer, conosco, defendêla.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP) Acho que V. Ex" deveria se informar. Desculpe--me a
contundência, mas V. ~ deveria buscar mais es-

clarecimentos. Justamente por isso é que o Congresso Nacional, nobre Senador Emandes Amorim,

não pode cair no ridículo de instalar uma CPI. Ele
não pode criar uma CPI que depois pode cair no
nada. O que temos são fitas, intrigas, fofocas de empresas comerciais, com seus interesses prejudica-

dos pala concorrência, e artijfcios políticos para tentar instalar uma CPI.
O Congresso Nacional não é palco para brinca-
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Por isso, apelo a V. Ex' para que, quando fizer
um aparte a este nobre Senador, procure se infor-

mar. Faço um apelo a V. Ex': que retire o seu nome
do requerimento dessa CPI, porque V. Ex' não tinha
conhecimento nem embasamento, conforme demonstra neste momento.

Não sou contrn a CPI, mas sim contra a forma
como está sendo encaminhada. Se houver comprovação das denúncias, que venha a CPI! Mas é preciso que haja investigação, nobre Senador Emandes
Amorim.

Peço a V. Ex' que, antes de se manifestar, leia
a peça, fique atento ao discurso, e procure realmen-

te apartear com propriedade. Faço este apelo a V.
Ex'.
o Sr. Ernandes Amorim (PPB- RO)- Com o
que perguntei, V. Exª quer aparecer. Não é isso que
eu estou perguntando. Estou procurando trabalhar
dignamente nesta Casa. Se V. Exa quer diminuir as
pessoas ...
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP) - V.
Ex" não sabe o que está falando! É isto que estou dizendo a V. Ex'.
O Sr. Emandes Amorim (PPB - f:!O) - É porque não sei puxar saco.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- Sr.
Presidente, estou com a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio. Fazendo soar a campainha.) - Nobre Senador Emandes Amorim, a Mesa pede que evitemos esses diálogos mais acalorados.
Peço a V. E_x11 que conclua seu pronunciamen-

to, nobre Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP) -Sr.
Presidente, nobres Senadores, é lamentável que a
desinfonnação e a falta de elegância às vezes acirrem os ânimos.

Quero fazer um apelo à Mesa para que esclareça quais são realmente os procedimentos normais
de encaminhamento de uma CPI como essa. Não
estou fazendo aqui elogios graciosos. Estou chamando a atenção para a responsabilidade de uma

CPI e salvaguardando a instituição. A partir do mo-

deiras. Temos de apurar por meio do Ministério Pú-

mento em que se comprove realmente que o Presi-

blico, da Polícia Federal, nobre Senador Emandes

dente da República, que o Ministro das Comunicações, que as partes envolvidas têm culpa no cartório,
que se instale, sim, a CP I. Mas não concordo que se
faça isso dessa fonna graciosa, irresponsável.
Desta tribuna, tenho também me manijestado
contra matérias de interesse do Governo. Por esse
motivo, Sr. Presidente, acredijamos em nosso País.

Amorim. Se forem comprovadas as denúncias, aí
sim, no momento necessário, o Congresso Nacional

pode instalar a CPI. Fazer CPI de brincadeira, porque a Oposição está buscando um álibi para tentar
incriminar alguém ou fazer polfiica não é possível. A
Nação não está aberta a isso, nobre Senador.
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O Sr. Júlio Campos (PFL - MD - Permite-me
V. Ex"' um aparte?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- Con·
cedo o aparte ao nobre Senador Júlio Campos.
O Sr. Júlio Campos (PFL - MD - Nobre Senador Gilvam Borges, acompanhei de perto o desenrolar do seu pronunciamento. Neste momento final,
de conclusão do seu pronunciamento, V. Ex' levanta
a tese de que se houver envolvimento do Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, e de outras autoridades do seu Governo, nesse assunto
momentoso que todo o Brasil vem acompanhando, a
privatização das estatais da área de telecomunicações do nosso Pais, V. Ex~ concordaria com a abertura de uma CPI.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- Com
certeza absoluta.
O Sr. Júlio Campos (PFL - MD - Quero dizer
a V. Ex•l, como Vice-Uder do PFL nesta Casa, que
fique tranqüilo. Se depender do envolvimento do
Presidente Fernando Henrique Cardoso no assunto
da privatização, não teremos CPI neste País, porque
o Presidente da República jamais estaria envolvido
em qualquer negociata, em qualquer assunto que
viesse a comprometer a sua figura de cidadão, de
homem probo, sério, e que está à frente de um Governo de grandes realizações para o Pais. Se houver o envolvimento de pessoas da estrutura do Governo, não sera jamais o da figura do Presidente da
República. Sua Excelência nunca se envolveria nesses assuntos. Tenho certeza absoluta de que o Presidente da República não será atingido por qualquer
denúncia, nem tem qualquer envolvimento nesse lamentável acontecimento dos grampos e da privatização do sistema de telecomunicações do Pais. o
Presidente da República é um homem que tem provado, nestes quatro anos de seu primeiro Governo,
que sempre teve um comportamento ético. Tivemos
a honra de conviver com Sua Excelência no Senado
Federal - Sua Excelência como Senador por São
Paulo; eu, como Senador por Mato Grosso -, e, posteriormente, convivemos com ele quando Sua Excelência foi Ministro das Relações Exteriores e Ministro
da Fazenda; e, hoje, como Presidente do Brasil.
Posso afiançar a V. Ex-J que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso jamais será atingido por qualquer
tipo de envolvimento em assuntos graves, corrupção
ou negoc1atas, na área das privatizações no País.
Tanto é verdade que Sua Excelência, ao tomar conhecimento de tudo, foi o primeiro a solicitar que
qualquer denúncia fosse investigada, primeiramente,
pela Casa Militar, em seguida, pela Policia Federal,
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que é o órgão competente, e pelo Ministério Público
Federal. Se após essa investigação se chegar à
conclusão de que algum auxiliar de seu Governo
está envolvido, não tenho dúvida alguma de que
Sua Excelência não irá deixar de punir os responsáveis por qualquer falha na administração pública do
País.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP) Agradeço o aparte de V. Ex'.
Prossigo com o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
No entanto, é necessário também dar tratamento investigativo, como talava há pouco, à questão, conforme a índole das alegações apresentadas,
todas configurando, se comprovadas, infrações de
natureza criminal.
Nesta qualidade, os inquéritos e a instrução
probatória pertinentes devem ficar a cargo dos órgãos constitucionalmente afetados a essas funções,
como a Policia Federal, o Ministério Público Federal
e, quando couber, o Tribunal de Contas da União.
Neste sentido, não há razão para politizar-se
excessivamente um episódio de contamos nitidamente policiais, fazendo instalar uma .:CPI com o
mero propósito de fragilizar o Governo, seja obstaculizando a criação do futuro Ministério da Produção, como parece interessar às 1orças conservadoras no Congresso Nacional, seja postergando a pauta de votações de interesse do Governo, já definida
nas duas Casas do Parlamento.
Sobretudo, o momento é oportuno para apelarse ao espirita público demonstrado pelas oposições
no período eleitoral, que evitaram partidarizar essas
questões, não cedendo aos apelos fáceis de insuflar
o imaginário popular, no sentido de depreciar-se ain·
da mais a representação política brasileira, enlameando-se figuras notórias por sua presença ilibada
e inatacável na vida pública nacional.
Corre-se, com isso, o risco de, a pretexto de
rever-se o processo de privatizações, obter apenas
o desgaste da imagem presidencial e de eventuais
presidenciáveis ligados ao mesmo projeto político,
pela sua exposição continuada, no âmbito de uma
CP!, a toda espécie de versões fabulosas e escabro·
sas como as atuais, com o simples efeito de levantar
suspeitas vagas e não de comprovar fatos determinados, na forma dos Regimentos de ambas as Casas do Congresso Nacional.
Ao fim e ao cabo, chegar-se·ia a um resultado
que só interessa às forças conservadoras, que, ao
perderem espaço junto ao Governo, lutam ansiosa-
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mente para viabilizar uma candidatura própria e al-

tuação, sobretudo porque ficou caracterizada uma

ternativa em 2002.
O momento é de serenidade e bom senso e de

indícios veiculados até agora. para que se pcssa fa-

situação de réu confesso.
Existe a lei. Temos a Lei das Ucitações apro·
vada, é preciso que ela seja cumprida. E não é costurando, remendando - paga mais caro, paga mais
barato - que se vai fazer um trabalho digno à frente

zer justiça sem açodamentos ou ataques gratuitos

do serviço público. Por isso, sou contrário à maneira

ao patrimõnio moral e histórico de homens públicos

como estamos tratando esses fatos.

usar com parcirnõnia os mecanismos investigatórios
adequados e compatíveis com a precariedade dos

decentes.

Temos, no Congresso Nacional, para isso, uma

E, sobretudo, para que a esquerda não termine

Comissão de Fiscalização e Controle, que deveria

servindo aos interesses da direita, no mero afã de
auferir, com isso, dividendos eleitorais nem sempre
em harmonia com a verdade dos fatos.

ter se reunido para buscar as informações necessárias. Não vai ser em poucos minutos que vamos saber o que houve nas privatizações. O próprio Ministro disse que já teria privatizadas 60 empresas no

Compreenda quem tiver a capacidade de compreender.

Brasil, e que a arrecadação chegaria a R$80 bilhõ-

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e nobres Senadores.

es. Creio que eu e o povo, por exemplo, não sabe-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - No-

as empresas que foram privatizadas. Portanto, tudo

bre Senador Gilvam Borges, atendendo a solicitação

está incompleto.
Os Srs. Senadores foram eleitos para quê?

de V. Ex', a Mesa informa que a instalação de CPl
está regulamentada no art. 58, § 3', da Constituição
Federal, que diz:
As comissões parlamentares de inqué-

rito, que terão pcderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos

Deputados e pelo Senado Federal, em con-

mos onde estão esses R$80 bilhões nem quais são

Para acompanhar, para fiscalizar, para exercitar o
direito de fazer uma CPI, o direito de procurar inves-

tigar tudo o que interessa a este Pais, tudo o que interessa à administração pública.
Por que vamos ficar calados? Há iriteresse em
quê? Se assistimos ontem ao ex-Presidente do

BNDES dizer que o Banco do Brasil financiou as pri-

junto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para

vatizações, nós, Senadores, vamos ficar de braços
cruzados, vendo essa troca de papéis no Pais? Não
sei quantos dólares ou reais entraram nessas nego-

a apuração de fato determinado e per prazo

ciações e não sei quanto de moeda podre foi usado.

certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público, para
que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

mento, a que dei entrada hoje na Casa. Não tendo
conhecimento dos fatos - não é com aquele depoimento que vamos saber de tudo o que aconteceu -,

Por tudo isso, Sr. Presidente, fiz um requeri-

O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) -

estou solicitando ao Ministro da Fazenda informaçõ-

Concedo a palavra ao eminente Senador Emandes
Amorim.

es sobre quais foram as empresas privatizadas no
atual Governo, quais os valores apurados no total e,

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO. Pro-

em cada privatização, a especificação do que foi ar-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)

recadado em títulos da dívida pública - na maioria

- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, fui eleito
Senador da República e como tal cheguei a esta

deles, podres. E os títulos podres não valem nada.
Uma empresa como a Vale do Rio Doce foi vendida
por três bilhões e pouco, quando ela, mal administrada, estava dando lucro de 500, 600 milhões por

Casa para trabalhar. Não vim ao Senado para ser
capacho de ninguém, nem para ser subserviente a
ninguém; não tenho motivos para 1sso. Meu mandato foi conquistado com independência e com o voto
do povo do meu Estado. a quem represento e não
envergonho.

Ontem escutei parte do depoimento do ex-Presidente do BNDES a respeito da problemática dos
grampcs e das licitações. Já fui Prefeito, já fui executivo, e fiquei realmente preocupado com aquela si-

ano; só na Amazônia, os seus recursos minerais foram avaliados em um trilhão e tanto. E solicito ainda
a informação de onde foram aplicados os montantes
arrecadados nessas privatizações.

É isso o que me interessa. Pertenço à Comissão de Fiscalização e Controle desta Casa, que é
praticamente uma CPI permanente. Eu gostaria que
essa Comissão estivesse reunida. Também vou diri-

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

gir este requerimento a ela, pedindo maiores explicações sobre o valor dos juros dos empréstimos
para comprar essas empresas. Imagino que o Governo Federal está tomando dinheiro a 40% ou mais
ao ano fora do Pafs, para daqui a pouco emprestar,
com juros de 41;1/o ou 5% ao ano, para a compra de
uma empresa brasileira. Por isso é que desejamos
esclarecimentos.
O Sr. Gllvam Borges (PMDB - AP) - Permiteme V. Ex' um aparte?
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - AO) Pois não, concedo a V. Exa o aparte.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB - AP) - Nobre
Senador Emandes Amorim, sem sombra de dúvida,
os posicionamentos ideológicos devem ser respeitados a partir do momento em que se compreendem
os lados. Afinal, são os contrários que movem a história. De um lado, um governo implantando uma
mentalidade desestatizante. Ora, um governo, portanto, liberal. E esse desafio tomou-se o grande desafio do Governo a partir do momento em que optou
pelas reformas institucionais e por um caminho. Privatizar, nobre Senador, corn o objetivo realmente de
passar para a sociedade o controle total da economia num mercado livre e aberto. Essa é a proposta
que está em discussão. Agora, a questão da condução através dos edrtais, os acompanhamentos através dos seus respectivos Ministros, os interesses
acirrados das partes, principalmente do empresariado. o Governo brasileiro não poderia, de maneira alguma, deixar de abrir mão de abrir linhas de finan-

ciamentos onde haja um patrimõnio garantido, para
dar oportunidades também ao empresariado nacio~
nal, para poderem participar também das privatizações. São pontos de vista diferentes, são maneiras
de ver diferentes. Não tenho nada contra V. Ex',
muito pelo contrário: foi urn embate mais de ordem
ideológica, de compreensão e interpretação. Mas
respeito a posição de V. Ex". Eu estava ao seu lado
no inicio do mandato. V. Ex' é testemunha disso.
Mas, dentro do nosso coleguismo, eu gostaria de ter
oportunidade de conversar com V. E;.cil, ou no seu
gabinete ou no meu, pois talvez possamos chegar a
um consenso, e V. Ex"' retire o seu nome da CP I.
Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- AO)- Na
realidade, o Senador Gilvam Borges ainda não entendeu que eu vim para cá para ser Senador da República. Quando cheguei aqui, sofri todas aquelas
acusações, mas não me recusei, em momento nenhum, de abrir mão do meu sigilo bancário e da minha imunidade parlamentar. Mandei vários requeri-
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mentos à Mesa do Senado para apurar o que aconteceu comigo. Não é isso que está acontecendo com
esse problema agora.
Voltando à questão das privatizações, evidentemente, privatizar e vender pelo preço real é uma
coisa; privati2ar e fazer que vende e não vende, ou
melhor, pega o dinheiro do Banco do Brasil, que é
governo, ou do BNDE'S, que é governo e é povo, vai
privatizar uma empresa e compra com o próprio dinheiro do Governo, não está privatizando: está beneficiando alguns grupos. Isso não é privatizar.
Quando me manifestei a favor da CPI, não estou
querendo abrir CPI contra o Presidente da República, nem contra Ministro. A CPI é para averiguar,
para buscar, esclarecer todos os fatos e denúncias
que saíram na imprensa. O que não podemos é deixar de apurar nesta Casa; os Senadores não podem
dar as costas a problemas dessa natureza. Daqui a
pouco, o cidadão veio aqui e explicou; a mim não
convenceu; caberia agora a mim e a outros Senadores que não estão convencidos apurar corretamente
o que houve. Amanhã a imprensa vai continuar trabalhando e vão aparecer mais problemas: filho de
fulano de tal envolvido, outro com ordem de pagamento para tal lugar. Daqui a pouco vai se ver que o
número de pessoas envolvidas nesse problema é
maior.
Então, o que Senado deve fazer? Usar as suas
prerrogativas e criar uma comissão de inquérito pam
apurar os fatos.
Mas, na verdade. eu não vim aqui falar desses
problemas. Vim a esta tribuna para discutir um problema sério, que é o problema dos municípios, que é
o problema dos Estados, que é o problema da falta
de recursos e apoio aos municípios, que hoje têm
uma função importante nesse contexto geral, nessas
mudanças que aí estão.
O município é o responsável pela maioria das
ações. Não obstante isso, os cortes do Orçamento
atingem principalmente os municípios, que estão ficando a cada momento mais pobres, com maiores
obrigações. Por isso é que trouxemos aqui algumas
palavras sobre esse assunto.
Sr. Presidente. ocupo esta tribuna para lançar
um grito de alerta aos governadores dos pequenos
Estados, em especial, aos da Região Norte, para
que se unam às suas Bancadas em defesa de seus
Estados, pois os novos pacotes e medidas provisórias em curso no Congresso Nacional buscam anular
o art. 1' da Constituição Cidadã, que consagra: "A
República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
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Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito (... )". Diferentemente das constituições anterio;·es, a atual Constituição consagra o município como
ente federativo, dispondo, expressamente, a seu
respeito, nos seus arts. 29 e 31.
Na prática, de nada adiantou essa elevação
dos municípios a entes da Federação, haja vista que
não houve a indispensável distribuição de receitas
públicas, para que os municípios pudessem realizar
tudo o que se insere em sua área de competência
privativa.
É inconcebível que uma unidade administrativa
da Federação esteja sujeita aos humores e dissabores dos tecnocratas da União e dos Estados em que
se situa. Não podemos permitir que permaneça a
fragilidade dos municípios, que com uma só canetada do Governo Federal ou estadual tumultue e transfonne em profundo caos a sua vida financeira, reduzindo-os à insolvência e, em conseqüência, à impossibilidade de gerir seu peculiar interesse.
Os Estados, por sua vez, também se encontram sujeitos às boas graças dos dirigentes da
União. Isso é intolerável. Precisamos acabar com
essa odiosa tutela. Temos de lutar pela irKiependência dos Estados e municiptos, que precisam
ter rendas suficientes para atender a tudo o que se
insere em sua área de competência.
Com essa tutela da União, hoje isso não ocorre. Se hoje outra é a rea!idade, grande parte da culpa cabe aos governadores e prefeitos, que não trabalham em sintonia com a sua bancada federal, em
especial com os Senadores, pois o desequilíbrio na
Câmara dos Deputados em relação às barx:adas do
Sudeste, Sul e Nordeste é esmagador, enquanto no
Senado Federal a bancada é de três Senadores por
Estado, o que estabelece o devido equilíbrio. Assim,
os nossos governadores e prefeitos acabam se conformando com essa situação desigual.
Por um imperativo de justiça, reconheço que
nós, parlamentares, somos os grandes culpados,
que com os nossos votos sacramentamos o avanço
voraz da União sobre as receitas dos Estados e municípios, que vem gerando a crise que atormenta os
nossos governadores e prefeitos.
Sr. Presidente, Sr3 s e Srs. Senadores, é inquestionâvel que, com os sucessivos pacotes editados com o aval do Congresso Nacional, cada vez
mais, Estados e municípios passaram a ser escravos da União, sacrificados em suas receitas públicas
a ponto de cairem em estado de insolvência, com todas as conseqüências daí decorrentes.
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O FEF - Fundo de Estabilização Fiscal - confisca recursos dos Estados e municípios, devidos
pela União por imperativo constitucional. Acrescente-se ainda a malfaldada Lei Kandir, que, com o objetivo de favorecer as exportações, desonera o
!CMS e promete repor aos Estados o prejuízo com
esses desfalques, o que, na realidade, não passa de
quimera.
E o problema vai se agravar mais ainda, pois,
no pacote em tramitação no Congresso Nacional, o
FEF deve dobrar, ou seja, passará para 40%, o que,
na prática, implica falência de centenas de municípios. É urgente que Estados e municípios se mobilizem contra isso, a fim de derrubar essa pretensão
nefasta da área económica do Governo Federal.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é importante que os Srs. Senadores sejam sensibilizados e
vejam que chegou a hora de salvar os nossos Estados e municípios, e não escravizá-los, ainda muito
mais, à tutela da insaciável área econômica do Governo Federal.
O que constatamos é que vivemos hoje a ditadura dos economistas, que transformaram a República Federativa em República Unitária;, com seus
governadores e prefeitos transformados em meros
coadjuvantes e delegados do poder central, sem
condições efetivas de cumprirem seu papel constitucional.
Temos que repensar esse modelo, precisamos
de um novo e sério pacto federativo, consagrando
direitos, obrigações e limitações de todos os entes
federativos, com a conseqüente atribuição de receitas suficientes para que cada qual possa cumprir
suas reais atribuições, sem necessidade de andar
de pires na mão a mendigar recursos em outras esferas.
Entendemos que somente assim teremos municípios fortes e sadios, capazes de cumprir seu verdadeiro papel na construção de um pais forte e democrático.
Os Estados, por sua vez, devem ser vistos sob
nova ótica, com um redesenho de sua função constitucional, com diminuição de suas reais atribuições e
conseqüente redução de seus recursos.
Com o pacto federativo, 8. União deveriam caber 30% de todas as receitas públicas; aos Eslados
caberiam 20%, restando 50% para os municipios. Entendo que os municípios necessitam de metade dos
recursos públicos nacionais, porque a eles devem ser
transferidos quase todos os serviÇOs públicos que hoje
integram o elenco estadual e parte do federal.
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Nunca é demais lembrar que é nos municípios

onde vive a população e onde os seus problemas
precisam ser equacionados e resolvidos.

sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, o povo
mora nos municípios e é lá que devem ter seus problemas resolvidos quando eles surgirem. O que se
vê ultimamente é que os recursos são carreados todos para o Governo Federal. Para retomar à base
de arrecadação, as dificuldades são grandes. Principalmente no que diz respeito aos pequenos Estados, a força parlamentar só é equilibrada no Senado, onde há três Senadores por Estado, qualquer
que seja o seu tamanho.
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somos Senadores e devemos respeitar uns aos ou-

tros.

O SR. PRESIDENTE {Cartas Patrocínio) Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, por

cessão do Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ADEMIR ANDRADE {Bioco/PSB - PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho
tratar hoje de uma questão singela, mas importante.
É algo que tem incomodado a mim e a muttas pessoas que têm assistido à propaganda oficial do Governo, espec~icamente, a propaganda do Banco do
Brasil. Nos últimos tempos, vem aparecendo uma
propaganda do Banco do Brasil que considero uma

São Paulo tem 74 Deputados federais; Rondônia, Acre, Amapá e Amazonas têm 8 Depulados federais. Se dependermos das votações na Câmara
dos Deputados, evidentemente, vamos ficar prejudi-

das propagandas mais idiotas que já vi na minha
vida.

cados em alguns interesses. Por isso é que sempre

tenho chamado a atenção desta Casa para a neces-

esse setor. Creio que os meios de comunicação, as
rádios, os jornais, vivem basicamente dos governos.

sidade de uma maior união entre os parlamentares,

E nenhum governo foi tão pródigo em proteger, fi-

Em se falando em propaganda, o Governo Fer-

nando Henrique é um governo que gasta muito com

principalmente os dos pequenos Estados. Se houver

nanciar, apoiar e sustentar os meios de comunica-

essa união, estaremos mais fortes para defender os
interesses relativos ao desenvolvimento dos peque-

ção como o Governo Fernando Henrique Cardoso.
São R$500 milhões por ano de propaganda, é R$1 ,5
milhão por dia de propaganda. Signijica, Senador
Casildo Maldaner, o equivalente ao direito que cada
parlamentar tem de apresentar emendas no Orça-

nos Estados.
Por isso, Sr. Presidente, quero só reafirmar: temos de exercer esse mandato de Senador com au-

tonomia, com soberania e não com subserviência.
Há muitas pessoas aqui que, por serem diplomatas,
escritores ou intelectuais, pensam que as pessoas
não sabem que nesta Casa tem-se que ser mais sé-

rio, que nesta Casa tem-se que trabalhar em prol do
povo, que nesta Casa tem-se que deixar de ser subserviente, que nesta Casa nós, Senadores, temos
que aprovar o que interessa ao povo.
Tenho visto aqui Senadores esquecerem o interesse do povo e aprovarem matérias que o prejudi-

cam. Às vezes se diz "fulano é oposição, fulano é radical". Não se trata de discutir isso. Viemos aqui
para defender interesses do povo. Se todos nós não

estivermos de um lado só, evidentemente, essa democracia não vai chegar a lugar algum, e a população brasileira vai ficar submetida a esses horrores

pelos quais o Brasil está passando. Há uma maioria
avassaladora aqui nesta Casa e em outros setores

que não tem reconhecido o direito do cidadão, o di-

mento da União e que são cortados, evidentemente.

Hoje temos o direito de apresentar R$1 ,5 milhão de emendas no Orçamento para atender a
obras e necessidades da população que representamos. Ora, o Presidente Fernando Henrique

gasta R$1 ,5 milhão por dia em propaganda do seu
Governo.

Propaganda é necessário. A Constituição reconheceu a propaganda oficial, mas estabeleceu regras para que ela lasse fetta. O art. 37, § 1°, da
Constituição brasileira, diz o seguinte:
"§ 1° A publicidade dos atas, programas, obras, serviços e campanhas dos ór-

gãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos .ou ima-

gens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos."

Portanto, a propaganda oficial deve ser educa-

reito do povo. Por isso, não gostei do posicionamen-

tiva, informativa.

to do Senador Gilvam Borges, principalmente da
maneira desdenhosa com que S. EX" me tratou. Não
aceito esse tipo de tratamento, principalmente vindo
de um colega. S. Ex' não é mais sabido do que ninguém, não é melhor do que ninguém, todos nós aqui

O que temos assistido na propaganda específica do Banco do Brasil é algo absurdo, monstruoso.
Aparecem dois cidadãos, falando como se estivessem a 190 anos da nossa época, tratando o Banco
do Brasil como se existisse há 190 anos e não diz
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absolutamente nada. Ora, quero aqui protestar contra essa propaganda.
Estou, Sr. Presidente, apresentando um requerimento de infonnação ao Ministro da Fazenda. Quero saber quanto o Banco do Brasil está gastand0 em
propaganda. Quero saber quem são as agêllCias
contratadas para fazer essa propaganda. Quero saber quais são os canais de televisão que estão recebendo e quanto estão recebendo por essa propaganda idiota, imbecil, que está sendo veiculada nas
emissoras de televisão do nosso Pafs.

O Banco do Brasil, uma instituição tão importante para a nossa Pátria, deveria fazer a sua propa-

ganda informando ao povo do nosso País os seus
programas, os seus programas de crédrto, a forma
de acesso da população aos seus serviços. O Banco
do Brasil deveria explicar como está financiando o
comércio exterior, tão necessário às exportações
brasileiras, deveria explicar quais são as linhas de financiamento agrícola, quanto está destinando a financiamento agrícola, à pecuária, à avicultura, à piscicu~ura. Deveria informar ainda qual é a forma de
acesso e qual é a taxa de juros que se está pagando. O Banco do Brasil deveria informar qual é o seu
financiamento à indústria, qual é a taxa de juros,
qual é o incentivo. Deveria informar também qual é o
financiamento ao comércio, ao setor de serviços, ao
fundo constitucional que no caso da Região CootroOeste, do Senador Júlio Campos, é o Banco do Brasil que administra; informar como é que o trabalhador tem acesso a esse fundo.
Mas não, o Banco do Brasil veicula dez, quinze
ou vinte vezes por dia essa propaganda. Não sei por
que, mas todo o tempo que ligo a televisão está lá
essa propaganda idiota, imbecil sendo veiculada:
dois cidadãos falando 190 anos à frente de um Banco do Brasil há 190 anos, sobre algo que eles mesmos desconhecem, em locais absurdos. Isso é um
desperdício de dinheiro! Se a direção do Banco do
Brasil está com medo de que se privatize o banco,
então que contesse esse medo. A impressão que dá
a propaganda é que o Banco do Brasil está afirmando o seguinte: bom, daqui a 1 90 anos nós ainda estaremos existindo. Se ele está com medo da privatização, então que o diga, que o confesse. Não é com
uma propaganda imbecil e idiota como essa que se
vai fazer com que o Banco do Brasil permaneça.

Recomendo que o Banco do Brasil se torne um
banco popular, um banco que ajude o povo, um banco que ajude nossa economia, um banco que explique as coisas que faz, porque há coisas pos~ivas.
Nós sabemos disso e queremos e lutamos pela ma-
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m.w.mção do Banco do Brasil, mas ele tem que explicar, por exemplo, por que o cheque especial chega
a jLifOS de 10% ao mês, numa verdadeira agiotagem.
Nã~ é culpa dele, mas do Governo, que impõe a cobrança desses juros enquanto persegue agiotas pelo
Pais inteiro. Acho que devem ser perseguidos, mas
o próprio Governo não deixa de ser um verdadeiro
agiota do povo brasileiro. Como é que, numa economia estabilizada, com inflação de menos de 1% talvez neste ano inteiro a inflação não chegue a 1% , cobram-se juros de cheque especial de 1O% ao
mês? O Banco deveria explicar-se.
Mais do que isso, a CPMF, para quem tem saldo devedor, é cobrado duas vezes: na entrada do
saldo devedor e na sua cobertura. O cidadão que cai
na infelicidade de possuir saldo devedor no Banco
do Brasil paga duas vezes a CPMF; em vez de
0,2%, ele paga 0,4%. Esses fatos é que deveriam
ser explicadas na propaganda oficial desse Banco.
O Sr. Caslldo Maldaner (PMDB - SC) - Permite V. Ex" um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
- Concedo o aparte, com mu~a alegria, ao Senador
Casildo Maldaner.
O Sr. Caslldo Maldaner (PMDB - SC) - Senador Ademir Andrade, quero, de coração, cumprimentá-lo pela exposição que faz em relação a esse
tema. Várias vezes tenho-me questionado a respeito
do porquê disso. O Banco do Brasil, na verdade, é
um instrumento do Governo até como atividade fim.
Defendo muito a interiorização do desenvolvimento
do Brasil. Várias vezes levantei essa tese aqui. O
Banco do Brasil, diria, é o meio que o Governo detém, um instrumento, para que recursos do BNDES,
recursos que venham daqui ou de lá, do exterior,
através do Banco do Brasil, que é um instrumento
de política de desenvolvimento do Governo, sejam
levados a todo o Brasil, ao interior e a todos os lugares, interiorizando o desenvolvimento. Esse é o instrumento que o Governo detém, que o Brasil detém.
Não vejo razão, não compreendo quando começa a
promover propaganda do próprio Banco em relação
aos seus concorrentes, porque não há concorrência
entre os bancos. O Banco do Brasil está acima disso. Eu diria que o Banco do Brasil precisa servir
como um parâmetro, que o Governo detém em
mãos até para normatizar atividades de outros bancos no Brasil, como forma de atender as suas politicas em desenvolvimento, as suas políticas médias.

pequenas, para ajudar, enfim a Nação como um
todo. Eu diria, mais uma vez, como um parâmetro,
na verdade. E ai fazer a propaganda de si mesmo,
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para concorrer com os demais, com os bancos privados, particulares, não vejo razão para isso. Ainda

No Banco da Amazônia, conseguimos fazer
com que os recursos do Fundo fossem destinados

mais, Senador Ademir Andrade, nós que estamos a
conviver, estamos com uma proposta de ajuste fiscal, de contenção de todos os lados, cercando daqui
e de lá, procurando fazer com que o setor produtivo
contribua com mais, os trabalhadores também, e ar
vemos um banco, que é do Governo, fazendo propaganda de si mesmo, gastando como diz V. Ex", os
dados estão aí, R$500 milhões por ano, ou seja,
R$t ,5 milhão por dia, não dá para entender. V. Ex•

ao pequeno trabalhador, criando-se o FNO especial.
Hoje, o FNO atende, em sua maioria, trabalhadores

nurais, pequenos produtores, microprodutores, o
pescador artesanal. Isso foi fruto d3 grande mobilização do povo da Região Norte. Quando o FNO foi
criado, servia exclusivamente aos industriais e aos

latffundiários, porque não era permilido emprestar a
quem não tivesse o documento da terra. A mobilização dos trabalhadores do Pará, 1um movimento

tem toda razão em dizer que ele deve ser um instru-

chamado "Grito da Terra", fez com que o Conselho

mento para dizer qual é a política de desenvolvimento, qual é a política para o pequeno produtor, quanto

Monetário Nacional mudasse sua pc·lítica e estabele-

vai cobrar, como vai fazer, o que vai ter para isso,
para aquilo, o pequeno empresário, como vai atuar

nesse tipo de política aqui ou acolá, como está desenvolvendo o Centro-Oeste, o Norte, o Sul, em todos os lugares do Brasil. Quer dizer, em vez de fechar agência onde não dá lucro, dever-se-ia motivála a ajudar a pequena comunidade a se organizar,
para que se desenvolva, evitando-se o êxodo. Po-

rém, cobrar mais do consumidor, para fazer propagandas de si mesmo, não vejo razões. Por isso,
quero cumprimentar V. Ex" de coração. Não é só o
caso do Banco do Brasil, há a Caixa Econômica Federal e a Petrobrás. V. Ex" aborda o tema num momento oportuno.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
-Agradeço o aparte de V.Ex", Senador Casildo Maldanar, mas, em termos de propaganda imbecil, igual
a essa, nunca vi na minha vida. Repito que, se o
Banco do Brasil tem medo da sua privatização, da

sua extinção e do seu futuro, não é com esse tipo de
propaganda idiota que irá resolver a questão.
Cijo o exemplo do Banco da Amazônia, um
banco oficial e regional. A polftica do Governo Fernando Henrique Cardoso é extinguir todos os bancos públicos de nosso Pais e conseguiu fazer isso
na maioria dos Estados brasileiros: dos 27, apenas 5

resistem com seus bancos oficiais, a quase totalidade foi privatizada ou está na iminência de ser privati-

zada. Mas o Banco da Amazônia, no Pará, por trabalho nosso, por dedicação nossa neste Congresso
Nacional, administra o Fundo Constitucional do Nor-

te na nossa Região. Criamos o Fundo para desenvolver as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O
Nordeste é administrado pelo Banco do Nordeste; o
Norte, pelo Banco da Amazônia. Na Região CentroOeste tentamos criar um banco, mas é o Banco do
Brasil que administra os fundos constrtucionais da
Região Centro-Oeste.

cesse que recursos poderiam ser destinados a trabalhadores que não tivessem o documento da terra,
mas que estivessem associados a cooperativas ou a

associações. Isso foi feito.
Ora, no momento em que o G.>vemo Fernando
Henrique Cardoso tentou reduzir a força do Banco
da Amazônia, tentou falar em privatização - vimos
um documento que caminhava para privatização do
Banco da Amazônia -, houve uma reação em massa

dos trabalhadores do Pará. A Fetagri, os sindicatos
de trabalhadores nurais, as organizações populares,
as cooperativas do Norte do Pais reuniram-se contra
qualquer possibilidade de extinçãJ do Banco da
Amazônia.
O Banco da Amazônia se tomJu um banco popular, um banco que atende às necessidades do
povo, um banco que tem hoje o apoio da sociedade
na defesa da sua permanência, n'' defesa do seu
fortalecimento. É desta forma que c Banco do Brasil
vai pennanecer pela eternidade. fJão é com uma
propaganda idiota e imbecil, como esta, que está
veiculada nos m~e comunicação.

Por isso, faça este requerimento com o objetivo
de corrigir essa distorçãiJ·e esse er·o. E peço ao Ministro da Fazenda que atente para este fato, que
passe as informações ao Senado da República que.
tenho certeza, verificará o absurdc. do erro que se

está cometendo.
Nós queremos fortalecer o Banco do Brasil.
mas queremos que ele seja uma instituição que in~

forme ao povo as suas linhas de crédijo, os seus
serviços, o seu trabalho, que apóie a população, que
promova o desenvolvimento, porque esta é a finalidade para a qual ele sempre existi J e deverá continuar existindo.

Portanto, chamo a atenção do Governo para
este fato, que considero um verdadeiro erro, que
não está incomodando apenas a mim, está incomodando inúmeras pessoas que comE!ntaram esta pro-
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paganda, que está massivamente sendo veiculada -

Assim, muitos Pem.:enos empresários - verda-

são dez, quinze vezes por dia - nos canais de televisão, que, infelizmente, não diz absolutamente nada.

deiros heróis, responsáveis pela geração da grande
maioria dos empregos estáveis existentes em nosso

Uma mensagem que, volto a qualificar, a mais idiota

economia - são obrigados a atuar na clandestinida-

que já vi em todo o sistema de propaganda do Governo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Júlio Campos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eu já estava quase desistindo de ocupar esta Tribuna em virtude do
não cumprimento da agenda de inscrição por parte
da Mesa Diretora que, lamentavelmente, inventou
uma nova fórmula de conceder a palavra para pequenas explicações e deixou o tempo correr nos
procunciamentos dos oradores que me antecederam. Porém, infelizmente, sou obrigado a ficar aqui
para fazer o meu pequeno pronunciamento relacionado a um assunto que interessa à opinião pút::liica
brasileira.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil
terá grandes dificuldades para competir de forma
adequada na economia globalizada se continuar a
manter o excesso de burocracia hoje existente e que
chega a consumir até 40% das horas trabalhadas
em algumas empresas, conforme depoimento do Sr.
Joseph Gouri, Presidente do Sindicato da Micro e
Pequena Indústria do Estado de São Paulo (SIMPI).
Além da grande teia de leis, decretos, portarias, instruções normativas e outros atas emitidos
por autoridades dos mais diversos escalões, os empresários brasileiros são obrigados a manter grande
número de funcionários encarregados exclusivamente de cumprir exigências fiscais, tributárias, previdenciárias, do meio ambiente, para mencionar apenas algumas delas.

de, na economia subterrânea, não por uma inclinação pessoal à sonegação ou à marginalidade, mas
por uma questão de vida ou morte, por uma necessidade de sobrevivência, o que até mesmo configura
motivo de força maior.
Não estamos aqui, absolutamente, para defender a sonegação fiscal, a evasão tributária, a fraude
previdenciária, a inadimplência nem o descumprimento de obrigações legais; não queremos defender
qualquer comportamento ilícito.
Queremos, sim, alertar as autoridades de todos
os niveis para o perigo existente no excesso de burocracia, no grande número de 'mudanças em normas legais, que atormentam a vida dos empresários
e de todos os cidadãos.
Basta citarmos o que ocorreu somente em
1997: a revista Informações Objetlvas (108) publicou 3.800 páginas com alterações da legislação tributária brasileira- uma média de 19 páginas de modijicações tributárias por dia -. o que representa verdadeiro escândalo administrativo, pois é impossível
até mesmo ler e, muito pior, conseguir administrar e
cumprir esse verdadeiro cipoallegislativo.
Em algumas empresas, 13% dos funcionários
são pagos exclusivamente para cumprir procedimentos legais impostos pelo Governo Federal.
Quando somamos as exigências emanadas de
autoridades federais com as das autoridades estaduais e municipais, podemos ver que grande parte
do chamado Custo Brasil decorre de uma burocracia
ineficiente e geradora de entraves ao desenvolvimento de nossas ati\fidades produtivas.
Com isso, muitas pequenas e médias empresas vão à falência, por terem seus custos muito elevados e sem condições de concorrer num mercado
cada vez mais competitivo e mundializado, pois não
podem sobreviver num pais onde existem 58 diferentes tipos de obrigações tributárias, 58 tipos de impostos diferentes tem o Brasil.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, muitos
brasileiros, hoje, gastam grande parte de seu tempo,
e de suas vidas, em filas de cartórios e de repartições públicas federais, estaduais e municipais, de estabelecimentos bancários, tentando conseguir certidões dos mais diversos tipos, atestados, carimbos,
firmas reconhecidas; encaminhando papéis e processos e pedindo encarecidamente para que seus

Para grandes empresas, com grandes dificul-

dades, principalmente em decorrência da acirrada
concorrência hoje existente em nível mundial, ainda
é possível absorver esses enormes custos, rateados
por uma grande produção, permitindo a sobrevivência da empresa a duras penas.
O mesmo não ocorre em relação às pequenas
e médias empresas, que operam com grandes dificuldades na obtenção de capital de giro, na manutenção de um quadro de funcionários e tendo que
enfrentar a concorrência nacional, a internacional e,

pior de tudo, a daqueles que não cumprem suas obrigações fiscais, tributárias e previdenciárias.
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plaiiOS não sejam angavetados petas teias burocráticas.
Às vésperas do século XXI, com o Brasil tentando se modernizar e competir favoravelmente em
tennos mundiais, não mais podemos tolerar a manutenção desse estado de coisas lamentável.
É chegado o momento de fazermos uma verdadeira revolução na administração pública brasileira, para que o conceito de servidor público tenha validade, para que o público receba - em troca de
seus impostos, 1axas e contribuições compulsórias um tratamento adequado e um serviço compatível
com as exigências de uma sociedade moderna e de
uma das dez maiores economias do mundo.
É preciso repensar o Governo, em todos os
seus níveis e instâncias, é preciso estabelecer novas técnicas de administração pública compatíveis
com o Terceiro Milênio.
Não mais podemos conviver com um país em
que se criam dificuldades para vender facilidades veja bem, num país em que se criam ~ificuldades
oara vender facilidades: não se trata de Slmplesmen.:.
te recriannos o antigo Ministério da Desburocra~za
ção. Devemos sim criar condições poiCticas, institucionais e administrativas para que nossas atividades
orodutivas não sejam prejudicadas por práticas ultra~assadas e processos burocráticos que nos lembram o mundo da ficção realista de Franz Kafka.
Sr. Presidente, s,.as e Srs. Senadores, os eminentes Senadores e Senadoras, membros desta
Casa do Congresso Nacional, todos com grande experiência na vida administrativa, política e empresarial, conhecem perfe~amente as enonnes dificuldades existentes no combate aos excessos da burocracia.
Não se trata da solução simplista de decretarmos o fim da burocracia, numa atftude pueril e descolada da realidade nacional e internacional, pois a
burocracia é necessária, existe em todos os países
desenvolvidos e civilizados.
O objetivo imediato desse nosso pronunciamento é pedir o apoio de todos os eminentes Senadores e Senadoras para uma ação firme e decidida
em prol da desburocratização do nosso Brasil, pois
só assim teremos condições de oferecer aos brasileiros melhores condições de vida neste fim de sécuio e no Terceiro Milénio.
O Sr_ Casildo Maldaner (PMDB - SC) - V.
Ex" me permtle um aparte?
O SR- JÚUO CAMPOS (PFL - MT) - Pois
não. Ouço, com muita honra, o aparte de V. Ex'.
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O Sr. Casildo Maldaner (PMDB- SC)- Quero apenas registrar, apesar do adiantado da hora, a
proposta de V. Ex', quando pede a desburocratização, quando apela para a simplmcação. Valeu a
pena V. Ex' esperar para falar, porque, com o novo
sistema de comunicação, não apenas esta Casa,
mas todo o Brasil pôde acompanhar o seu pronunciamento e verificar a preocupação de V. Ex' no
sentido de simplificannos os mecanismos que ai estão. Vamos desburocratizar e ser mais diretos e
transparentes; vamos tentar, como disse V. Exª usando novamente esta expressão - simplificar o
acesso aos órgãos públicos para que todos possam
entender melhor os fatos. Com isso, vamos economizar. Parabéns pela tese, pela exposição que V.
Ex' fez tão bem sobre o tema.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT) - Muito
obrigado. Incorporo com muita honra o aparte de V.
Ex01 ao meu pronunciamento, nobre Senador Casildo
Maldaner. v. Ex', que já foi Governador do Estado
de Santa Catarina, sabe muito bem o quanto é dificil
a teia administrativa, tanto no âmbito federal, esta- dual ou municipal. A burocracia também está emperrando o desenvolvimento do Brasil, e o cidadão comum, aquele que paga os seus impostos, que quer
crescer, cada vez mais está sendo sufocado pelas
dificuldades em conseguir documentos, am tirar certidões. É uma parafemália tão grande de documentos, de papéis que se exige para qualquer coisa neste País que realmente ficamos impressionados com
o fato de o Brasil ainda conseguir crescer, ele cresce
quase que por conta própria, porque s-a fosse depender dos organismos públicos, o Pais astaria praticamente paralisado.
Muno obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pairocinio) Concedo a palavra ao eminente Senador Casildo
Maldaner, último orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, nobres Colegas, serei breve.
Tenho aqui comigo um pronunciamento sobre
outra versão, inclusive por escrito, mas vou deixá-lo
de lado para analisar, em poucos minutos, aquilo
que o Senador Roberto Freire, no dia de hoje, já expôs neste plenário, qual seja, as considerações que
o Relator do Orçamento para o ano que vem, o Senador Ramez Tebet, também expôs e inclusive o
que o Senador Ademir Andrade ainda há pouco analisou desta tribuna: os gastos públicos. Devemos
examinar como vamos enfrentar um Orçamento bastante enxuto para o ano que vem; como vamos atra-
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vessar os momentos que se avizinham de contenção dos recursos públicos.
O Senador Ademir Andrade, ainda há pouco,
referiu-se aos gastos com propaganda que o Banco
do Brasil vem fazendo. Inclusive eu o aparteei para
concordar com o seu posicionamento, sobre a maneira pela qual se propagam os recursos do Banco
do Brasil, quando precisamos ter um banco para ser
o nonnatizador das atividades; para ser, na verdade,
um instrumento de desenvolvimento do Governo.
Não há razão de ser nos gastos com propaganda de
si mesmo para concorrer com os seus irmãos, da
maneira como são gastos recursos na base de

RS$500 milhões por ano. ou RS$1,5 milhão por dia.

É claro que poderíamos discorrer sobre outras
atividades, de excessos de gastos que o Governo
poderia reduzir no campo do Executivo. Precisamos
analisar com carinho o Orçamento do ano que vem.
O Governo apresenta um corte de RS$8,6 bilhões para o próximo exercicio não somente no Executivo. Nós, do Legislativo, também temos que verificar onde poderemos conter gastos, para que possamos, em conjunto, até em solidariedade com o povo
brasileiro, enfrentar os próximos meses.
Sr. Presidente, nobres Colegas, em outros setores, como no Poder Judiciário, também precisa haver redução de gastos. Precisamos da compreensão
dos Três Poderes neste momento.
Ainda ontem, alguns meios de comunicação
noticiavam e divulgavam gastos excessivos no Po-

der Judiciário. Não sei se são excessivos, mas pelo
menos são investimentos que, talvez, neste momento, poderiam ser adiados; poderiam ser suspensos.
Ontem foi divulgado que no setor da Justiça do Trabalho serão investidos bilhões de reais, assim como
na Justiça Eleitoral: são obras de construção ou de
ampliação de espaços tísicos. A sociedade, então.
questiona essas obras. Nós, como representantes
dos Estados, temos a obrigação de exteriorizar nesta Casa aquilo que ouvimos nas ruas, todos os dias.
dos demais setores da sociedade; temos que tra2er
as dúvidas da população, com toda a sinceridade e
transparência. Será que não é possível adiarmos um
pouco esses investimentos na própria Justiça do
Trabalho, no setor de construção e ampliação de espaços físicos? Em um momento tão difícil, quafldo
se cortam gastos até no campo social, como na área
da saúde, serâ que não é possível postergarmos um
pouco essas obras? Será que o atual espaço tisico
não é o suficiente para se levar Justiça do Trabalho
a todos os que precisam? Será que não é possível
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usar os próorios prédios da Justiça do Trabalho para
se levar Justiça a quem necessita?
O mesmo ocorre em relação à Justiça Eleitoral.
Há uma previsão de bilhões de reais para o próximo
exercício; investimentos para a construção dos próprios edifícios, sedes ou ampliações para a Justiça
Eleitoral em diversos Estados do Brasil. Refiro-me
também aos Tribunais Regionais do Trabalho e aos
Tribunais Regionais Eleitorais.
Todos sabemos que, de dois em dois anos, temos pleitos eleitorais no Brasil. Será que não é possível postergarmos investimentos desta envergadura? A Justiça Eleitoral, para que possa cumprir a sua
finalidade. não poderia utilizar os prédios da Justiça
comum de noje, já que são os própnos juízes comuns que exercem momentaneamente, .ou nos tempos respectivos, a função de ju1'.zes eleitorais? Não
se podena atribuir essas funções nas próprias comarcas ou nos próprios tribunais de Justiça dos respectivos Estados, já que existe um espaço físico
para, de dois em dois anos, quando acontecem os
pleitos, atender o cumprimento no disposto na Lei
Eleitoral? Será que não é possível danmos as mãos
para que possamos atravessar este momento duro
que a Nação está vivendo? Talvez assim, com essas contenções momentâneas, postergando investi~
mentes, possamos enfrentar questões fundamentais, que não hâ como postergâ-las, quer no campo
soc1al ou no da saúde. Creio que talvez o adiamento
de algumas coisas não implicaria no não atendimento à comunidade.
Convoco todos os que pensam dessa forma
para analisarmos essas questões colocadas no Orçamento para o próximo ano. Temos que enfrentamos essa tase com coragem. A Comissão Mista de
Orçamento está debruçada sobre essa questão.
Creio que esse e o melhor momento para analisarmos as orioridades fundamentais. Temos que deixar
de lado privilêgios, que poderão ser superados, e
enfrentarmos o que é fundamental.
Sr. Prestdente, ainda hoje o Relator da Comissão de Orçamento, Senador Ramez Tebet, analisava essa questão, levantada aqui pelo Senador Roaerro Fre1re, a respeito das questões da Justiça do
'rabalho de Pernambuco e de outras regiões do
BrasiL Essa mesma questão também foi abordada
pelo Senador Adem1r Andrade em relação a gastos
do ExecutiVO com propagandas. Então, parece-me
que neste momento precisamos nos debruçar com
seriedade, com desprendimento e vermos o que deixaremos de lado temporariamente nessas questões
fundamentais - repito -, que são impostergáveis,
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para que possamos atender a questões indispensáveis para que o País, harmoniosamente, avance e
supere esses momentos dijfceis. Af sim, com o desenvolvimento, teremos mais emprego, mais justiça
social, mais fraternidade, que é a razão principal de
estarmos aqui.
Os Poderes Legislativo, Executivo e o Judiciário creio que estão dispostos a essa conclamação.
Todos, neste momento em que se analisa o Orçamento da União, temos a intenção de cumprir o que
está disposto na Constituição: votá-lo até o dia 15 do
próximo mês.
Portanto, Sr. Presidente, penso que devamos
analisar o que é fundamental, prioritário para o País
para os próximos meses. Está em nossas mãos!
Eram essas as considerações, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1' Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N' 569, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o
previsto no § 22 , do art. 50 da Constrtuição Federal
e, considerando que, por intermédio da Medida Provisória n' 1.667/98, o Governo Federal instituiu o
Programa Emergencial de Frentes Produtivas, sob a
responsabilidade da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste SUDENE, para o qual destinou
R$600.000.000,00;
considerando que, por intermédio da Medida
Provisória n• 1659/98 (aluai 1.683/98), o Governo
Federal instituiu o Programa Especial de Financiamento para Combate aos Efeitos da Estiagem na
área de atuação da Sudene contando com recursos
da ordem de R$450.000.000,00: e.
considerando a importância dos recursos extraordinários para municípios atingidos pela estiagem,
Requeiro seja encaminhado ao Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal o seguinte pedido de informações:
1) relação dos municípios atendidos com os recursos do Programa Emergencial de Frentes Produtivas, com o montante destinado a cada um, por estado;
2) informações sobre os trabalhos realizados
·nas frentes produtivas, benefícios gerados e dificul-

393

dades encontradas pela Sudene para a execução do
Programa;
3) relação dos financiamentos concedidos a
mini e pequenos produtores rurais, ao amparo do
Programa Especial de Financiamento para Combate
aos Efertos da Estiagem, com o montante destinado
a cada município, por estado;
4) informações sobre o número, montante e localizado das operações prorrogadas por força do
disposto no ar!. 3' da Medida Provisória n' 1683/98;
5) perfil dos produtores beneficiados com os
recursos do Programa Especial de Financiamento
para Combate aos Efeitos da Estiagem, por estado e
em cada um deles, o porte do produtor e o montante
específico destinado a cada segmento;
6) informações sobre a destinação dos financiamentos concedidos no âmbito· do Programa Espe~
cial de Financiamento para Combate aos Efeitos da
Estiagem (custeio ou investimentos) e sobre as dificuldades e limitações porventura enfrentados na
execução do Programa.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1998. Senador Lúcio Alcãntara

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.687-1
DE 29 DE JUNHO DE 1998
Institui o Programa Emergenclal de
Frentes Produtivas e dá outras providências.
Art. 8° Ficam convalidados os atas praticados
com base na Medida Provisória n' 1.667, de 5 de junho de 1998.
Art. 9' Esta Medida Provisória entra em vigor
de sua publicação.
Ar!. 1o. Revogam-se a Medida Provisória n'
1.667. de 5 de junho de 1998.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177' da Independência e 11 O' da República. - Fernando Henrique Cardoso.
MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.687-5
DE 26 DE OUTUBRO DE 1998
Institui o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas e dá outras providên-

cias.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
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Emergenc~l

principal, proporcionalmente aos seus valores atuali-

de Frentes Produtivas, com o objetivo de prestar assistência à população das regiões afetadas pela

zados.
Art. 5' Aplica-se o disposto no artigo anterior

Art. 19 Fica instituído o Programa

seca.

ao cálculo para pagamento dos encargos e amorti-

Art. 2° Fica autorizada a alocação, em depósitos especais remunerados, no Banco do Brasil S. A.,
da importância de até R$600.000.000,00 (seiscentos
milhões de reais), do Fundo de Amparo ao Trabalha-

zação do empréstimo de que trata o art. 2' desta
Medida Provisória, pela União, por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Banco do
Brasil S.A.

dor - FAT, destinada à concessão de empréstimo,

Art. 6 2 k3 leis orçamentárias anuais consigna-

em caráter excepcional, à União, por intermédio do
Ministério do Planejamento e Orçamento, para desenvolver as ações do Programa Emergencial de

rão no orçamento do Ministério do Planejamento e
Orçamento dotações especificas para o pagamento

Frente Produtiva.
§ 12 A Superintendência do Desenvolvimento

do Nordeste - SUDENE será o órgão responsável
pela execução do Programa de que trata o artigo anterior.
§ 2' O depósito dos recursos será efetuado em

do principal e encargos decorrentes do empréstimo
de que trata o art 2º desta Medida Provisória.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Medida Provisória no prazo de trinta
dias, a contar da sua publicação.
Art. 8Q Ficam convalidados os atas praticados

atê se1s parcelas, observada a Reserva Mínima de

com base na Medida Provisória nº 1.687-4, de 25 de
setembro de 1998.

Liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, de que trata o art. 92 da Lei n• 8.01 9, de 11 de

na data de sua publicação.

abril de i 990, com a redação dada pela Lei

n2 8.352,

de 28 de dezembro de 1991.
§ 3' Caberá ao Ministro de Estado do Trabalho
determinar a adoção das providências indispensá-

veis à alocação de que trata este artigo, independentemente de quaisquer outros atas de natureza administrativa.
Art. 3 2 Fica o Tesouro Nacional autorizado a
emitir títulos .públtcos especiais, com registro no Sis-

tema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,
administrado pelo Banco Central do Brasil, como fim
de lastrear o empréstimo a que se refere o artigo anterior.
Art. 4 2 O depósito dos recursos ora previstos

será remunerado pelo Banco do Brasil S.A. ao FAT,
com base na Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP,
acrescida de seis por cento ao ano.

Art. 9º Esta Medida Provisória entra em vigor
Brasília, 26 de outubro de 1 998; 1772 da Independência e 11 00 da República. - Fernando Henrique Cardoso.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.68:i-6
DE 26 DE OUTUBRO DE 1998.
Institui o Programa Especial de Financiamento para combate aos efeitos da
estiagem na área de atuação da Superin-

tendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota

a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1 12 Fica instituído o Programa Especial de
Financiamento a produtores rurais que tiverem suas

§ 1' Os encargos correspondentes ao período

atividades prejudicadas pelos efeitos da estiagem

compreendido entre a data de liberação dos recursos e a data equivalente, no mês anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principaL
§ 22 O principal será reemblsado em vinte e
quatro prestações mensais, a iniciar-se no primeiro

que assola a área de atuação da Superintendência

dia útil de JUnho de 1999.
§ 3º Cada prestação corresponderá ao resultado da div1são do saldo devedor atualizado até a data
do seu vencimento, pelo número de prestações vincendas, Inclusive a que estiver sendo reembolsada.
§ 4 11 Os juros incidirão sobre o principal atuali-

zado e serão p;,gos junto com os reembolsos do

do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE.
§ 1 º O Programa Especial de Financiamento
de que trata este artigo será operado pelo Banco do
Nordeste do Brasil S.A. e contará com recursos de

R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de rea1s) oriundos das seguintes fontes:
I - R$280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais) do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste- FNE, criado pela Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989;
11 - R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões
de reais) do Fundo de Amparo ao Trabalhador -
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FAT, instttuído pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990;
III - R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de
reais) de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES.
§ 2º Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa Especial de Financiamento de que
trata esta medida provisória deverão ser destinados
para os mini e pequenos produtores que explorem
áreas de até quatro módulos rurais e, cumulativamente, sejam enquadrados nos critérios aplicáveis
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF.
§ 3° Com base na receita bruta anual obtida no
exercício anterior, na atividade rural, considera-se,
para os efeitos desta medida provisória:

1 - grande produtor, aquele com receita superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais);
11 - médio produtor, aquele com recetla superior a R$80.000,00 (otlenta mil reais) e até
R$500.000,00 (quinhentos mil reais);
III - mini e pequeno produtor, aquele com recetta igual ou inferior a R$80.000,00 (otlenta mil
reais).
Art. 2° Os financiamentos rurais contratados ao
amparo do Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
I- juros:
a) de três por cento ao ano, nas operações de
custeio;
b) de seis por cento ao ano, nos Hnanciamentos de investimento;
11- prazos:
a) de até quatro anos, incluídos até dois de carência, nas operações de custeio;
b) de até doze anos, incluídos até quatro de
carência, quando se tratar de créditos para investimentos;
III - limites de financiamento:
a) mini e pequenos produtores: R$15.000,00
(quinze mil reais)
b) médios produtores: R$35.000,00 (trinta e
cinco mil reais);
c) grandes produtores: R$50.000,00 (cinqüenta
mil reais).
Parágrafo único. Os financiamentos concedidos aos mini e pequenos produtores rurais terão rebate de cinqüenta por cento sobre as amortizações
das parcelas do crédito utilizado.
Art. 3° Focam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de
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operações de crédtlo rural contratadas até 13 de
maio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o
produtor comprove a perda da recetla da exploração
de sua propriedade rural, em decorrência dos efeitos

da estiagem, e desde que o imóvel esteja localizado
em municfpio que atenda aos requisttos constantes
do artigo seguinte.
Parágrafo único. Os administradores dos recursos mencionados no§ 1° do art. 1º adequarão oretomo dos seus crédttos aos novos prazos de retomo
dos financiamentos prorrogados na fonna do capuL
Art. 4º Serão beneficiários dos financiamentos
objeto do Programa de que trata esta medida provisória os produtores rurais cujas unidades produtivas
estejam situadas em municípios localizados na área
mencionada no art. 1g, reconhecida em srtuação de
emergência nos tennos da legislação em vigor.
Art. 5° Serão de responsabilidade:
I - do FNE, o rebate de cinqüenta por cento do
principal dos financiamentos a que se refere o parágrafo único do art. 2º.
11- do Tesouro Nacional, o diferencial entre as

taxas de juros definidas no inciso I do art. 2º e a
Taxa de Juros de Longo Prazo- TPLP, nos financiamentos realizados com recursos do 'FAT e do
BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos financiamentos de que trata esta medida provisória, os
agentes financeiros federais dispensarão as comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da espécie.
Art. 6" Roam convalidados os atas praticados
com base na Medida Provisória nº 1.683-5, de 25 de
setembro de 1998.
Art. 7º Esta medida provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasma, 26 de outubro de 1998; 177º da Independência e 11 Oº da República. - Fernando Henrique Cardoso.
(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 570, DE 1998

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 216, do Regimenlo Interno do Senado Federal, combinado com o
previsto no § 2º, do art. 50 da Constttuição Federal e,
considerando que, por intermédio da Medida
Provisória n° 1.667/98, o Governo Federal instnuiu o
Programa Emergencial de Frentes Produtivas, sob a
responsabilidade da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, para o qual destinou R$600.000.000,00;
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considerando que, por intermédio da Mecfida
Provisória n• 1.659/98 (aluai 1.683198), o Governo
Federal instituiu o Programa Especial de Finaociamento para Combate aos Efeitos da Estiagem f!B
área de atuação da Sudene, contando com recLKsos
da ordem de R$450.000.000,00; e,
considerando a importância dos recursos extraordinários para municfpios atingidos pela estiagem,
Requeiro seja encaminhado ao Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento o seguinte pedi·
do de informações:
1) relação dos municfpios atendidos com os recursos do Programa Emergencial de Frentes Proilutivas, com o montante destinado a cada um, por estado;
2) informações sobre os trabalhos realizados
nas frentes produtivas, benefícios gerados e dificul-

dades encontradas pela Sudene para a execução do
Programa;
3) relação dos financiamentos concedidos a
mini e pequenos produtores rurais, ao amparo do

Programa Especial de Financiamento para Cormate
aos Efeitos da Estiagem, com o montante destinado

a cada municlpio, por estado;
4) informações sobre o número, montante e localização das operações prorrogadas por força do
disposto no art. 3° da Medida Provisória n• 1.683/98;
5) parti! dos produtores beneficiados com os
recursos do Programa Especial de Rnanciamento
para Combate aos Efe~os da Estiagem, por estado e
em cada um deles, o porte do produtor e o montante
específico destinado a cada segmento;

6) infomnações sobre a destinação dos financiamentos concedidos no âmbito do Programa Especial de Financiamento para Combate aos Efe~os da
Estiagem (custeio ou investimentos) e sobre as dificuldades e limtações porventura enfrentados na
execução do Programa.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1998.
Senador Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
MEDIDA PROVISÓRIA N°1.687-1
DE 29 DE JUNHO DE 1998
Institui o Programa Emergencial de
Frentes Produtivas e dá outras providências.

Art. a• Ficam convalidaclos os atas praticados
com base na Medida Provisória n• 1.687, de 5 de junho de 1998.
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Art. g• Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 1o. Revogam-se a Medida Provisória n•
1.667, de 5 de junho de 1998.
Brasf/ia, 29 de junho de 1998; 1770 da Independência e 1100 da República. - Fernando Henrique Cardoso.
MEDIDA PROVISÓRIA N• 1.687-5
DE 26 DE OUTUBRO DE 1998
Institui o Prograna Emergenclal de
Frente Produtivas e dá outras providên-

cias.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a segu1nte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 12 Rca instituído o Programa Emergencial de
Frente Produtivas, com o objetivo de prestar assistência à população das regiões afetadas pela seca.
Art. 2" Rca autorizada a alocação, em depósitos espaciais remunerados, no Banco do Brasil S.A.,
da importância de até R$600.000.000,00 (seiscentos
milhões de reais), do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT destinada à concessão de empréstimo,
em caráter excepcional, à União, por intermédio do
Ministério do Planejamento e Orçamento, para desenvolver as ações do Programa Emergencial de
Frentes Produtivas.
§ 1• A Superintendência elo Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, será o órgão responsável pela
execução do Programa de que trata o artigo anterior.
§ 2" O depósito dos recursos será efetuado em
até seis parcelas, observada a Reserva Mfnima de
Uquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, de que trata o art. 9° da Lei n• 8.019, de n de
abril de 1990, com a redação dada pela Lei n• 8.352,
de 28 de dezembro de 1991.
§ 3° Caberá ao Minstro de Estado do Trabalho
determinar a adotação das providências indispensáveis à alocação de que trata este artigo, independentemente de quaisquer outros atos de natureza adminstrativa.

Art. SO FICa o Tesouro Nacional autortzado a emitir 1ftulos públicos especiais, com registro no Sistema
Especial de Uquidação e de Custódia - SEUC, administrado pelo Banco Central do Brasil, como fim de lastrear o empréstimo a que se refere o artigo anterior.
Art. 4g O depósito dos recursos ora previstos

será remunerado pelo Banco do Brasil S.A., ao FAT,
com base na Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP,
acrescido de seis por cento ao ano.

§ 1• Os encargos correspondentes ao perfodo
compreendido entre a data de liberação dos recur-
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sos e a data equivalente, no mês anterior, à do primeiro pagamento de juros, serão incorporados ao
principal.
§ 2" O principal será reembolsado em vinte e
quatro prestações mensais, a Iniciar-se no primeiro
dia útil de junho de 1999.
§ 3" Cada prestação corresponderá ao resuHado da divisão do saldo devedor atualizado até a data
do seu vencimento pelo número de prestações vincadas, inclusive a que estiver sendo reembolsada§ 4° Os juros Incidirão sobre o principal atualizado e serão pagos junto com os reembolsos do princ~
pai, proporcionalmente aos seus valores atualizados.

Art. 5" Aplica-se o disposto no artigo anterior ao
cálculo para pagamento dos encargos e amortização
do empréstimo de que trata o art. 2" desta Medida Provisória, pela União, por intennédlo do Ministério do
Planejamento e Orçamento, ao Banco do Brasil SA.
Art. 6" As leis orçamentária anuais consignarão
no orçamento do Minstério do Planejamento e Orçamento dotações especificas para o pagamento do
principal e encargos decorrentes do empréstimo de
que trata o art. 2" desta Medida Provisória.
Art. 7" O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Medida Provisória no prazo de trinta
dias, a contar da sua publicação.
Art. 8" Rcam convalidados os aios praticados
com base na Medida Provisória n' 1.687-4, de 25 de
setembro de 1998.
Art. go Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasflia, 26 de outubro de 1998; 117" da Independência e 11 O' da República. - Fernando Henrique C8rdoso.
MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.683-6
DE 26 DE OUTUBRO DE 1998.
lns!Hul o Programa Especial ele FInanciamento para combate aos efeHos da
estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste SUDENE, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe contere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1• Fica institurdo o Programa Especial de
Rnanciamento a pnodutores rurais que tiverem suas
atividades prejudicadas pelos efettos da estiagem
que assota a área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE.
§ 1• O Programa Especial de Rnanciamento
de que trata este artigo será operado pato Banco do
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Nordeste do Brasil S.A. e contará com recursos de
R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhoes de reais) oriundos das seguintes fontes:! A$280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de
reais) do Fundo Constttucional de Rnanciamento do
Nordeste- FNE, criadO pela Lei n• 7.827, de 27 de
setembro de 1989;

11 - A$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de
reaL~).

do Fundo de Amparo ao ·Trabalhador - FAT,
instituldo pela Lei n' 7 .998, de 11 de janeiro de 1990;

III - R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de
reais) de programas administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES.
§ 2" Cinqüenta por cento dos recursos alocados ao Programa Especial de Rr"!anciamento de que
trata esta Medida Provisória deverão ser destinados
para os mini e pequenos produtores que explorem
áreas de até quatro módulos rurais e, cumulativamente, sejam enquadrados nos cmérios aplicáveis
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF.
§ 3" Com base na recetta bruta anual obtida no
exercfcio anterior, na atividade rural, considera-se,
para os efettos desta Medida Provisória: ·
1 - grande produtor, aquele com receita superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais);
11 - médio pnodutor, aquele com recetta superior a R$80.000,00 (oitenta mil reais) e até R$
500.000,00 (quinhentos mil reais);
III- mini e pequeno produtor, aquele com rece~a
igual ou inferior a R$80.000,00 (oijenta mil reais).
Art. 2" Os financiamentos rurais contratados ao
amparo do Programa Especial de Financiamento terão as seguintes condições:
1- juros:
a) de três por cento ao ano, nas operações de
custeio;
b) de seis por cento ao ano, nos financiamentos de investimento:
11- prazos:
a) de até quatro anos, incluídos até dois de carência, nas operações de custeio;
b) de até doze anos, incluídos até quatro de carência, quando se tratar de créd~os para investimento;
III - limttes de financiamento:
a) mini e pequenos produtores: R$15.000,00
(quinze mil reais);
b) médios produtores: R$35.000,00 (trinta e
cinco mil reais);
c) grandes pnodulores: R$50.000,00 (cinqüenla
mil reais).
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Parágrafo único. Os financiamentos concedidos aos mini e pequenos produtoras rurais terãe rebate de cinquenta por cento sobre as amortizações
das parcelas do crédito utilizado.
Art. 3' FiCam os bancos oficiais federais autorizados a conceder prorrogação do vencimento de
operações de créd~o rural contratadas até 13 de
maio de 1998, pelo prazo de dois anos, desde que o
produtor comprove a perda da rece~a da exploração
de sua propriedade rural, em decorrência dos efeitos
da estiagem, e desde que o imóvel esteja localizado
em município que atenda aos requis~os constantes
do artigo seguinte.

Parágrafo único. Os administradores dos recursos mencionados no § 1' do art. 1' adequarão o retomo dos seus créditos aos novos prazos de retorno
dos financiamentos prorrogados na forma do caput.
Art. 4° Serão beneficiários dos financiamentos
objeto do Programa de que trata esta Medida Provisória os produtores rurais cujas unidades produtivas
estejam situadas em municípios localizados na área
mencionada no art. 1', reconhecida em s~uação de
emergência nos termos da legislação em vigor.
Art 5' Serão de responsabilidade:
I -do FNE, o rebate de cinql>enta por cento do
principal dos financiamentos a que se relere o parágrafo único do art. 2';
11 - do Tesouro Nacional, o dfferencial entre as
taxas de juros definidas no inciso I do art. 2' e a Taxa
de juros de longo Prazo - TJLP, nos financiamentos
realizados com recursos do FAT e do BNDES.
Parágrafo único. Na realização dos finoocia-

mentos de que trela esta Medida Provisória, os
agentes financeiros federais dispensarão as comissões de serviço usualmente cobradas nas operações da espécie.
Art. 6' Rcam convalidados os ates praticados
com base na Medida Provisória n' 1.683-5, de 25 de
setembro de 1998.
Art. 7' Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Bras(lia, 26 de outubro de 1998; 177' da Independência e 11 O" da República. - Fernando Henrique Cardoso.
(Á Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO N• 571, DE 1998.
Senhor Presidente,

Requeiro na fonna regimental, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda

solicitando as seguintes infonnações:
1) Quais empresas foram privatizadas no atual
Governo?

NOVEMBRO DE 1998

2) Quais os valores apurados no total, e em

cada privatização, especfficando o que foi arrecadado em Títulos da Dfvida Pública?
3) Onde foram aplicados os montantes arrecadados?

Justlflcação
Impõe-se as informações solic~adas para avaliação da execução dos planos de privatização realizados pelo governo a fim de cumprir uma das funções precipuas do Senado Federal que é exatamente
a fiscalização e controle das ações do Estado.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1998. Senador Ernanaes Amorim.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N' 672, DE 1998.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos tennos do disposto no art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o previsto no artigo 50, parágrafo 2' da
Constituição Federal, seja encaminhado ao Senhor
Ministro da Fazenda, a seguinte solicitação de informações, no ãmb~o do Banco do Brasil:
1) Qual foi o gasto total do Banco do Brasil em
publicidade em 1998 até a presente data?
2) Que agência toram contratadas para execução dos serviços de publicidade e em que valores e
finalidade?
3) Quais foram as modalidades de propaganda
(institucional, produtos do Banco etc) e quanto foi investido em cada modalidade e em cada tipo de midia (TV, rádios, revistas, jornais etc)?

Justificação
O Banco do Brasil tem aparecido na mfdia e
geral com publicidade da instituição que não fala
nem especifica os serviços que presta à coletividade. São propagandas vazias, que nada dizem, contrariando o que orienta a lei e a Constituição.
Não se percebe esforços do banco em garantir
a divulgação das suas linhas de crédito, que tipo de
atividade e bens podem ser financiadas pela instituição, nem como é possível ter acesso a esses produtos e serviços.
Com as informações aqui requeridas, pretendemos fazer uma comparação entre o que o banco estatal investe em publicidade instttucional e o que investe
em campanhas de esclarecimento ao público e aos
seus correntistas, como fonna de fomentar a utilização
de seus recursos em projetas de maior aJcance sociaL
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1 998. Senador Ademlr Andrade.
(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os
requerimentoS lidos serão despachados à Mesa
para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Ofício n' 3.167, de 1998, na origem, de 19 do cor·
rente, encaminhando nova manifestação daquele
órgão, à luz da Resolução n' 78, de 1998, referente
ao Ofício n' S/71, de 1998 (nº 2.074/98, na origem),
que trata da operação de crédito baseada no Con·
trato de Confissão, Assunção , Consolidação e Refi·

mos fundamental no processo democrático e, ainda,
que tão poucos interesses desse conjunto humano
sejam aqui defendidos.
As desigualdades que se materializam em desemprego, desigualdade salarial, mortalidade infantil
em índice comparável com os espaços mais pobres
do planeta.
O racismo e os preceitos inibem o desenvolvimento do Brasil e impedem a ·nossa participação
com maior eficiência na conjuntura internacional. Associado à pobreza e gerando a pobreza, consolida,
neste final de milênio, as desigualdades históricas
que criaram as estruturas excludentes e uma cida-

nanciamento de Dívidas, firmado em 31 de março de

dania débil.

1998, entre a União e o Estado da Paraíba, com a
·lnterveniência do Banco do Estado da Paraíba - Paraiban, e do Banco do Brasil S/A, no valor total de
duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e onze reais e quinze centavos.
A matéria anexada ao processado do Ofíao n"
S/71, de 1998, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Ofício n' 3.168, de 1998, na origem, de 19 do corrente,
encaminhando nova manijestação daquele Órgão, à
luz da Resolução n' 78, de 1998, referente ao Ofício n'
S/69, de 1998 (n' 2.071/96, na origem), que trata da
operação de crécmo baseada no contrato de abertura
de crédito e de compra e venda de ativos, celebrado
em 13 de maio e 1996, entre a União e o Estado do
Rio Grande do Norte, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, cujos recursos serão destinados ao saneamento daquele Estado, no valor de noventa e nove mi·
lhões e duzentos e noventa e três mil reais.
A matéria anexada ao processado do Ofíao n"
S/69, de 1998, vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Não
há mais oradores inscritos.
A Sr". Senadora Benedita da Silva e os Srs. Senadores T eotõnio Vilela Filho, João Rocha e Edison
Lobão enviaram discursos à Mesa para serem publica·
dos, na forma do disposto no art. 203 do Regimento.
S. Ex"s serão atendidos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
-Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a importân·
cia da luta de Zumbi dos Palmares, de Dandara e de
todos os quilombolas, muitos deles entre nós, principalmente aqueles que nas comunidades negras rurais, chamados remanescentes de quilombos ainda
não tiveram suas terras tituladas, é fundamental.
É assustador que o país com a maior população negra, depois da Nigéria, tenha tão pequena
representação negra no congresso, que todos sabe·

Hoje é uma questão de amor ao Brasil criar
programas e projetas de ação afirmativa, específicos
para a população negra, para assegurar a sua parti·
cipação ativa no processo de qesenvolvimento, O
país não participará, com todo o seu potencial, do
desenvolvimento global possível se, confonne compreendam os países do primeiro mundo, não incluir
os afro-descendentes.
Mudanças de base em nosso pais exigem que
todos os brasileiros tenhamos disposição. E funda·
mental que a sociedade se sensibilize e expresse
solidariedade ativa para eliminação do racismo.
Nós somos uma única raça humana::.
Os dijerentes grupos étnicos representam a
criatividade divina.
Precisamos todos garantir que o racismo,
quando praticado, seja punido como crime.
Aqueles que tem o poder de garantir emprego,
empregadores em geral e empresários precisam ex-

pressar a sua sensibilidade e compromisso com a consolidação do desenvolvimento do Brasil, assegurando
emprego a todas as pessoas que puderem exercer as
suas tarefas com competência. Não discriminando mulheres, não discriminando negros, estou certa que ha·
verá um grande aumento de produtividade, como
aconteceu na Europa e nos Estados Unidos.
Mudanças de base em nosso país exigem que
todos os Brasileiros tenham disposição de romper
com a hipocrisia que impede que o racismo seja reconhecido e punido como crime, mas isso só se faz
com investimentos econômicos e sociais.
Os 350 anos de escravidão trazem marcas vivas no nosso cotidiano, seja na sociedade civil, seja
nos poderes estabelecidos, a República não apenas
não criou possibilidades de inclusão para os negros,
como criou mecanismos para impedir a possibilidade
de exercício do poder e de participação plena para

os afrodescendentes. Criamos uma sociedade pre·
conce~uosa e temos a possibilidade de mudar nossa
história neste final de século. Temos, entretanto, que
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ser finnes e ter vontade política e soHdariedade social para fazê-lo.
Hoje temos os dados finalmente sistematizados e divulgados pelo governo. Há, finalmente, o
rompimento com o pacto perverso criado pelo mito
da democracia racial. Temos os intelectuais e o movimento negro formulando propostas e apoiando
ações de todos os segmentos.
Há, portanto, que se romper com o círculo de
perversidade e, isso só pode ser feito com vontade
política. Como explicar que, há pcuco mais de um
mês, uma comunidade quilombola de Ubatuba fosse
parcialmente retirada da terra em que vive hã séculos, porque uma imobiliária decidiu construir um condomínio de luxo e que fosse extremamente difícil,
para o Instituto de Terras de São Paulo, em convênio com a Fundação Cultural Palmares, do Ministério
da Cultura, assegurar sua permanência na terra,
porque não têm títulos?
Ê difícil explicar tal realidade a quaisquer outros
habitantes do planeta. Se expulsos, esses trabalhadores rurais que nunca foram sem terra, engrossariam a
massa dos ainda mais pobres e para muitos não restaria senão a pcssibilidade de ir para baixo de viadutos
que com freqüência levam à marginalidade, à prostiltli·
çãa, às drogas, às prisões ou, no mfnimo, ao rompimento do vínculo colativo e familiar,
Estamos trabalhando no orçamento. Eis uma
oportunidade para sermos dignos da contribuição do
povo negro para nosso país e aprovarmos emendas.
que permitam a criação de uma dramaturgia negra
que elevaria o poder do Brasil na indústria cultural
globalizada e ávida de diversidade. Rompamos com
a falta de solidariedade política e asseguremos a
consolidação dos projetas de mapeamento e titu!ação das terras quilornbolas. Asseguremos a implantação de projetas de capacitação e requalificação da
população negra para que esteja preparada para os
novos mercados de trabalho. E importante garantir
os programas de saúde da população negra e criar
condições para que a anemia falciforme e outras
doenças tenham cuidado especial.
Trata-se hcje de considerar relatórios corno o último do Banco lnteramericano de Desenvolvimenot
que mostra o que já sabemos, que somos o país que
apresenta as maiores desigualdades e criar uma nova
ética, a ética da inclusão, inviável em nosso país desde o início de sua história, pelo peso da escravidão e
posterior consolidação das discriminações.
O governo, a partir das reivindicações do movimento negro, tem dado passos importantes, mas
ainda insuficientes. A criação do Centro Nacional de
lnfonmação e Referência da Cultura Negra, em im-
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plantação pala Fundação Paim3res, rompe com a lógica de invisibilidade do negro pelo Estado. Os projetas de educação, os parâmetros curriculares e os programas de apeio, os projetas com as comunidades
quilombolas, os cursos de capacitação financiados
pelo FAT do Ministério do Trabalho e pela Fundação
Palmares, o GTI para a Valorização da População Negra. Entretanto, faltam mudanças de base, de conceito
de Estado, de compreensão de necessidades básicas
da pcpulação como inclusão cotidiana na midia para
que negros e brancos possam valorizar a humanidade
do negro, programas específicos escclares e de combate ao ana~abetismo, a titulação das terras dos quilombos, maior intercâmbio cuttural, com a África e inclusão da sua história que é parte da história da humanidade. Investimentos no emprego com fim da discnminação e a criação de projetas educacionais nas
áreas urbanas e suburbanas para acabar com a fatalidade da exclusão para os jovens negros, vítimas
primeiras da violência policial e do narcotráfico.
A mulher negra é produtora de riqueza e grande potenciadora das capacidaes humanas. Projetas
específicos para a mulher afro-brasileira serão de
imenso resultado social.
Era o que tinha a dizer.
O SR. TEOTONJO VILELA FILHO (PSDB AL) - Sr. Presidente, Sras e Srs. SenadQres, é com
indisfarçável orgulho que venho a esta tribuna. na
tarde de hoje, para registrar, após a consolidação
dos resultados das últimas eleições, o meu contentamento e as minhas impressões sobre a eleição
deste ano de 1998. Nela, o PSDB obteve um notável
crescimento de sua bancada no Congresso, nas Assembléias Legislativas dos Estados e também do
número de Governadores.
Especial regozijo eu manifesto pela reeleição,
em primeira turno, do Presidente Tucano Fernando
Henrique Cardoso, comprovando que se poder ganhar uma eleição com dignidade, sem enganar ninguém,_ com propostas sérias, objetivas, realistas.
E preciso que nos debrucemos sobre os dados
estatísticos resultantes das umas e os seus reais
significados.
O Partido da Social Democracia Brasileira sai,
mais uma vez, vitorioso das urnas, consolidando um
processo de crescimento eleitoral inédito na história
política brasileira.
Com dez anos de existência e sua sexta eleição, nas eleições de 1998 o PSDB reelegeu Fernando
Henrique Cardoso Presidente da República e continuou no comando de sete Estados- Ceará, com Tasso Jereissati; Espirita Santo, com José lgnácio; Goiás.
com Marconi Perillo; Mato Grosso, com Dante de
Oliveira: Pará, com Almir Gabriel: São Paulo, com
Mário Covas, e Sergipe, com Albano Franco. E o
Partido com maior número de Governadores.
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o PSDB foi o partido mais votado em todo o
Brasil: recebeu 2.9 milhões de votos, considerando
os votos dados aos candidatos ao Governo de Esta~
do, no primeiro e no segundo turnos. A expressiva
votação do PSDB é o reconhecimento dos brasileiros ao muito que foi feito no País e a reafirmação de
que o partido tem voto de confiança para o seu projeto social-democrata de conigir as grandes injustiças e desigualdades que marcam o Brasil.
Foi, ainda, o partido que mais cresceu no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e nas Assembléias Legislativas, confirmando uma tendência
registrada nas eleições municipais de 96 - quando
teve o melhor desempenho eleitoral entre todos os
partidos brasileiros.
Elegeu, também, quatro novos Senadores Luis Pontes, no Ceará, Paulo Hartung, no Espírito
Santo, Antero Paes, no Mato Grosso, e Álvaro Dias,
no Paraná. Com 16 Senadores, é a terceira maior
bancada no Senado Federal. Cresceu em 60% em
relação à bancada eleita em 1994.
Sua bancada na Câmara dos Deputados para a
Legislatura 1999/2.002. começa com 99 Deputados FederaiS eleitos em 25 unidades da federação. Tomol!-se
o segundo maior partido da Câmara dos Deputados e
cresceu 57% em relação à bancada eleita em 1994.
Os cálculos da Câmara dos Deputados, confi rmados pelo Superior Tribunal Eleitoral, revelam que
o PSDB, a Social-Democracia dos Tucanos Brasileiro, foi o partido mais votado do Pars na eleição para
Deputado Federal. Obteve 11,7 milhões de votos.
Para as Assembléias Legislativas os Tucanos

elegeram 152 Deputados, com um crescimento de
56% em relação à eleição de 1994, tomando-se o
terceiro partido com o maior número de partamentares estaduais em todo o País.
Os candidatos tucanos foram às umas em 1998
com o discurso das reformas, da necessidade delas
serem aprovadas pelo Congresso Nacional para haver
a continuidade da estabilização económica alcançada
com o Plano Real, em 1994. O povo os ouviu nas praças públicas e os elegeu para mudar o Brasil.
O que é importante observar é que o eleitorado
brasileiro, inclusive dos três maiores Colégios Eleitorais do Pais, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, fez a opção pela legenda partidária. Os eleitores votaram no número 45, atitude que se pode interpretar claramente como uma aprovação do pro·

grama do partido e das políticas públicas que os Governos Tucanos estão implementando no País, nas

esferas Federal, Estadual e Municipal.
O eleitorado certamente sabe que o peso da
Bancada do PSDB na Câmara Federal é fundamen-
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tal para a aprovação das reformas que ainda estão
faltando para que o Brasil chegue ao próximo milênio livre das amarras e das mazelas que emperram
o nosso desenvolvimento.
O PSDB mostrou que se pode fazer as reformas que o Pars precisa, com os ajustes fiscais necessários, apesar da antipatia dessas medidas. Provou-se que é possfvel consertar. o Pais, sem contudo, sacrificar demasiadamente os programas sociais
mais caros ao nosso povo, que é possível tocar
obras sem abrir mão nem da ética política, nem da
austeridade administrativa.
Está provado, assim, que o povo se sensibiliza

com a sinceridade dos governantes e apóia com indisfarçável entusiasmo os que verdadeiramente tem
compromisso com a ética política e os premia com o
seu voto. As gratificantes vitórias de covas, em São
Paulo, e Tasso Jereissati, no Ceará, são também
claros exemplos do que aqui estou afirmando.
Sobre esse tema, o Correio Braziliense do último dia 7 de novembro e também o Jornal do
Commérclo do dia 11, publicaram artigo de minha
autoria, intitulado •o PSDB e os sinais das umas•,
transcrito no O Tucano, informativo da Executiva
Nacional do PSDB, cujo texto solicito constar dos
Anais da Casa, como parte integrante deste pronunciamento, para a reflexão dos meus ilustres pares.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. TEOTONIO VILELA FILHO EM SEU
DISCURSO DE ENCAIXE:
Tucanos
Informativo da Executiva Nacional do PSDB
O PSDB E OS SINAIS DAS URNAS
Senaoor Teotonio Viela Ftllo- Presidente Nadona.J 00 flSDB
O PSDB emerge das umas com o desempenho eleitoral
gratificante do partido que fez o maior número de governadores e
do que mais cresceu nas eleições legislativas em relação ao pleito de 1994. Emerge, sobretudo, com um saldo politico que confirma sua trajetória inovadora no cenário elertoral brasileiro: o PSDB
ganhou sem enganar ninguém e sem qualquer concessão a promessa irresponsá.velmente fantaSiosas. Ao contrário Fernando
Henrique se elegeu ainda no primeiro turno. pouco depois de o
governo promover elevação emergencial dos Juros a patamares
jamais cogitados. Em plena campantta, o próprio presidente admitiu uma elevação de impostos, indesejada mas jamais descartada.
A ma1s importante e emblemática de todas as disputadas,
a de São Pauto, premiou, em Mério Covas, a éUca politica, a aus·
teridade fiscal e a serenidade administrativa, exalamente as prin·
cipais bandeiras do PSDB. E, por coinddênda, foi o próprio Covas o autor de um ousadfssimo ajuste fiscal, que não Impediu
nem mesmo a demissão de milhares de servidores. Ainda assim,
todo o Brasil torceu por ele.
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Por trás dos números eleitorais que orgulham, há outras
conquistas polflicas que gratificam. Uma delas é a coerência do
partido que, dos Parnpas à AmazOnta, se apresentou com uma
clara preocupação com a unidade. Do material gráfico às peças
eletrOn!cas, das cores ao discurso, até pofQUB o PSDB decidiu
apresentar não apenas nomes, mas Idéias, e expor ao eleitorado
seus quadros, mas sobretuckl suas propostas.
E essas propostas é que têm sido julgadas e cresçentemente aprovadas pelo eleiioraOO nos primeiros dez anos do partido.
Já nas eleições munie4>ais de 1996, o PSDB foi às umas com um
discurso duro, de defesa de reJormas, de enxugarnenro das esButu·
ras muniCipais, sem concessões à demagogia Irresponsável de promessas inviãveis, mas assum11do daramente todos os ónus da
austeridade administrativa e fiscal que se impunha. Nada de aumentos salana1s eleikJreiros, de demissões indiscriminadas de servidores, para citar apenas duas das práticas que se tomaram em-

blema de um vale-tudo eleitoral em que teia mesmo era perder.
E em 1996, saimos de 274 para 9n, um cresdmenla espetacular de 23.2%. Nossos vereadores aumentaram de 3 ..274
para 8.366. Esta ano. nosso deputados estaduais aumentaram de
97 para 152 (56% a mais). Os federais de 63 para 99, em crescimento de 57%. Dos dez eleitos para o Senado, em 1994, passamos para 16 este ano, um reforço de 60% na bancada.
Tão importante quanto essa vitória é a forma como se deu.
O PSDB sempre jogou limpo com o elei1or, sem tugi( da quaisquer desafias, mesmo ao custo da incompreensàes e crllicas
como as que Mário Covas enfrentou nos primeiros anos de administração. E sempre respeitou os aliados.
Por mais laglllmo que seja seu projeto de consolidação
parbdária. o PSDB sempre prosou mais oo Brasi e na g:M3f1lal:jidade da pais, mais nas reformas lnd1spensáveis ao crescimento ocooOmJ:o e ao avanço social que propriamente na sua expansão partidária. Em estadas tão 'mportan.te e vitais como o Rio Gfande do Sul,
Santa Catarila, Paraná, Tocantins. Rio Grande do Norte e Alagoas.
o PSOB ahriJ mão de candidaturas pfOpriaS para garantir palanque
único aos candidatos de partdos aliados. No segundo tuna, o
PSDB soube passar por cima de conveniências de simpatias pessoaiS para apoiar candidaturas afinadas com a base do governo.
O PSDB cresceu sem atropelar aliados, consciente de que
é posslvel preservar sua identidade partidária e sua fidelidade
programática numa base mais abrn.ngente de sustentação partamontar. O PSDB defenderá junto ao governo os espaços polfticos
que a sociedade lhe garantiu , sem, no entanto, sacriDcar a seus
legitimas profEIIOS partidários os interesses do pais e a sua governabilidade. Como fez na eM31ção, o PSDB respe;tará em todas as
instências a aliança poKtica fatta b'anspamnlemente e aprovada majorttariamente pelo efeBJrado: mas até em respeito à vonlade SOCial
não poderá abrir mão de seus prilcfpios e da krta pela social-democracia em que acredltamos. Foram esses os sinais das umas.
Tome-se. por exemplo, o caso de São Paulo, onde os resultados eleitorais fornm particulannente auspiciosos para o PSDS.
Covas venceu poltllJEl São Paulo se convenceu de que é possível
fazer ajuste fiscal sem descuidar de programas sooais e de que é
passivei tocar obras sem abrir mão nem da ética polrtica nem da
austendade administrativa. Como prega o PSDB, como lez o PSDB
em São Paulo e no Ceará, para ficar em apenas dois exemplos.
São essas as bandeiras que nos embalam o projeto de expansão da SOCia.l-demoaada no BrasiL E esse balizamento qJB as umas
apontam e ~e os tucanos seguirão para os próxi'nos q.Jatro anos.
Por esse sinal das umas imaginamos que o ajuste fisc<ll do
Brasil será menos dilfdl do que se apregoa.
O PSDB venceu porque o Brasil amadureceu. A democracia pegou.
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O SR. JOÃO ROCHA {PFL - TO) - Sr. Presi·
dente, Sr's e Srs. Senadores, recentemente, proferi
desta tribuna pronunciamento em que comentei alguns dos avanços mais significativos assegurados
pela administração do Presidente Fernando Henri·
que na área educacional, em seu primeiro mandato.
Volto, hoje, à tribuna para -como anunciei que
faria - retomar ao tema da educação, abordando,
desta feita, aspectos referentes à importantíssima
questão da Educação Profissional, de grande atuali·
dade neste momento de dramâticas alterações no
mundo do trabalho.
Em meu pronunciamento anterior, afirmei que
os avanços concretizados ao longo dos últimos quatro anos no campo educacional vieram em muito boa
hora, pois o Brasil acumula um grande atraso históri·
co nessa área, sendo urgente, 'agora, empreender
um esforço concentrado para nos colocarmos em
dia com as tendências internacionais e as exigências do tempo presente. Aduzi, ainda, que o atraso
mencionado não está refletido, apenas, nas frias estatísticas que revelam os baixissimos índices de escolarização, os lndices ainda elevados de analfabetismo entre a população adulta ou as assustadoras
taxas de repetência e de evasão escolàr. O atraso
aparece, também, no quadro mais geral de obsolescência, de arcaísmo que assombra há muito nosso
sistema educacional e que só agora - graças aos
esforços do atual Governo e às novas diretrizes estabelecidas pelo Congresso Nacional na LDB - dá
os primeiros sinais de que haverá de ser superado.

Apontei, por fim, que a superação do atraso implicará urna dJra balalha, pois rrorecionar nossas políti·
cas educacionais exigirá um processo amplo de mudança de mentalidade, atingindo não apenas as autoridades
da área, mas o conjunto da população brasileira.
O caso da Educação Profissional e, em par1icular, do Ensino Técnico é bastante ilustrativo das
idéias arcaicas acerca do processo educacional que.
desde muito tempo, impeíam no Brasil. Ao longo de
décadas e décadas, por conta de uma mentalidade
bacharelesca, primária e retrógrada, própria de países de terceiro mundo, esse tipo de educação nunca
recebeu a atenção merecida e necessária. Em todo
o Brasil, é flagrante a escassez de estabelecimentos
de ensino técnico. O resultado é que, frente à falta
de opção para fazer um curso técnico profissionalizante, milhares de jovens, embora não vocacionados para isso, são levados a fazer um curso universftárto. Assim, a cada ano, milhares se bacharelam
apenas para se verem inseridos em um mercado de
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trabalho saturado, que não tem condições de absorvê-los na área cursada.
Essa mentalidade que valoriza de modo exacerbado o curso superior, em detrimento da forma-

ção técnica, corresponde, como já afirmamos, a um
atraso estrutural, próprio de países de terceiro mundo. Ao longo dos anos, por pressão da própria sociedade, bem como por omissão do Governo em dar
maior atenção ao Ensino Profissionalizante, a oferta
de Ensino Superior aumentou em proporção muito
maior do que a oferta de Ensino Técnico. O que conseguimos, com essa política estreita e tacanha, foi
acumular um inestimável contingente de profissio-

nais de nível superior mediocrizados por falta de vocação, enquanto temos carência de técnicos em
quase todas as áreas profissionais.
Ora, nem todos são obrigados a galgar bacharelato. O importante é que se tenha, isto sim, proflssionais
verdadeiramente vocacionados, profissionais de qualidade, quer bacharéis, quer técnicos de nível médio.
Urge, portanto, fomentar os cursos técnicos e,
o que é ainda mais importante, redirecionar as políticas e iniciativas governamentais nessa área. Numa

etapa posterior, é provável que venham a ser necessárias, também, ações de conscientização da opinião pública, alertando-a para a importância dos profissionais de nivel médio para a economia da Nação
e informando-a de que esses profissionais serão
mais valorizados pelo Governo.
Felizmente, as mudanças já começam a surgir.
Fortes evidências estão vindo à tona no sentielo de que
os dive!SOs selares envolvielos com os rumos da educação no Pais passam a reconhecer o papel e a importância da Educação Profissional. A primeira e mais
forte dessas evidências é a inserção, na nova LDB, de
um capitulo próprio relativo a essa modalidade de educação. Trata-se, com efetto, da primeira vez em que a
lei geral da educação brasileira contempla um capftulo
especifico sobre Educação Profissional.
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tancialmente necessária, sem qualquer condicionamento em relação à escolaridade.
Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sabemos todos que a nova realidade da economia e do murr
elo do trabalho em nível mundial exige, cada vez mais,
do cidadão que pretende disputar um posto de trabalho,
uma sólida qualificação profissional. Mais do que isso,
exige um esforço permanente de. atualização, por meio
de programas de qualificação e de educação continuada. Afinal, as inovações tecnológicas e as mudanças na
organização da produção provocam profundas e rápidas
atterações na vida profissional dos incfwíduos.
Essa conjuntura exige que se priorize decididamente a Educação Básica - Fundamental e Média -,
evidência muito bem percebida pelo Governo do Presidente Fernando Henrique, que não tem medido esforços para a universalização e a melhoria da qualidade
nesses níveis de ensino. Esses devem ser, sem dúvida alguma, os principais objetivos educacionais do
Pais para a próxima década, se pretendemos manter e
ampliar nossos espaços na economia mundial, único
caminho para melhorar o padrão e a qualidade de vida
de nossa população. A valorização da Educação Bás~
ca, no entanto, não significa, de maneira alguma, redução da importância da Educação Profissiohal. Ao corr
trário, uma Educação Profissional de qualidade, respaldada em Educação Básica de qualidade, constitui a
chave elo êxito de sociedades desenvolvidas.
Nesse sentido, a Reforma da Educação Profissional promovida após a edição da nova LDB deu
um notável passo à frente, ao separar a formação
profissional e o ensino acadêmico em nivel médio,
fazendo com que o Ensino Técnico complemente o
Ensino Médio, ao invés de substituí-lo.
De fato, a desvinculação entre a formação profissional e o ensino acadêmico de nrvel médio cons-

tttui uma das medidas mais felizes, acertadas e
oportunas da Reforma, representando fundamento
essencial para a flexibilização e a democratização

Além do reconhecimento e.xplfcito da relevân-

do acesso à Educação Profissional, linhas mestras

cia da Educação Profissional na nova LDB, é também muito alvissareiro o enfoque que a ela foi dado
naquele diploma legal. Refletindo uma concepção
modema e ampla, a nova LDB preceitua que a Educação Profissional integre-se e articule-se às diTerentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e
à tecnologia e conduza ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Preconiza,
ainda, a oferta de Educação Profissional a jovens e
aduttos, trabalhadores em geral, tendo como referência a Educação Regular - Ensino Fundamental,
Médio e Superior- ou, de forma mais livre e circuns-

definidas pelo Governo Fernando Henrique para sua
política no tocante a essa modalidade de educação.
É que, com essa desvinculação, será corrigida
uma grave distorção. Hoje, metade dos alunos de
escolas técnicas federais - geralmente os de maior
poder aquisitivo - aproveitam o bom nível dos cur-

sos para prestar vestibular, quando o objetivo do Ensino Técnico é tomar a pessoa capaz de ingressar

no mercado de trabalho. Agora, quem estiver interessado em curso superior não precisaTá seguir a

parte técnica do curso. Com isso, abrir-se-ão muttas
vagas para aqueles que, efetivamente, têm necessi-
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dada de se profissionalizar. Na verdade, a de!emlin;lção
do MEC às instituições federais de educação tecooló9ca, contida na Portaria n.• 646, é de que o incremen!o
de vagas, em relação àquelas oferecidas em 1997, seja
de, no mfnimo, 50% no perfodo de até 5 anos.
A partir da Reforma, o acesso às escolas !écn~
cas fica aberto, também, aos alunos vindos de outras
escolas de nfvel médio, bem como àqueles que oWverarn diploma dessa etapa fazendo o supletivo. A Jl*Sibilidade de o aluno cursar primeiro o Ensino Médio e
depois o curso técnico coaduna-se com a tendência internacional de formar técnicos com sólida base de formação geral. No entanto, a busca do aluno pelo curso
técnico pode derivar de uma necessidade mais l'lf8mente de inserção no mercado de trabalho, por esse
motivo, pennanece a possibilidade de se cursar o Ensino Médio e o Técnico de forma concomitante. Concomitante, porém autónoma, é bom sempre ressaltar.
Mas a desvinculação em relação ao Ensino Médio não é, de forma alguma, a única inovação positiva
introduzida pela Reforma da Educação Profissional. A
opção pela modularização dos cursos técnicos tem
também grande importância, pois garante a pretendida
flexibilidade, já que o aluno poderá, após a conclusão
de um ou mais módulos, buscar o mercado de trabalho, retomando à escola, para dar continuidade à sua
formação, no momento que l1e for mais oportuno.
Outros ~ens extremamente positivos dessa Refonna são a previsão de implantação, nas escolas
técnicas federais, de cursos básicos destinados à
qualificação de trabalhadores, independentemente
do seu nfvel de escolaridade, e, na outra ponta, a
criação da Educação Profissional de Nfvel Tecoológico, consistente em cursos de nível superior QUB
conferirão diploma de Tecn61ogo, e que são destillados a egressos do Ensino Médio e Técnico.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou convencido de que realmente foram abertas as portas de
um novo tempo para a Educação Profissional e T~
ca neste Pafs. As mudanças na legislação abrem de
fato caminho para a ampliação das oportunidades e
para a flexibilização dessa modalidade de ensino.
A organização dos currfculos em módulos correspondentes a profissões no mercado de trabalho cada um deles agrupando um conjunto de disciplinas - permite que cada módulo tenha caráter de terminalidade para efeito de qualificação profissional,
dando direito ao correspondente certiftcado de qualificação profissional. Assim, o aluno de um detenninado curso técnico vai somando diversas qualincações- as quais podem, por si sós, dar-tle acesso Elesde logo ao mercado de trabatlo- até obter sua haWta-
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ção como técnico de nlvel médio. Além <isso, os
módulos cursados em uma habiltlação especfflca
poderão ser aproveitados para obtenção de habilitação diversa, da mesma forma que os módulos cursados em uma instituição poderão ser aproveilados
em outra. Evidentemente, a eXIDBdição do diploma
de técnico de nfvel mécio exige, além da conclusão
dos diversos módulos previstos para aquela habilitação, também a prévia ou concomitante conclusão do
Ensino Médio. Cuflllre lembrar ainda, em relação à
modularização, que ela é uma estraléfja praticada
em vários palses e estim.Jiada pela Organização Internacional do Trabalho (011).
Também pela primeira vez, o sistema educacional passa a reconhecer formalmente o conhecimento
adquirido de maneira não-formal, seja no trabalho, seja
pelo estudo autodidata ou de qualquer outra forma. A
LDB prevê, no anigo 4t, que ·o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certife
cação para prosseguimento ou conclusão de estudos."
Isso significa que um trabalhador pode procurar uma instituição federal ou estadual de ensino para
submeter-se a um exame e, nele sendo bem sucecfido,
receber um certificado de competência Esse certiflcado de competência servirá para dispensá-lo de cursar
disciplinas ou módulos em cursos de habilitação do
ensino técnico. Mas caso esse trabalhador obtenha
todo o conjunto de certificados de competência equivalente a todas as disciplinas e módulos que integram
uma habilitação profissional, ele terá dire~o ao diploma
correspondente de técnico de nfvel médio.
A cermicação de competências, um mecanismo já adotado em outros palses, constitui mais um
instrumento para a democratização e a flexibilização
da Educação Profissional, em todos os seus nfveis,
sendo, ademais, coerente com a politica nacional de
qualidade, produtividade e compettlividade. Afinal,
não é cabfvel nos dias aluais a postura de desconsideração pelas habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por qualquer pessoa por meio de
estudos não-formais ou no próprio trabalho. É preciso superar o preconceito e o flagrante desperdlcio
de não valorizar a experiência profissional e o autodidatismo, que não têm recebido, até hoje, a atenção que merecem. Trata-se de um potencial humano
que tem permanecido ocuno e que precisa ser adequadamente identificado, avaliado, reconhecido, aproveitado e certificado. Pelo mecanismo da certifiCação,
abrem-se possibilidades de qualificação inicial e sequencial, bem como de requaHficação e atualização de
trabalhadores, empregados ou não. Essa formal<zação
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simples e ágil é n8cessárta até mesmo para reincorporar cidadãos qae se encontram à margem de um
processo sistemático de educação profissional.
Ao mesmo tempo em que se preocupou em dar
maior flexibilidade ao Ensino Técnico, adotando medidas como a modularização e a certificação de competências, a Refonna da Educação Profissional teve também a louvável preocupação de sintonizar intimamente
o Ensino Técnico ao mercado de trabalho e aos avanços tecnológicos. Assim, os instrumentos legislativos
complementares à LDB que consubstanciam a Reforma da Educação Profissional, o Decreto n.• 2.208 e a
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de serviços. As Agrotécnicas estão localizadas,
em sua grande maioria, na área rural, e oferecem
cursos nos setores de agropecuária, agroindústria, zootecnia e infra-estrutura rural. As Unidades de Ensino
Descentralizadas (UNEDs) localizam-se em cidades do
interior e fundonam como um prolongamento de suas
matrizes, às quais estão subordinadas.
Além da Rede Federal, há também as Redes
de Escolas Técnicas, Agrotécnicas e Centros de
Educação Tecnológica dos Estados, Municípios, do
Distrito Federal e do selar privado. Esse conjunto
engloba cerca de 500 escolas e oferece quase 2 mi-

Portaria n.!i! 646, determinam, por exemplo, que a ela-

lhões de matrículas. Por fim, o País conta com a

boração das diretrtzes curriculares para o Ensino Téc-

Rede de Serviços Nacionais de Aprendizagem, o conhecido Sistema "S", compreendendo o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC),
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o Serviço Nacional de Aprendizagem de
Transportes (SENA1) e o Serviço Brasileiro de
Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE). O Sistema "S", em suas t mil e 600 unidades, oferece
anualmente um total de 4 milhões e 800 mil matriculas.
Pois bem. A soma desses números revela que
todo o Sistema Nacional de Educação Tecnológica,
englobando todas essas Redes, não chega a oferecer
7 milhões de matrículas à população brasileira. Tratase, com efeno, de uma reduzida oferta anual de matrículas no campo da Educação Profissional, pois estamos atendendo a menos de 9% da População Economicamente Ativa (PEA) do Pais. Esse fndice nos coloca bem na retaguarda dos países do Mercosul e mu~o
distantes de pafses paradigmáticos em desenvolvimento sócio-económico, como é o caso das nações da
Europa Ocidental, da América do Norte e do Japão.
Nesses pafses, a oferta anuai de educação profissional chega a 20% da PEA. Mesmo na América Latina,
paises como Argentina e Chile asseguram oferta de
educação profissional, anualmente, a 18% da PEA.
Não menos grave é a constatação de que a
PEA brasileira não atinge 4 anos de estudo - não
estamos falando de anos de escolaridade, mas de
anos de estudo! - e, ainda, abriga cerca de 20% de
analfabetos funcionais.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, foi justamente a partir da constatação dessa situação de nítida desvanlagem em que o Brasil se enconlra em
tennos de oferta de educação profissional que o Go-

nico deverá estar embasada em estudos de identifica-

ção do perfil de competências necessárias à atividade
requerida, otNidos os seto:-es interessados, inclusive

trabalhadores e empregadores; e que a oferta de cursos de nível técnico e de qualifocação, requalificação e
reprofissionalização de jovens, adultos e trabalhadores
em geral será fe~a de acordo com as demandas idenlifocadas junto aos setores produtivos, sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais, bem como junto a
órgãos de desenvolvimento econômico e social dos
Governos Estaduais e Municipais.
Dentro desse mesmo espirita de aproximar o
Ensino Técnico da realidade do mundo do trabalho,
a Refonma detennina que as disciplinas do curriculo
do Ensino Técnico serão ministradas por professores, instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função de sua experiência profissional,
os quais devemo ser preparados para o magistério,
previamente ou em serviço, por meio de cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais
de fonmação pedagógica.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já tive
oportunidade, neste pronunciamento, de mencionar
a flagrante escassez de estabelecimentos de ensino
técnico em nosso Pais. Expressei, também, minha
convicção quanto à necessidade e à urgência de se
fomentar essa modalidade de ensino.
Com efe~o. o Sistema Nacional de Educação Teonológica está sulximensionado em relação ao tamanho
de nossa Popuiação Economicamente Ativa (PEA).
A Rede Federal de Educação, que atende hoje
cerca de 160 mil alunos, é composta por 5 Centros Federais de Educação Tecnológica e suas 6 Unidades
Descentralizadas (UNEDs), por 19 Escolas Técnicas
Federais e suas 17 UNEDs, e por 46 Escolas Agrotéonicas Federais e suas t7 UNEDs. As Escolas Técnicas Federais estão localizadas em grande parte nas
Gap~ais dos Estados e atendem aos selares industrial

verno do Presidente Fernando Henrique des!anchou

seu projeto de Refonma para o setor, buscando, em
primeiro lugar, democratizar o acesso a essa forma
de educação, pela ampliação da oferta.
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A análise do quadro realizada no inicio de atual
mandato conclutu que o sistema termal de Educação

Profissional no Brasil estava submetido a uma legislação rígida e a uma organização pouco flexível. Historicamente, as diretrizes legais na área da Educação Profissional apresentavam-se divorciadas das
politicas de desenvolvimento econõmico e tecnológico do Pais, das politicas sociais voltadas para o trabalho produtivo e para a geração de renda e de estratégias que fecundassem parcerias e integração.
De resto, o modelo vigente de oferta de vagas na
Educação Profissional contribuía para aprofundar as
desigualdades sociais à medida que se mostrava inr
permeavel à diversidade sócicreconômica e cultural do
Pais. Afinal, considerada a grande variedade que caracteriza o Brasil, ao longo de seu vasto território, por
que nossas escolas devem oferecer os mesmos cur-

sos, com os mesmos cum·cutos, o mesmo tipo de estágio e o mesmo sistema de avaliação? Por que nossas
escolas fazem tanta questão de se parecerem umas
com as outras? A verdade é que a cultura escolar brasileira, cimentada num certo mimetismo institucional,
contribui para a 'pasteurização' da aducação. Com
issc, o Ensino Profissionalizante distanciava-se crescentemente da realidade do mundo do trabalho, que
apreserrta grandes variações de acordo com as caracterfsticas sócio-€COnômicas de cada região brasileira.
Em 1995 já estava bastante claro, também, que
a nova configuração imposta pela ordem econõrnica
mundial caracteriza-se peia rapidez na subst~uição de
tecnologias de produção. Em conseqüência, exige do
Brasil igual rapidez e agilidade na adequaçãlo das p<>liticas de fomnação de recursos humanos, como resposta às mudanças decorrentes da reestruturação produtiva. Tal como estava nossa Educação ProfiSSional, exigia-se uma rápida e radical reversão de sua concepção e de seu formato organizacional, além da detonação de um esforço convergente para desestatizar as
operações em seu ãmMo. Afinal, a ampl~ude das
questões referentes à qualificação, profiSSionaWzação,
reprofissionalização e colocação de mão-de-obra requer ações de tal magn~ude que não podem mals ser
empreendidas pelo Poder Público ou pela Sociedade
isoladamente. Requer-se, portanto, uma ampla articulação envolvendo os selares público e privado.
Outro dado relevante indicado pela nova conjuntura econômica mundial é que a empregabiidade, !eco
da Educação Profissional, deve ser entendida não
apenas corno a capacidade de se obter um emprego,
mas, também, corno a capacidade de se manter em
um mercado de trabalho em constante mutaçãlo.
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A partir desse diagnóstico, o Governo definiu
os seguirrt.es princíptos para embasar a Reforma a ser
implantada: democratiização, flexibilidade, intensidade e
qualidade. Por democratização, deve-se errtender o esforço por ampliar a oferta de Educação Profissional, o
que começa por retirá-la da moldura do ensino regular.
Flexibilidade sigrifica organizar a Educação Profissional
de roodo que ela seja capaz de atender a caleidoscópica diveiSidade do nível educacional de sua clientela,
que sua oferta esteja sintonizada com o estágio de desenvolvimenlo das várias regiões do Pais e que ela responda agilmente às demandas especificas do setor produtivo. o principio denominado intensidade refere-se a
opção por centrar a aprendizagem mais no domínio

qualttativo de um núcleo de material, do que na cobertura quantitativa extensa O principio da qualidade, por
fim, implica a determinação de construir o resultado educativo dentro de uma visão dinâmica que envolve pro-

cesses e padrões historiCamente deineados.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, definidos esses quatro principias, a legislação da Refonna
da Educação Profissional - Decreto n.• 2.208/97 e
Portaria n. • 646/97 - desenhou as caracterfstlcas da
nova Educação Profissional do Pais.
Agora, a Educação Profissional tem formato
curricular autônomo e, portanto, descolado do Ensino Médio, sendo complementar à Educação Básica.
Sua finalidade é o desenvolvimento de aptidões para
a vida produtiva, devendo incluir modalidades d~e
renciadas de oferta e podendo ser desenvolvida em
articulação com o ensino regular ou mediante estra-

tégias de educação continuada.
Com a Reforma, a Educação Profissional passa a compreender três níveis explicitamente defini-

dos: o Nível Básico, destinado à quamicação e requalificação de trabalhadores, independentemente
de seu nível de escolaridade; o Nível Técnico, voltado para a Habilitação Profissional de alunos matriculados no nível médio do ensino regular ou dele
egressos; e o Nível Tecnológico, oferecendo forma-

ção de nível superior na área tecnológica.
Os currículos plenos dos cursos técnicos deve-

rão ter fomnulação flexível, mediante a utilização do
instrumento da modularização, mecanismo que permitirá saídas e entradas intermediárias. Adotar-se-á,

outrossim, o mecanismo da Certificação de Competência em nível intermediário.
A Educação Profissional fará permanente rastreamento do setor produtivo objetivando redefinic;ão
contfnua de cursos e de currículos. Paralelamente,

será assegurada a participação de empresários e de
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trabalhadores nos Conselhos de Administração de
toda a Rede Federal de Ensino Técnico.
Os Sistemas Públicos Estaduais e Municipais

pais e privadas, vindo a se constituir em verdadeiros

de Educação Profisskmal passarão, também, por um

capacitação de professores, introdução de novos

processo de reordenamento, enquanto que as Instituições Federais de Educação Tecnológica serão
transformadas em Centros de Referência para os diferentes subsistemas de Educação Profissional. Por
fim, mas não com menor importância, buscar-se-á a
expansão da oferta de Educação Profissional por
meio do chamado segmento comunitário.

modelos de gestão escolar e desenvolvimento técnico-pedagógico nas escolas da Rede Federal.
O segundo subprograma do Proep visa a criar
condições para a reestruturação. do subsistema de
Educação Profissional dos Estados, pretendendo, também, enfatzar a compatibilização da oferta com as
reais demand3s do mercado de trabalho. O objetivo da
reestruturação pretendida é fortalecer inst~ucional e
tecnicamente o sistema estadual, mediante a ampliação da oferta e diversificação de cursos, a qualificação
de docentes, a modernização das metodologias de ensino, das instalações físicas e dos equipamentos.

Mas definir novas características, ajustadas à

realidade do tempo presente, para a Educação Profissional não era suficienie. Era igualmente importante

garantir os meios financeiros necessários à implementação da Reforma definida. Para isso, o Governo Fernando Henrique criou o Programa de Reforma da Educação Profissional - PROEP, que contará, em um primeiro momento, com recursos da ordem de 500 milhões de dólares, metade dessa quantia originária de dotações orçamentárias do Governo Federal - sendo
25o/o recursos do MEC e 25% recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAD do Ministério do Trabalho - e os 50% restantes provenientes de empréstimos
do Banco lnteramericano de DesenvoMmento- BtD.
Os recursos do Proep serão destinados à reestruturação das Instituições Federais de Educação
Tecnológica, ao recrdenamento dos sistemas estaduais de Educação Profissional e à expansão da
oferta de Educação Profissional via segmento comunitário. A utilização desses recursos, associada à
criação e implementação de uma ampla rede de parcerias entre os setores público e privado, deverá re-

sultar em um incremento de oferta de Educação Profissional no País, chegando a 18% da PEA brasileira
nos próximos quatro anos, o que significa a duplicação da oferta em relação ao índice atual.
O Programa de Expansão da Educação Profissional - Proep está estruturado em três subprogramas. O primeiro é destinado a apoiar a transformação das Instituições Federais de Educação Tecnológica - aí englobados os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), as Escolas Técnicas Federais (ETFs) e as Escolas Agrotécnicas Federais
(EAFs) - em centros de referência para o desenvolvimento da educação profissional no País.

A configuração da rede federal no território nacional, cerca de duas unidades em cada Estado, favorece sua utilização como centros de ensaio, pes-

quisa e estudo relacionados com trabalho, emprego
e educação, para que possam irradiar seus conhecimentos e experiências às redes estaduais, munici~

Centros de Referências. Para isso, o Proep financiará obras de ampliação, aquisição de equipamentos,

o terceiro subprograma, talvez o mais importante,
volta-se para apoiar a expansão do segmento comunitário. No âmbito do Proep, o segmento comunitário é
constituído pelo conjunto de entdades representativas
da sociedade civil organizada que atuam ou pretendem
aluar na área da Educação Profissional, tais como sincicatos patronais ou de empregados, organizações nãogovernamentais, instituições privadas sem .. fins lucrativos, entdades filantrópicas. Em caráter preferencial, o
Proep prevê a articulação dessas entdades em parcerias, com ou sem participação do Poder Público. Para
efe~os do Proep, as Prefeituras Municipais também fazem parte do segmento oomunitário.
O PROEP considera o segmento comunitário, ao
lado do sistema estadual, como o principal vefculo de
expansão da rede de escolas ou centros voHados para
a Educação Profissional no Pafs. Para estimular essa
expansão, o Proep investirá recursos seus na construção, implantação, reforma ou ampliação de escolas ou
centros de Educação Profissional reivindicados por entidades do segmento comunitário, isoladamente, ou
em parceria com outras instituições. Esses recursos do
Proep serão destinados a infra-€Sirutura. gestão da
Educação ProfiSSional, desenvoivimento técnico-pedagógico e capacitação de recursos humanos.
A idéia é que o Governo Federal, através do
Proep, construa e equipe essas escolas comunitárias, financie a implementação de todo o sistema de gestão
escolar e o desenvoMmento de todo o projeto técnicopedagógico, treine o corpo docente, os gestores e o
pessoal administrativo. A contrapartida exigida das entdades que reivindicaram a escola será o oferecimento
do terreno onde ela será implantada, a responsabilidade
por todas as despesas de custeio, incluindo manutenção
e operação da escola, e, finalmente, a demonstração da
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existência de articulação da escola com a comunidade e o setor produtivo local.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como já
afinnei, é flagrante a escassa~ de estabelecimentos de
Ensino Técnico em nosso Pais. É também evidente
que, para ampliannos a oferta de vagas nessa modalidade de ensino na proporção exigida pela dinensão de
nossa População Economicamente Ativa, a arnpütuJe
dos esforços el<igdos é tal que o Pode< Público, isoladamente, não os poderá empreender. É in<ispensável, portanto, - nessa, como em tantas outras questões económicas e sociais - a conjugação de esforços, rnedante o
estabeledmento de parcerias entre o Estado e a Sociedade. O Proep, por meio de seu subprograma de expansão e
atendimento do segmen!o COITli.Xlitálio, concretiza de maneira brilhante essa proposta de parceria entre o Selar Público e o Setor Privado para a ampliação e a mel1oria da
Educação Profissional. Com efeito, o segmento comunitário é o melhor e mais viável caminho para o aumento
da oferta de vagas em Educação Profissional.
Em meu Estado do Tocantins, por exemplo, é
também premente a necessidade de ampliar as
oportunidades de acesso à Educação Profissional. A
presença da Rede Federal resume-se a um único
estabelecimento, a Escola Agrotécnica Federal de
Araguatins, que acolhe 345 alunos em seu curso de
agropecuária. Para o próximo ano, está prevista a
implantação dos cursos de zootecnia, agricultura e
agroindústria. Na Capital, Palmas, há um prédio integralmente construido e equipado, destinado à instalação de urna Escola Técnica, que, até hoje, não foi
implementada. Na confonnidade da nova sistemática implantada pela Refonna da Educação Profossional, o Governo Federal está à procura de parceiros
que assumam a manutenção e operação do estabelecimento. De lllinha parte, espero que essa parceria
se concretize brevemente, para que os jovens de
Tocantins possam contar com mais essa opção para
obter uma habilitação profissional.

É opinião generalizada entre os estudiosos que
o próximo século vai sacramentar a morte do emprego, mas vai diversijicar a vida do trabalho.

Essa nova conjuntum econõmica exige, cada vez
mais, uma força de trabalho com alto nível educacional, em permanente processo de requalijicação, com
alta capacidade de aprender e inovar. O Governo do
Presidente Fernando Henrique demonstrou ter percebido muito bem essa realidade ao promover uma Reforma da Educação Profissional que se preoc~a não
apenas em ampliar a oferta dessa modalidade de ensino, mas, tarrbém, em flexibiizá-la, de modo que ela
possa atender a uma clientela detentora dos mais va-
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ria dos nlveis educacionais e possa estar em Intima sintonia com as demandas do setor produtivo e com o estágio de desenvolvimento de cada região do Pais.
Agora, a Educação Profissional, mesmo nas
Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, não é
mais exclusividade dos jovens que cursam o Ensino
Médio. Também o aluno matriculado no Ensino Fundamental e no Ensino Superior, .bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a
possibilidade de acesso à Educação Profissional. Na
verdade, o Ensino Profissionalizante está aberto a
todos, pois a lei detennina que as escolas técnicas e
profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão também cursos especiais, abertos à comunidade, nos quais a matrícula estará condicionada,
não necessariamente ao nível de escolaridade, mas
sim à capacidade de aproveitamento.
Acertou também o Governo Fernando Henrique ao instituir um Programa próprio - o Proep -,
dotado dos necessários recursos financeiros, para
viabilizar a implantação da Refonna da Educação
Profissional. Ao apostar na desestatização das
operações no âmbito da Educação Profissional, ao
apostar no segmento comun~ário como canal preferencial para a expansão da oferta da vagas, o
PROEP mostra estar sintonizado com a realidade
dos dias que correm. Esse é, com efeiTo, o único caminho viável para darmos a nossa População Economicamente Ativa o atendimento de que ela necess~a em tennos de Educação Profissional.
Sr. Presidente, a administração Fernando Henrique definiu acertadamente novos rumos para a
Educação Profissional do Brasil, ajustando-a à realidade do tempo presente e abrindo caminho para duplicar sua oferta. Importa, agora, garantir que a Refonna seja plenamente implementada, para que possamos superar nossas antigas deficiências no setor,
garantindo a nossos jovens, a nossos trabalhadores
de Iodas as idades a chance de se qualificarem e requalificarem adequadamente para poderem obter e
manter colocações no mercado de trabalho.
Essa é urna tarefa da maior importância para o
futuro da Nação, para nosso desenvolvimento económico e para a melhoria da qualidade de vida de
nossa população. Afinal, urna força de trabalho bem
educada e bem treinada será o mais relevante diferencial económico entre as nações no novo século
que se avizinha.
Era o que eu tinha a dizer.
Mu~o obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, a crise econõmica
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que assola o mundo, e não somente o Brasil, é uma

dramática infelicidade para os países emergentes.
Aqui no Congresso, as forças politicas que apoiam o
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Um dos pilares do êxito coreano foi o investimento na educação. Investimento, diga-se com ênlase, cuja importância esteve não no volume físico dos

governo Fernando Henrique Cardoso estão motiva-

recursos aplicados no ensino, mas, sim, na eficácia

das a lhe dar os instrumentos de que necessita para
superar conjuntura tão difícil, certas de que aluamos, nesse sentido, em beneficio do Pais.
Teremos de aprovar medidas duras, bem o sabemos, mas o fazemos por falta de outras alternativas.
Esse confiante apoio que oferecemos à Administração Federal, no entanto, não nos impede de deploraro que deixará de ser feito, aceitando por necessida-

com que tais recursos foram e têm sido utilizados.
Citei à época o livro de Jim Rohwer, Asia Rising,
no qual o autor aponta para uma decisão da Coréia
que ajuda a entender o sucesso de sua experiência.
Massificou-se, com qualidade, a educação básica. Diz
ele: "Enquanto os países da América Latina e mesmo
a Índia deram ênfase à universidade, a Coréia e os demais tigres asiáticos favoreceram a educação fundamental, universal, obrigatória e gratuita". De acor(!.:>
com o autor, noventa por cento do investimento coreano em educação vão para o ciclo básico que, aliás, é

de os enormes sacrifícios que repercutirão negativamente no crescimento nacional. E, no Congresso, muitas vezes poderemos oferecer ponderações e sugestões que busquem minorar os efeitos de um ajuste fiscal
que vai cortar, por alguns anos, as perspectivas que

todos mantínhamos em relação ao Brasil.
Neste passo, estou pensando na politica educacional, que até então vem caminhando tão bem
sob a orientação do Ministro Paulo Renato Souza.
Os Anais do Senado estão repletos dos numerosos pronunciamentos que, desta tribuna, as Senhoras e
os Senhores Senadores têm feito a respeito da educação em nosso Pais. Dos debates travados sempre se
extrai o consenso de que a educação merece entre nós
a mais absoluta prioridade. Estamos todos de acordo,
neste finai de século, quanto à imprescindibilidade de
uma politica educacionai bem orientada como base para
a construção de uma sociedade mais justa e preparada
para tocar à frente o desenvolvimento econõmico. Especialmente agora, vivendo os povos numa época marcada pelo peso crescente das inovações tecnológicas, da
acirrada concorrência e da globalização dos mercados,
estarão avassaiadas as comunidades que não se qualificarem pelo aprimoramento educacional.
Em discurso sobre educação que proferi há dois
anos, tive a oportunidade de citar o exemplo coreano,
que demonstrou capacidade para operar uma substancial transformação no seu sistema educacional.
Com uma economia destroçada, população
anaHabeta e sem recursos naturais, a Coréia do Sul
- após a devastadora guerra ideológica que dividiu
ainda mais as duas Coréias, entre 1950 e 1953, que
sucedeu a vinte e cinco anos de dominação japone-

sa - apresentava, em 1960, uma renda per capita
que não chegava a cem dólares. Dez anos depois, o

feito em nove anos, um a mais que no Brasil.
Com duzentos e vinte dias letrvos ao ano; inves-

tindo cerca de quatro por cento do PIB em educação
(quase que exclusivamente no ensino fundamental);
oferecendo um salário inicial de cerca de um mil e quinhentos dólares ao professor de primeiro grau, para
uma jornada de vinte

e quatro horas semanais, não

surpreende que a Coréia do Sul tenha eliminado o
analfabetismo no pais, matricule cem por cento de
suas crianças em idade escolar e apresente uma das
mais pujantes e competitivas economias do mundo
contemporâneo, em que pese a crise internacional que

ameaça todas as Nações emergentes.
A conclusão a que se pode chegar é que os
países asiáticos primeiro garantiram a presença de
todos os alunos na escola de ensino fundamental,
com repetência baixa ou nula, para em seguida am-

pliarem o ensino de segundo grau, hoje perto da generalização, e o ensino de terceiro grau.

A sociedade começa a compreender que, sem
o seu decisivo compromisso com a causa, o Estado
não será capaz de, por si só, reverter o quadro ruim

de nossa educação. É fundamental que se fortaleça
a parceria entre Estado e Sociedade, pois somente
assim podem se estabelecer os adequados meca-

nismos de controle social sobre a escola.
No Brasil, ainda não dispomos sequer de indi-

cadores precisos, com as informações confiáveis em
tomo do nosso processo educacional. Em 1996, o
próprio Presidente da República criticou, publicamente, trabalho produzido no IPENSEPLAN, refe-

índice subira para ainda desprezíveis duzentos e

rente aos gastos públicos com a educação, por yin-

cinqüenta dólares, pouco mais da metade do osten-

capacidade de fazer a leitura correta dos dados."
Já dizia no meu referido pronunciamento que
outro exemplo dramático de disparidade de números
é o que ocorre em relação à porcentagem do Produto lntemo Bruto investido na educação. Dependendo

tado pelo Brasil. Vinte e cinco anos depois, em
1995, a renda per capita coreana atingira a marca
dos oito mil, duzentos e vinte dólares; simplesmente,
quase duas vezes e meia a brasileira.
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de quem fala, ou da metodologia utilizada, o percentual pode ser de três virguia sete, três virgula ojto,
quatro virgula dois ou até mesmo próximo a cinco.
Há de se confessar que produzimos estatlslicas não confiáveis que, não raro, induziram ou sus-

tentaram a implementação de pomicas públicas
equivocadas no campo da educação.
"Esse é o tipo do problema de longa duração.
Não é de hoje que se man~esta. A repetência, p~i
velmente o mais dramático indicador da fa~a de qualidade de nossa educação básica, foi, ao longo do tempo, mascarada por erros conceituais de nossos censos
educacionais. douída pela vaga idéia de evasão. O Brasil deve especialmente ao ernérito pesquisador Sérgio
Costa Ribeiro, recentemente falecido, o desmonte dessa
perigosa farsa', disse então desta tribuna.
Há meio século, por exemplo, já se avaliara que
o grande problema da educação era a qualidade do
ensino, não a fa«a de escolas. A ferida mais dolorosa
de nosso sistema educacional foi e continua sendo a
qualidade do ensino e a pedagogia da repetência
A qoostão deixa de ser, pois, de construção e
passa a envolver algo muito mais sério: a manutenção do aluno na escola, no prazo certo. Para tanto, o
Pais precisa dar o grande salto da qualidade, de
modo a expulsar do sistema a famigerada "pedagogia da repetência".
O próprio Ministro Paulo Renato Souza explicitou o drama de nossa educação básica: "O gargalo
da educação no Brasir, disse o Ministro, "está no
ensino fundamental. Apenas setenta por cento das
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atenção, especialmente pela comprovação de que,
inclusive na educação, o Nordeste brasileiro mantém-se numa situação de inferioridade ao processo
educaciona desenvolvido nas outras regiões do
Pais.
Muitas foram as conclusões alcançadas por essas pesquisa. Vou referir-me, porém, apenas a algumas delas, com ênfase para aqu.ela que revela a terrival d~erença entre as regiões brasileiras, principalmente quando o assunto é educação e saúde, direitos essenciais do cidadão.

Este trabalho, denominado PPV, foi realizado
entre março de 1996 e março de 1997.. e baseou-se

nas respostas a questionários que foram distribuídos
para 5 mil domicílios, em áreas urbanas e rurais de

três capitais do Nondeste - Fortaleza, Recife e Salvador - e três do Sudeste - Belo Horizonte, São

Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o IBGE, a
área pesquisada representa um território onde resi-

dem mais de 70% da população brasileira.
No capitulo referente à Educação, além da influência de fatores como renda familiar, escolaridade
dos pais e cor da pele, constata-se pela pesquisa que,
em temnos de carga horária, o estudante do 1• grau,
no Nordeste, tem um ano a menos qoo o estudante do
Sudeste. Enquanto no Nordeste a carga horária diária
no 1• grau da rede pública é de 3 horas 50 minutos, no
Sudeste o tempo é de 4 horas e 26 minutos.

De acordo com a pesquisa, considerando o ano

apresenta ao Pais.
Passos importantes estão sendo dados no sentido do aprimoramento das estatísticas educacionais
que, indiscutivelmente, são essenciais para a fomlu-

escolar de 200 dias, esta drrenença de 36 minutos diários representa. em um ano, 30 dias a menos de aulas
para os alunos do Nondeste. Isso significa dizer que,
ao final do 1• grau, o aluno nordestino tem praticamente um ano a menos de aprendizado que o do Sudeste.
Outro dado importante: segundo o IBGE, este
problema não se restringe apenas à rede pública de
ensino. A carga horária menor também faz-se presente na rede privada do Nordeste, atingindo tanto o
1• quanto o 2" graus.
No tocante à temática da Saúde, a pesquisa
abonda os mais diversos aspectos, desde a prática de
exercícios físicos até os gastos médios com medicamentos, exatamente onde se insere dado relevante

lação e a implementação das politicas públicas para
o setor. Da mesma fomna que o Ministério da Educa-

Sudeste e Nondeste. A pesquisa revela não só que

crianças que entram na primeira série concluem a

auarta. Mesmo assim, levam, em média, seis anos
para chegar lá. Só a metade das crianças temnina a oitava série, mas gasta, em média, doze anos. Se melhoramnos a qualidade do ensino nessa etapa, podenemos dar um salto em todo o sistema educacfonal•.

Esse é o ponto essencial. Garantir qualidade
para a educação básica é o grande desafio que se

ção tem-se movimentado nessa direção, sobretudo

a partir de 1993, os governos estaduais e municioais. de um modo geral, também vêm-se esforçando
para aperfeiçoar as informações.

Ainda recentemente, o IBGE deu divulgação a
uma alllJia Pesquisa sobre Padrão de Vida, abrarlg8ndo várias regiões do pais, que está a merecer nossa

quando comparadas as realidades entre as regiões
os gastos com saúde representam 4% dos gastos
totais, mas, também, que os remédios são os responsáveis pela esmagadora maioria desses gastos.
No Sudeste, os gastos com remédios chegam a
89,8% da despesa total com saúde. No Nordeste, po-

rém, o lndice é sign~icativamente atto, atingindo a casa
dos 93% das despesas totais com saúde.
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Os resultados alcançados pela pesquisa ora citada nos mostram mais que simples informações estatísticas. Devem servir ao governo e à sociedade
como base para profundas e amplas reflexões, pois
revelam, ao meu ver, o abominável desnível regional
ainda existente em nosso país. o que compromete a
credibilidade buscada pelo Brasil. Seja no Sul, no
Centro-Oeste, Nordeste ou Sudeste, educação e
saúde são dire~os essenciais a todo e qualquer cidadão brasileiro, a serem mantidos sem qualquer
modalidade de discriminação.
Cumprimento o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística por mais este trabalho de pesquisa, que
se soma aos tantos outros que conquistaram para o
IBGE o grande prestfgio de que goza no cenário nacional e internacional.
E que sirva essa pesquisa para demonstrar ao
Governo que o Nordeste, historicamente discriminado na distribuição de verbas habitualmente usufruidas pelos Estados mais ao Sul, tem direito e merece
Dia 2-t 11.98. terça-feira, às 14h 30min:
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uma atenção prioritária dos poderes públicos, capaz
de compensar a falta de equanimidade do passado.
Sr. Presidente, falar-se em mais verbas, na
aluai conjuntura, parece a fantasia de um contrasenso, mas não é. É exatamente nas crises que devemos ter criatividade para destacar as prioridades,
entre as quais está a educação, a ser oferecida
iguamariamente, sem discriminações, a tcdo o Pars.
Com crise ou sem crise, jamais daremos passos à
frente se faltarem aos nossos jovens as oportunidades do seu aprimoramento intelectual e profissional.
Esta a ponderação que não somente eu, mas
acredito que todo o Congresso, persiste em enfatizar às
reflexões dos responsáveis pelo futuro de nosso Pais.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência lembra aos Srs. Senadores que constarão da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de terça-feira, dia 24 do corrente, às 14 horas e
30 minutos, as seguintes matérias:
Sessão delibera Uva ordinária

PToposio;io
{AmoriN" Ori cml
Propoua de Em.:ll·
da ;l. ConsuluLç.'iO 11°
19, de 1997
AnlónJO
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ç.lo n' 102. de \998
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d~

\9'J&)
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suntüs
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memação. funqonaJne.uo e gt:SL1o do S1s1ema Único de
S.3Ude. e lU oultaS provLd<!.nci:u.

P;ll"eccr 11° 504198·CCJ. R.:lalet: Senador E.speJ"idiJo
Amm. fJvo!1vel. com Emend.l no I·CCJ (subsuLULi~o).
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l"'cdcral. no vaiOi de RS 24.000.000.00 (vime e quatro
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do do Poua S.A. • BANPAR.Á. CO<ll a JIIICfVCIIiênei:l dC'
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m;li"ÇO de 1998, no .imbit.o do Prozram.a d~ Apo1o:. Ree.!.·
u:uturaç;l.o e ao AJUSte FLSCal dos E.suo..los, no valor de novcn!.l e !.etc milhõeS e quinbenLos m1l L""QU.

Autoriza

ProJCLO de Rcsolu·
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Com1s.s.io

D•scus~o.

E.cn regime de urgência, ooo;

A~·

EeoLJõmico~

(Onc1o n" SIM.
199Sl
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em pnme11o aumu.

d~

''~·
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O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en~
cerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(LEvanta-se a sessão às 13 horas e 42
minutos.)

(•)DISCURSO DO SR. SENADOR RQ.
BERTO REQUIÃO, PROFERIDO NA SES·
SÃO DO DIA 13 DE AGOSTO DE 1998, E
PUBLICADO NO DIÁRIO DO SENADO FE·
DERAL DO DIA SUBSEQUENTE, QUE SE
REPUBLICA PARA TRANSCRIÇÃO DOS
DOCUMENTOS NELE REFERIDOS:
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. Pmnuncia o seguinle discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, como todos sabemos no Senado Federal,
o Banco do Estado do Paraná encontra-se frudo. O melhor dentre todos os bancos, públicos e privados do
Pais, nacionais e internacionais, durante a mintla administração, está tolalmente nquidado devido a desvio de
recursos públicos e má administração.
Vou ler um trecho de uma denúncia feita na
Assembléia legislativa, com base na leitura das atas
da direloria do Banco:
Um banco falido, que procura R$2 milhões por c ia para suprir as suas necessidades,
está fina 1Ciando alguns oorredores de automóveis nos Estados Unidos. Um chama-se Cfistia·
no da M3tta, de Minas Gerais valor R$ 1,8 mi·
!hão; outro de Curitiba, chama-se Sérgio Paese
e recebe R$2 milhões; e o outro chama-se AI·
fredo Garcia, que, para correr na lndy Ughts,
nos Estados Unidos, recebe R$4 milhões.
As operações de patrocínio do Banco do Estado do Paraná para corredores de automóveis nos
Estados Unidos. proximamente, deverá dar ent.rada,
no Senado Federal da República, a um pedido de
saneamento.
O Deputado luiz Claúdio Romanelli, na sessão
de 24f7/98 da Assembléia legislativa do Paraná,
deu publicidade a uma série de atas do Banco do
Estado do Paraná - da Diretoria do Banco e da Diretoria do leasing - mostrando de !arma explicita um
continuado proc3sso de corrupção.
Posteriormente à leitura dessas atas, fez a elas
referência o Senador Osmar Dias, numa reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos. E jornais do Para-
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ná, corno A Gazeta do Povo, Diário Popular e o Estado do Paraná, de 28 e 29/4/1998, abordaram o conteúdo dessas atas, vazado provavelmente por funcionários
do Banco indignados com o que está ocorrendo com as
finanças do melhor banco estadual do Pais.
A minha intenção, nesta sessão, era fazer a leitura
das atas, mas por economia de tempo e para não esgotar a paciência dos Srs.Senadores, solic~o à Mesa a
transcrição, nos Anais do Senado da República, do seu
conteúdo completo (Requerimento n" 495, de 1998).
Para isso, passo as mãos da Mesa as atas de
Leasing e da Diretoria, que jâ enviei ao Banco Central
há algum tempo, bem como ao Ministério Público do
Estado do Parami, sem que nenhuma providéncia tenha sido tomada. Envia·las-ei, hoje, ao Chefe do Mi·
nislério Público Federal, Dr. Geraldo Blindeiro, na es·
perança de que aquele órgão tome as providências
necessárias para que os ladrões do Banco do Estado
do Paraná respondam ao devido processo e, posterior·
mente, sejam recolhidos a uma enxovia pública.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM
SEU DISCUSSO
BANESTADO LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL

208 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25.11.97
NOVEMBRO DE 1997
Neco- Vamos dar início a 208il reunião ordinária de administração e 33" reunião extraordinária do
conselho fiscal. Eu gostaria que os senhores passassem a minuta da pauta da reunião anterior, e se
os senhores tiverem alguma observação, algumas
necessidades de mudanças no texto aqui elaborado,
então por favor.. Eu tenho. Na página, na folha 09
da ata da reunião anterior, na página 09 no parecer
do Comitê de Crédito 01: "considerando o pagamen·
to de 240 mil em junho de 97", só que anteriormente
na página 08 no item 1 0.2 empresa .... onde está "com
vistas a solucionar as suas pendências juntos ã BLAM,
baixou 250 mil em agosto de 97. O que é que vale é
julho de 97, 240 mil ou é agosto, 250 mil. Está conflitante aqui, tanto a importância como a data.
Arlei- Vou confirmar isso dai.
(•JRepublkiJdo por lncorreção na publlcsçilo do DSF de 1610-98, pzlglnss 14097 e ~egulntes, dos documentos s que se
retero o dl.5curso.
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Neco - Na mesma página descendo um pouco
mais objetivo, prazo de 36 meses a partir de janeiro
de 1997. Eu suponho que é janeiro de 98.
Arlei - É isso ar mesmo. está coneto. janeiro de 98.
Neco - Na página 11, no Leasing -back leito à
empresa Helisul Táxi Aéreo, eu gostaria de perguntar ao Ariei se não preocupa em lazer o seguro da
aeronave.
Ariei - Claro, é exigido.
Neco - Mas não está escrito aqui.
Arlei - Esse caso aqui, ainda não loi contratada a operação.
Neco- exigido, é norma.
Arlei - É. Inclusive sobre isso a gente teve um
problema sério porque não loi feito o seguro de uma
aeronave, eu vou contar lá na frente.
Bornpeixe- Uma outra aeronave.
Arlei - Uma outra aeronave. Não tem nada a
ver, essa operação não foi contratada ainda.
Neco - No caso especifico é importante a Leasing se resguardar e fazer o seguro porque em caso
de acidente a perda é total.
Sérgio Mota - Cem por cento.
Arlei - Eu acho que pode colocar aqui viu Emanuel, garantia da operação com seguro.
Bompeixe- Com seguro.
Ariei - E respectivo seguro. No final do parecer
da aeronave da Helisul.
Emanuel - 11.1.2, página 11.
Neco - Parecer da Banestado Leasing S.A Arrendamento Mercantil: Em virtude do valor da
aeronave, e, seguro, e procuração para... junto a
UNIMED. O seguro de aeronave tem que ser obrigatório para quem está fazendo leasing.
Aldo - Isso é uma norma geral?
Vargas- É geral, todo bem tem que ter seguro.
Ariei - Infelizmente nós tivemos um caso ar
que não tinha. Lá na frente a gente vai mostrar.
Neco - Eu não tenho mais nenhuma observação, se os senhores tiverem alguma infonnação que
se manifestem. Temos a nossa pauta extensa.
Aldo- Eu tenho. Na página 19, onde consta a renúncia do conselheiro Miguel Horst Bompeixe, Eu só
gostaria de saber se o conselheiro, apesar dos apelos
que nós fizemos, se ele mantém a sua decisão?
Bompeixe - Eu estou em
u não apresentei
renúncia, eu iria apresentar.
Neco - Eu acho que, ao invés da palavra renúncia de conselheiro, põe carta de conselheiro. No
item 12.6, o senhor põe aqui ao invés de renúncia,
carta de conselheiro.
Sérgio Motta - No titulo, ou manffestação.

e
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Naco - Carta porque vai ser escrito, formal.
Tudo bem, então não havendo da parte dos senhores
conselheiros mais nenhuma aHeração para a aprovação da mnuta da ata, eu peço aos senhores que se
estiverem de acordo permaneçam como estão, se não
estiverem que se manifestem. Aprovada a ata conforme a redação, e as anerações sugeridas. A ata da 78'
reunião ordinária do conselho fiSC<ll está sob a apreciação dos senhores para aprovação dos senhores conselheiros fiscais. Aprovada também a ata. Agora nós
passamos a página 1 da pauta. Nós pediríamos ao Sr.
Ariei que se manifestasse a respeito do Demonstrativo
Sintético do Resultado COntábil.
Arlei -Presidente, eu gostaria antes de começarmos a entrar na pauta. Nós temos aqui a presença da Divisão Juridica do Banco, o Dr. Milton e Dr.
Francisco que é da área mais c~minal aqui do Banco, tem o auditor do Banco o João Maria, inclusive
para esclarecer algumas indagações que ficaram
pendentes na úHima reunião do conselho. Então eu
gostaria que o Dr. Francisco ele vai se manifestar
sobre o problema dos processos administrativos dos
funcionários, com relação ao Ministério Público e
também com relação à Empresa Amorim Sergipe,
Rápido Laser e Pré Motor; as providências que estariam sendo tomadas nesse campo. E o Dr. Milton
também está acompanhando e depois o auditor, o
João Maria vai talar que ele está participando de
todo o levantamento do escritório do Küster tá, então
são as pessoas que estão intimamente ligadas no
processo. Vão passar então as informações. Dr.
Francisco tem a palavra.
Dr. Francisco - Nós preparamos um relatório
bastante resumido, a cerca das providências tomadas pela divisão jurrdica da qual a cópia já está com
os senhores. A pedido da Promotoria de proteção ao
patrimOnio público nós encaminhamos cópias de todos os relatórios da auditoria e de todos os processos administrativos. A área crvel dessa Promotoria
vai apurar a responsabilidade civil, ou seja, tentar o
ressarcimento dos prejurzos sofridos pela Leasing
por essas pessoas. E a área criminal a responsabilidade penal. Há fortes indrcios da ocorrência de crime, a Promotoria já mencionou corrupção, concussão, formação de quadrilha.
Neco - Nessa história qual dos casos que o
senhor pode dizer?
Dr. Francisco - Todos os relatórios indicam a
ocorrência de crime. Agora, na opinião da Divisão
Jurrdica o crime praticado na Leasing, o Promotor da
área criminal. Prosseguindo então, o Ministério Público Estadual, na área criminal, obteve a quebra de
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sigilo bancário de três ex-funcionários da Leasing, o
Luiz Anlooio, o José Edson e o Nacim. E o que ele
descobriu? Ele descobriu que empresas que tiveram
deferidas operações com a Leasing, faziam pa§amentos a uma pessoa chamada Eusir Bággio, e que
o Eusir Bággio repassava parte desses vakJres ao

Luiz, que por sua vez repassava ao José Edson.
Não há maiores indicias com relação a participação
do Nacim. Com relação ao Luiz Antonio e o José Edson há fortes indicias. O dinheiro saia da ernpi.esa,
ia para o Eusir e depois para o Luiz e para o José
Edson. Então com base nisso esta apurando sOOre o
crime de corrupção e o crime de concussão. Se eles
solicrtaram propinas ou se eles exigiram o pagamento de propinas e também o crime de formação de
quadrilha. Então essa é a linha de investigação do
Ministério Público Estadual na área criminal.
Neco - Dr. Francisco desculpe interrompe-lo, é
que hoje eu tive uma visija de um cliente da Leasimg,
a TV Mix de Londrina, o Dr. Milton estava presente e
ele confirmou que ele foi sugerido por um cidadão
de Londrina chamado Paulo Alho, que tem uma Srasnia; ele estava com dificuldade de encontrnr recursos e fazer uma opernção junto ao Sanco do Estado, e se fosse a Leasing e ele dando uma conlribuição ele poderia conseguir, e ficou comprovado, e ele
hoje na minha frente e de testemunhas ele confirmou que ele deu 12 mil reais em dinheiro para o Ernnho, uma câmera fotográfica, uma filmadora. Então
com o Edinho já tem a prova dele com cliente do
Sanco.
Setenheuser- Ele, somente indagado e sugerido
que viesse a depor na Audijoria, ele se negou alegando que não gostaria de estar com "juiz de cor".
Dr. Francisco - Várias pessoas já nos procumram com a mesma história mas igualmente se recusaram a formalizar...

Neco - Não, mas agora ele falou na minha frente, na frente do Dr. Mmon aqui no Sanco e nós podemos inrncá-lo como testemunha, come corruptor...
Vargas- Ai ele é int\mado a depor.
Neco- Lógico.
Setenheuser- O senhor quer que seja encaminhada esta pauta?
Neco - Sim, porque que não! eu fiquei sabendo disso.
Betenheuser- Então tem que encaminhar, porque ele se negou a qualquer depoimento que disse
que iria envolver terceiros. Eu vou encaminhar des-

sa forma Presidente.
Neco - Eu na função que eu estou sabendo,
um fato desses, eu não posso ficar omisso.
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Betenheuser - Está ok Presidente, o problema
é o seguinte: Se ele se recusar a depor e eventual-

mente chamado em juizo. Mas tudo bem, vamos encaminhar essa forma. Vamos passar a quaHficação

dele ao Ministério Público, dando essa informação.
Neco - Por favor! Por favor.
Dr. Francisco - Som, além dessa investigação
do Ministério Público Estadual, nós também solicttamos à Procuradoria da República no Paraná a abertura de inquérito policial. Nós entendemos que caracterizados crimes contra o sistema financeiro nacional.

Neco - Chamado crime do colarinho.
Dr. Francisco -

Crime do colarinho branco,

gestão fraudulenta da instituição linanceira e em alguns casos fraude em financiamentos. A gestão

lraudulenta envolve o pessoal da Leasing, o DiretorPresidente à época e mais essas pessoas aqui, Luiz
Antonio e José Edson.

E as de financiamento envol-

vem os empresários que tomarnm dinheiro da Leasing. Eu tenho aqui cópias de todas as notfcias de
crime, são vinte e seis notfcias de crimes encami-

nhadas ao Ministério Público Federal.
Neco - O Senhor poderia transferir ao Dr.
Sompeixe, por favor. Por gentileza.
Dr. Francisco - Nos casos em que houve crime

por parte dos empresários, são aqueles de Sergipe,
da HASITACIONAL, da RÁPIDO LASER e da AMORIM SERGIPE. Nós temos um caso em São Paulo
da PREMOTOR, está bem caracterizado ocorrência
de crime no caso de financiamento, os bens não

existem; foram usadas notas frias para obtenção de
financiamento. Nós temos um caso de São Paulo, a

SAN JOSEPH, também com notas frias. Outra de
São Paulo da LOPEN INFORMÁTICA, notas frias. E
todos esses casos estão sendo apurados pelo Ministério Público. Eles ainda estão analisando a documentação que nós encaminhamos, são vinte e sete

pedidos, vinte e sete relatórios; quer dizer, uma documentação farta. Fora os processos administrati-

vos. Há um único caso que já há abertura de inquérito policial, é o Sr. Oswaldo Luiz Magalhães dos Santos, que forneceu informação falsa ao Sanco Central. No caso da RÁPIDO LAS E R. ..
Neco - Domicilio.
Dr. Francisco - Domicnio, exatamente, então
neste caso já há um inquérito instaurado em curso

aqui na Delegacia da Policia Federal de Curiliba. Já
foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Sanco, entre elas o Sr. José Maria e já foi ouvido o pai
do Sr. Oswaldo. O inquérito está em fase de espern
das respostas de alguns offcios que o delegado en-
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caminhou a diversos órgãos né. Exatoria. Prefeitura,

Junta Comercial de Sergipe etc. Eu acho que o relatéri0. se alguém tiver mais alguma dúvida?
Neco- Eu tenho. No caso do Sr. Oswaldo, que
é o Diretor Presidente, é o maior responsável, não
há dúvida é quanto a isso.
Dr. Francisco- Não, não há dúvida.
Neco - o pai dele foi convocado pra prestar
declarações, exatamente pra comprovar o domicilio
aonde comparece o domicílio do escritório dele
como o endereço do Contrato Social da firma RÁPIDO LASER, certo?

Neco - O Banco encaminhou à Policia Federal
que cabe fazer isso, agora, que o homem que é homem de confiança do governador não me cabe
questionar isso.

Dr. Francisco - Apenas registro que isso é lamentável né?
Sérgio Moita - Houve algum indicio de crime
na emissão das debêntures da Leasing.
Dr. Francisco - Eu não acompanhei essa emis-

são. Não trabalhei o relatório da Auditoria que tratou
dessa emissão.

Sérgio Moita - E a Auditoria sabe?

Dr. Francisco - Isto, certo, para explicar a si·

tuação.
Neco - Ou ele pode dizer que ele fez um favor
para um amigo tá? Qual a implicação criminal? Porque isto aqui é um falso testemunho!
Dr. Francisco - Sim, sim. Sabe o que? Eu não

tenho cópia do depoimento dele.
Neco- Como? Como?
Dr. Francisco - Nós solicitaremos ao delegado
cópia desse depoimento dele. Mas o Delegado já
me adiantou o seguinte: É o Sr. Joaquim dos Santos

Filho.
Neco - E, Joaquim dos Santos Rlho, ladrão da
Caixa Econômica Federal, entre outros.
Dr. Francisco - Então ele disse que a responsabilidade não é dele nem do filho dele. O pessoal
da Sergipe foi que usou indevidamente o endereço
dele.
Sérgio Motta - Que coincidência!

Dr. Francisco - É coincidência.
Vargas - Depois deu outro endereço lá do Boqueirão que não era nada também.
Dr. Francisco- O endereço do Boqueirão era ...
Sérgio Moita - Era de uma firma fechada do
pai dele.
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Arlei -

O relatório da auditoria não apurou

nada.
Sérgio Moita- Nada, nada?
Vargas - Mas você não pode enquadrar o Sr.
Oswaldo no Colarinho Branco também? Federal?

Betenheuser - Sim, ele foi enquadrado por informação falsa.
Dr. Francisco - Por informação falsa e gestão
fraudulenta.
Vargas- E outro tipo previsto na lei, não?
Dr. Francisco- Têm que ver o seguinte, o que
é que está acontecendo. Se os senho~es observarem tem vários segmentos de informaÇões que es-

tão indo as diversas esferas de policia. No Ministério
Público Estadual atua as duas concentrações, na
esfera criminal buscando cada um dos fatos e uns

foram apurados nos Processos Administrativos, e
eventualmente também cada um dos fatos que serão apurados em decorrências das ações que se co-

movem de reintegração. Do lado civel, o Ministério
Público deve analisar possibilidades de ações de improbidade administrativa, buscando seqüestro de
bens etc. Certo? Então já há uma segmentação de
informações. O problema é o seguinte: Trabalhar
com todas essas informações de tal forma que se

Dr. Francisco- Então eu conseguirei cópias de

produza alguma coisa que traga resuHados. Na fase

todos esses depoimentos e apresentarei à Presidên-

seguinte também tem o primeiro contato o Ministério

cia oportunamente.
Neco - E nós vamos tentar agora com a TV
MIX incriminar esse rapaz e ele vai ver o peso agora. do crime que ele fez. Certamente depois disso
ele vai abrir a boca.
Dr. Francisco - É lamentável que os funcionários da Leasing tenham sido punidos, ou melhor, não
é lamentável; é lamentável que só os funcionários

Público está analisando ainda todas as informações

da Leasing tenham sido colhidos até agora.
Neco - Qual a sugestão que o Senhor dá? O

que o Banco pode fazer com o Secretário?
Dr. Francisco - O que o Banco pode fazer ele
já fez né?

trazidas, até que eles possam enquadrar cada um
dos agentes que estão tidos como responsáveis.

Pode eventualmente chegar ao Diretor- Presidente
entendendo que ele, em decorrência de todas essas

ações, em função talvez de fiscalização, de controle,
talvez possa ser lhe imputado uma responsabilidade
maior de que é a de " falsidade ideológica e gestão
temerária". Certo? Mas isso é ao final de toda essa
análise, ao final de toda essa persecução penal.

Neco- Dr. Francisco, a respeito da sua afirmação ai, eu tenho já conhecimento que tem uma correspondência e que o Banco Central questionou o
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enaereço do pai do Presidente da Leasing e ele alega numa correspondência que já li, que ele ofereceu
como gentileza para ... Existe isso escrito e assilaado
pelo Oswa!co dos Santos.
3e~enheuser- Esta informação já esta fazendo
parte do processo da Auditoria e hoje do inquérito
policial.
Bomoa1xe - Não, não faz parte do inquérilo policial.
Neco - Porque, então a informação que o pai
esta dizenao que não estava sabendo, não é bem
isso.
Betenneuser - E que veja o senhor o seguinte,
ele este só depondo primeiro numa parte policial
certo? E é o principio do direito que mesmo na fase

inicial que eventualmente ele vier a ser denunciado,

ele pode se negar a prestar depoimento que traga
prejuízo na ordem criminal certo? Então ele, nesse
momento ele faz por produzir uma verdade, certo,
que está vindo em defesa dele em função de uma
própria acusação. Enquanto testemunha, se for arrolada, aí sim ele daí poderá responder pelo crime.
É que ele assinou, tem uma correspondêfrlci.a,

que ela foi ao Banco Central, e ele ofereceu o eAdereço ...
8-9tenheuser - Foi justamente essa base para
a i~stauração do inquérito policial.
Arlei - Só que na Junta Comercial esse ende:--eço consta como da empresa.
Dr. Francisco - Não, é que eles fizeram as altere.ções contratuais.
Bompeixe - Senhor Presidente, uma pergunta
aqui. Se envolveu o Paulo AJho da Silva, mas era
bom fazer o levantamento se a construtora Brasfiia
ou Alho àa Silva fizeram operações com a Leasing,
pode estar nos últimos anos.
Arlei - Nos últimos anos não.
9::x peixe -Olha você tem que dar •x• pra sair

um "favorável" é porque ou eu tenho conhecimento
ou Jã pratiquei isto.

Sérgio Motla- Sem dúvida.
,\rlei - !Ola era devedor da Leasing e do Banco.
A Construtora Brasília tem operações em Créda<> Uquidação hoje.
i\leco - Quem é que autorizou essa operação
com a Leasing?

,\rlei - arece que foi feito na Leasing pra pa::;ar ::> Banco e no Banco para pagar a Leasing.
·largas- E estão mal das pernas.

'filmar - Ele não era secretário de administração lá?
Bompeixe -O irmão dele.
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Arte i - Isso em 94 e 95.
Bompeixe- O irmão dele foi Secretário do Chico.
Artei - Alguém quer mais uma informação do
Dr. Francisco af?
Dr. Francisco- Bom, eu deixei todas as cópias
aqui.
Arlei - Então agcra o doutor o Milton quer falar
alguma coisa a respe~o. pode falar.
Betenheuser- É sobre o relatório que foi solicitado da Leasing, o relatório realmente é muito extenso e é muito mais produtivo aos Conselheiros do ao

Conselho Fiscal, que melhor que nós possibilitemos
que eles possam ter acesso ao sistema de andamento processual, pra que eles investiguem, procurem saber o que é de necessário e não todo esse

calhamaço de informações.
Neco - Eu acho que devemos perguntar a opinião deles.

Betenheuser - Não eu só estou sugerindo, eu
falei "navegar" e o Dr. Bompeixe disse não, navegar
não é comigo, o meu negócio é "nadar".
Vargas- Naufragar.

Neco - Então eu acho que se eles solic~aram
por escrito, então tem que ser por escrito.
Batenheuser - Sim, eu estou passando por escrito. Estou sugerindo que ...
Neco - Entrega ao Dr. Bompeixe ele está perto
de você.
Vargas- Se tiver algum caso de interesse, vai
no sistema ai acessa.

Betenheuser - A qualquer momento, pode ser
em Londrina, próximo a uma agência, pode consultar.
Arlei -A agência vai se assustar.
Bompeixe - Já que o Doutor esta aqui, aproveitando o ensejo, eu sei que uma das preocupaçõ-

es dele é a questão dos perdigueiros, embora nós
não tenhamos nenhum canil, mas eu pergunto a ele

o problema daquelas empresas, como é o nome?
CUMJUR e PLUS.
Vargas- CUMJUR!PLUS.
Betenheuser - O que está acontecendo na
Leasing é o seguinte. Em razão de uma solic~ação
do Conselho, essas empresas ai, o está aconlecendo o seguinte: Eu tenho como conceito que localizador, que hoje mudaram o nome de perdigueiro para

localizador, deixar mais bonao né? Tem que ter exceção, você contrata perdigueiro na exceção, ou
seja, quando tiver dificuldade na localização de
bens, ou fazer uma reintegração especifica de grande monta, ar você contrata esse pessoal especializado, digamos assim, está ligado o gravador, "mais
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truculento", que vai lá e toma a coisa. Isso na exceção. O que acont<*:eU na Leasing, é que isso virou
regra, certo? E isso favoreceu então diversas pessoas que estavam buscando e cumprindo a sua função, mas sem uma regra especflica. Diante de argumentos trazidos para o Conselho de Administração e
questionados ao GEDEL na época, então resolvemos a situação assim: vamos suspender tudo isso
aqui, e passamos uma normativa certo? Dando poderes específicos a quem pode autorizar tal contratação, certo? Porque é difícil fazer, digamos assim,
uma escolha de uma pessoa, porque o localizador
ele vende a informação, agora se ele contatou um
veículo, vocês não conseguiram então eu percebo, a

remuneração eu quero tanto. Então é difícil fazer
justamente as contratações, então o que vai aconte-

cer, a partir de setembro nós emijimos uma norma
que diz o seguinte: "Somente a Divisão Jurídica, os
dois departamentos do Jurídico, o GEDEL e os advogados regionais tem autorização para que se contrate perdigueiros nas seguintes sijuações: Inexistência dos bens, não localização do paradeiro dos
bens, dificuldade no cumprimento dependendo do
montante do crécmo, do tamanho dos bens a serem
removidos em fim, de tal sorte que haja regras específicas. Claro que estamos passando uma fase de
experimentação se isso vai funcionar, porque, uma

regra que anterior que é elástica, porque não tinha
regra, e hoje uma regra mais rigorosa. Então o que é
que nós temos que avaliar, verificar se nesse novo
sistema vai haver a mesmo a solução. E uma vez se

amoldando ao sistema, vamos aperfeiçoá-la. É que
hoje nós estamos fazendo, vendo a-sijua"ªo da Leasing, aos poucos está se trazendo negraS:,.egras e
normas. Certo?
Artei - Que antes não existiam.

"·

Sérgio Motta - Nós continuamos pagando a
PLUS e a ...
Ar1ei - Sim, quando necessário, como se faz
agora.
Vilmar - Tem problema também que tinha coisa que já que estava em mão deles e o processo
não pode tomar também.
Betenheuser - E tem mais uma situação, eu
pedi ao setor de cadastro do Banco, que faça o cadastramento de localizadores de tal sorte que eu
mos fazendo. Isto serve tanto pra Leasing como
para o Banco.
Bompeixe - Só para dar um exemplo, o que o

Ar1ei me falou hoje, uma diligência que envolve vários bens custou 1/3 ( um terço), aliás, ( um quarto),
do que vinha sendo cobrado anteriormente, ( um
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quarto). A média era R$ 1.200,00 (um ~11il e duzen-

tos), R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por
veículo.
Arlei - Nós negociamos eu quero dizer o caso

de Aracaju, chegou hoje o localizador, não é mais
perdigueiro, localizador, e sabe quanto custou tudo?
Ele localizou 15 cavalos, 14 semi-reboques já estão
lá guardados, já aprendidos, incl.usive está vindo as
fotos daqui a pouco pra ver o estado lastimável que
estão estes bens. 14 semi-reboques, 23 máquinas
industriais, está tudo numa área só lá em Aracaju.
Reintegrando tudo isso aqui, mais despesas de viagens, despesas de hospedagens e pagou mais ofi-

ciais de lá porque tem que pagar, deu mais de seis
mil lá, R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É que a gente
negociou antes, agente paga todas e.s despesas de
viagens tudo, só que nós vamo$ acartar. um preço

especial por cada veículo apreendido. E o que a
gente negociou, pagamento como era um lote grande né então a gente fechou por isso aqui. Uma noticia até agradável.
Neco - E a empresa que teve os bens interditados?
Arlei - Bom, agora o que acontece. Com esses
bens aqui, outros bens vão ser localizados, então o

que esta acontecendo é que o nosso crédito, nosso
fiel depositário do que faltou dos bens, aí entra ...
Betenheuser -Não, não, ai não é o Francisco.
Ai é própria ação cível, que é depositária judicial, então voHando a precatória, da informação que não ioi
levantada dos bens, faz-se um reauerimento ao Juizo que ele apresente em vinte e quatro horas, sob

pena de vir com decretação da prisão de até um ano
de cadeia.
Arte i -Ai teve uma decretação ...
,
Betenheuser- Não, não compete não. Só após
o'depósito judicial.
Bbmpeixe - Mas ele já era "depositário judicial•?

Betenheuser- O leasing não tem depósito.
Arlei -A informação que o localizado r me trouxe inclusive, que ele já foi objeto, o seu Amorim lá,
Sergipe. Ele já foi objeto de prisão oor parte do Banco do Brasil, que não localizou os bens. lá na Nossa
Senhora do Socorro o local, mas dai d!zem que jâ

entrou com "habeas corpus"
Bompeixe - Foi aprendido uma laranja lá.

Vargas- Não cabe manifesto.
Dr. Francisco - Com licença, me ocorreu uma

sugestão, o Senhor disse o que mais se pode fazer,
eu não sei se cabe. Eu sei que o Sindicato dos Bancérios esta encaminhando ao Governador uma nota
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de repúdio pela permanência desse Senhor como
Secretáno de Estado, porquê? Porque enquanto ele
for Secretário de Estado, ele tem foro privilegiado e
isso prejudica as investigações tanto do Ministério
Público Federal como o Ministério Público Estadual.
Ele tem foro privilegiado lá Tribunal de Justiça, Tribunal Regfonal Federal.
Betenheuser - Não é primeira instância o juiz
do Tribunal Federal, é o TRE que vai, e o TRE, acumulado como está.
Dr. Francisco- A sugestão que eu faria é a seguinte: É se o Conselho da BLAM não poderia encaminhar um expediente a.o Governador dando conhecimento do resultado da Auditoria e do envolvimento
do Senhor Oswaldo nessas irregularidades, tocar no
evidente envolvimento do Senhor Oswatdo nas irregularidades?
Neco - O Governador jéi sabe,
Dr. Francisco- Of)Cialmente?
Neco - Pessoalmente.
Sérgio Motla - Mas não oficialmente.
Dr. Francisco - Uma manifestação oHcial do
Conselho de Administração da BLAM.
Neco - Isso compete aos Senhores.
Vargas - Eu acho que o que se poderia dizer
Presidente, é oficiar o que esta relatado, as providências que estão sendo tomadas em relação à
BLAM, que eH3 estaria envolvido, mas não precisa
absolutamente entregar todo o dossiê, dar noticia.
Oficializa uma notícia que ele sabe pessoalmente,
que ele conhece pelo menos. Isso oficializa de uma
forma suave, está certo?
Bompeixe - Porque suave? Então não comunica, fica mais elegante.
Eu posso dizer aos Senhores que eu tão logo
soube do episódio, o Valter Benelli me deu a primeira notícia, eu fui levar ao Secretário da Fazenda,
que é meu superior, nós fomos falar com o Governador, ele me pediu que desse a ele o direito de defesa. a pedido do Dr. Bompeixe ele foi convocado, o
Oswa/do compareceu, o fato dele Ter desrespeitado
ao Dr. Bompeixe como Conselheiro do Banco, daí
foi que eu enviei à Promotoria de Assunto Federal a
denúncia, criou um problema a meu ver, criou.
Arlei - O Governo indiretamente sabe. O Banco mandou, o Governador sabe.
Neco -Vou dizer para os Senhores, quando eu
estava saindo da sala do Governador, dentro da
sala, eu e o Governador, o Giovani Gionédis e o Rafael Greca, o Greca se adiantou e disse assim, Neco
esse cara é um ladrão, noutro momento tomaram a
decisão, a minha obrigação foi cumprida eu lamento
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pelos Senhores, mas nós estamos vivendo essa situação. Posso dizer aos Senhores que está começando a nascer, na Secretaria que ele está administrando, que veio uma solicitação de empréstimo para
a Paraná Turismo, para adquirir no exterior um negócio de plástico para fazer uma pista de dança de
plástico. R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais ), o Banco não autorizou .. não tem nenhuma
operação de origem da Secretana de Esportes. Então, se por ventura os Conselheiros quiserem manter um cantata primeiro com o meu superior do Banco que é o Dr. Giovani, eu estou à disposição, posso
até acompanhá-los levá-los, porque cabe a ele que
é o representante do Banco junto ao Governo Estadual, levar ao Governador. Eu tenho que me reportar
a Ele, nós estamos numa hierarquia. Podemos marcar um dia uma hora. mas tem q,ue ser com antecedência, ele está indo amanhã a Brasília ver esse negócio de protocolo do Governo do Estado com o
Banco Central isso é pra venda de banco oficial, e
hoje as sete horas foi ver um problema na Cidade
Industrial, posso conversar com ele e pedir uma audiência para os Senhores Conselheiros e Conselheiros Fiscais, e levar assim um repúdio ao Senhor Oswaldo como administrador da BLAM.
Sérgio Motta - Até anles do Sindicato fazer a
bagunça que vai ser, daí vai ter Imprensa e aquelas
coisas todas.
Vargas- Fazer jã isso, fazer já.

Neco - O Governador está saindc agora às 19h
para Londrina, amanhã ele va1 inaugurar uma série
de início de obras. Então às 19h eu vou estar com
ele e com o Secretário Giovani. Eu posso tocar no
assunto e pedir audiência com os Conselheiros da
BLAM. Eu acho, na minha opinião o melhor caminho.
Vargas - Pode ser.
Arlei - Acho que então e ass1m, emào nos passamos ao nosso Auditor, o João Maria que é Auditor
do Banco e que tem acompanhado na Leasing, Presidente, um trabalho que foi solicitado Inclusive pelo
Conselho, e apontado por nós na época, aliás o Escritório que faz todo o trabalho advocacia da Empresa na área do Milton Küster. Então dai estamos fazendo tipo uma conciliação, porque fui feito muito
adiantamento prá esse Escritório por conta de processos em andamento e daí o João Maria, AudiTor está fazendo levantamento na prôpria Leasing e lá no escritório, inclusive o Küster tem ido lá direto, então eu gostaria que ele relatasse como é que esta esse ...

Neco- Vai lá porque a Leasing não tem controle?
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Arlei- Não é isso, é que ele precisa ir lá e checar com que tem na Leasing e não checar as informações que tem com ele, esta fazendo conciliação
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reintegrada se não foi reintegrada, se já foi feijo um
acerto com o Küster né, e compõe aquele número
na fntegra e que já foi paga, tem uma série de hipó-

os três.

teses que podem acontecer dentro de um desses

Bompeixe - Espera lá, da licença! O Dr. Milton
saiu daqui agora o que é uma pena porque ele disse
que não tem.
Arlei -Não tem o que?
Bompeixe -Não tem controle.
Arlei - Não, mas o ,João Maria vai falar para os
Senhores. Ele vai dizer se tem controle.
Bompeixe - É. João Maria quem é?
Arlei - Ele é Auditor. Auditor do Banco.
Bompeixe - Não devo contestar?
João Maria- A gente, por solicitação da Diretoria da Leasing, é que a Auditoria entrasse com processo pra tentar compor aquele saldo que apresen-

contratos. Então é um trabalho que está sendo desgastante, mas a gente tem colhido até agora bons
resu~ados. Acredito que essa semana o levantamento de campo, que é buscar .documentos, acaba,
ar a gente vai partir pra classfficar os problemas que
realmente que podem acontecer.
Sérgio Moita - Até agora não tem nenhuma
opinião, nem uma vaga idéia de como foi aquilo que

tava como adiantamento dos honorários ...

Neco - Desculpe, a Auditoria da Leasing, ou
Audijoria do Banco do Estado?
Arlei- Do Banco, Auditoria do Banco.
João Maria - Então, cumprindo essa solicita-

ção nós iniciamos os trabalhos de tentar levantar todos os valores que ali constava e que a gente viesse
a compor ou validar o número que apresentava no

balanço da Banestado Leasing. Existem controles
dentro da Banestado Leasing, só que os números
que constam hoje em boa parte daqueles números
do balanço da Leasing é antigo, que vem remanescente de vários processos que foram iniciados em

épocas passadas e que houve seqüência de adiantamentos e acabou se ...
Aldo- Nos mesmos processos?
João Maria - É que tinha etapas de pagamentos pelos adiantamentos no decorrer do processo,
iniciar o interesse de posse e concluía com uma ...

esse processo.
Aldo - Iam atras de um recibo.
João Maria - Exatamente. Então para que
esse levantamento tivesse uma validade realmente,
era necessário que voltasse processo por processo,

contrato por contrato e que fosse, foram ajuizados e
que compõe aquele número, que hoje da setecentos

aconteceu?

João Maria - Olha, vaga idéias, tem algumas
coisas que a gente percebeu, que tem valores que
estão lá dentro lançados e que não são adiantamentos; são despesas que estão lá classificadas de forma errade porque, porque na informação que veio
do escritório teria ação onde o, a parte réu do processo, ação passiva, que está lá como adiantamento
e que na realidade e despesas extras pagavam o
valor para que ele efetuasse o trabalho. Isso está lá
e quer dizer, é meramente classificação, isso digamos alguma coisa que a gente verificou mas que
não é grande, não é números desse tipo, que compõe esse número de erros digamos, de classificação
incorreta é pouco.
Sérgio Mona - Uma sugestão, ao invés de
você partir de 94 pra cá, não daria pra você partir
daqui pra trás?
João Maria- É, veja bem, todo o processo que
nós temos hoje, nós estamos guardando todos, todos, t9dos. Inclusive os antigos, já que o valor que
se corista é um numero que até então a gente julga
vago, porqu~ não da pra validar, porque realmente
existe aquele adiantamento, é real, tem que se validar todos. Não dá pra fazer uma seleção de alguns
contratos e tentar validar e não validar o restante

tem que fazer cem 'por cento.
'
Bompeixe - Existem todos os registras na Leasing?
João Maria- Os registras existem.
Bompeixe- Todos?

e oitenta e poucos contratos, e que compõem aque-

João Maria - O que não existia era controle so-

les setecentos e poucos mil reais que está lá de
adiantamento na Banestado Leasing. o trabalho
está um pouco lento, a gente concorda que realmente deveria ser, estar mais adiantado, mas em busca
dessa validação desse número é que esta lento, tem
que ir contrato por contrato que é coisa antiga, tem
coisa de 95, tem coisa de 94, tem que compor os valores, buscar recibos, olhar a ação realmente se foi

bre processos.
Vargas - Eles pagam e jogam na conta adiantamento de despesas e ai fica lá.
Bompeixe - O Senhor também vertlicou que
determinado valor, se tomou praxe pagar por outro?
Isso constou aqui.
João Maria - Era o que acontecia, até quando
começamos a fazer o trabalho dentro da audijoria,
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dentro da Leasing com relação aos pagamentos dos
adiantamentos, se pagava os 1O% da adiantamento
sobre o 100%.
Vargas - Eu encaminhei no dia cinco de novembro, viu Dr. Bompeixe ...
Betenheuser - De todo o passado que ele tem
que verilicar caso por caso, o que é que foi pago de
cada um, pra verificar se agora ou no futuro teria a~
guma coisa a devolver ou a pagar.
Vargas - É exatamente isso, eu peguei, no dia
cinco de novembro eu encaminhei à Leasing uma
carta sugerindo que a Auditoria verificasse todos os
aspectos importantes. A maioria dos adiantameAtos,
sucumbência, honorários, como você quiser identifi~
car, eram pagos uma taxa de 10%. Independente do
tipo de ação, do tipo de fase que se encontrava a
ação. Enquanto que o contrato assinado com ele,
isso em 94 previa: Na distribuição, na reintegração
ou na venda do bem reintegrado 1% em valores de
ação até cem mil e 0,5% acima de cem mil. Essa diferença é que tem que ser apurada. Eu acho que é
importante que se apure isso.
Betenheuser- Eu não sei se chegou a ocorrer.
Vocês pediram esse trabalho antes?
João Maria - Nós recebemos por intermédio
da ...
Vargas - Ele recebia 10% quando deveria receber 1% ou 0,5% talvez. Essa dfferença é que tem
que ser cotejada, e ele deve nos devolver logicamente porque receberam a mais.
João Maria - A gente. só colocando, a gente
tem realmente essa solicttação, mas prá gente participar de duas validação dos números pagos em relação ao contrato assinado, que estava vigente na
época, da prá se feito é evidente, só que é um pouco mais demorado.
Vargas - Sim, são dois momentos, o primeiro
momento é você conferir o que foi pago se está registrado pro Küster ou se os números conferem, o
segundo momento é o vaklr, se foi pago 1% se foi
pago 10%, se tinha que pagar 0,5%, são dois 11"10mentos.
João Maria - Com um detalhe, é que tem cootratos que já foram liquidados e que depois não esta
na massa.
Como assim?
João Maria - Eles tem uma armação no passa~
do que a Leasing baixou, que foi pago dentro desse

diferencial, era praxe.
Vargas- Entendeu, já terminou o processo.
Sérgio Motta- Está arquivado.
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João Marta - Eles tem registro só que não tem ...
Vargas - Não, porque veja bem, na execução
ck. pagamento, quer dizer, o que é isto? É uma despesa de cinqüenta mil, paga-se ao Küster referente
tal, não tem custas.
Bompeixe - Não tem a referência no recibo ou
coisa que o valha? Relere-se aos autos pagos tal,
tal.
Vargas- Pago custas, acabou.
Betenheuser - É justamente isso que nós precisamcs. É pagamento, e não precisa dizer, isso
aqui é pra isso, isso aqui é pra isso.
Vergas- É exatamente.
Betenheuser - Foi validado, conforme disse o
Dr. Vargas.
Neco - Dr. Bompeixe, eu sou novo aqui na
casa, desculpe a minha ignorância, a minha necessidade de conhecer os fatos. Aconteceu um episódio
agora esses dias lá em Londrina, come eu estou
mutto mais em Londrina, eu estoo orientando o ColeHe que distribua igualmente as ações da Regional
SUREG Londrina para todos os advogados credenciados e não canalizando privilégios pra um. O advogado do Banco pediu demissão, pediu transferência
para outro local.
·
Frane - Senhor Presidente, deixa eu só acrescentar, uma ótima atttude sua e isso ar deveria ser
estendido para as demais regionais, que no caso de
Cascavel, tem concentrações em cima de um escritório só.
Bompeixe - Meu amigo eu quase apanhei na
Regional lá em Londrina, só por causa disso. Que é
isso companheiro!
Frare- Ele tomou iniciallva!
Sérgio MoHa- Deve ser agora, recente.
Naco - Agora recente, agora. Entendeu Milton? Eu não sei se é você que determina os advogados do Banco, eu não sei se é da sua determinação
a transferência ou a indicação de advogado. Lógico
você tem conhecimento dos advogados credenciados, eu tenho já dtto aqui no Colegiada e na Diretoria, que as causas de grandes valores é de responsabilidade da Presidência. É o caso da ASPEN
PARK, está na mão do Dr. Hosken hoje e do Dr. Cesário, é o caso da FREEZAGRO, são os grandes devedores do Banco. E chamou-me, causou-me estra·
nheza que hoje eu telefonei lá pra Londrina, ar é que
ele me informou porque eu determinei que se fizesse igualmente como tem que ser, cinco advogados
em seqüência, não importa escolher, acontece em
dias atlemados, de acordo com o não pagamento, e
parece que o nosso advogado não gostou rnutto.
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Betenheuser. - Não, não. Presidente, o lato
que eu tiver que contornar foi o seguinte: Que reunião com os gerentes, Colete falou que havia suspeita, que o advogado da Regional estaria recebendo propina para canalizar processos. O Dr. Faquim,
é uma pessoa que eu posso dizer, extremamente
honesta e muito introspectivo, ele não soube contor-

nar profissionalmente este fato, e se fechou em si,
se fechou na ostra e caiu em depressão. Ele não
tem mais condições de voltar à SUREG em função
desse acontecido, certo? Porque talvez a comunica-

ção dada aos gerentes, a reação dos gerentes de
dar risada, porque talvez tinha sido conotação de
brincadeira, e ele não conseguiu suportar, por isso é

que ele pediu afastamento. Ele me ligou à tarde,
chorando, Presidente, em função desse fato, busquei contornar certo? Eu estou por enquanto traba-

lhando com o advogado da SUREG de Santo Antonio para atender Londrina, porque Londrina está efetivamente na parie do jurídico um verdadeiro desmando, um absurdo o que está acontecendo lá.
Neco - O Senhor acabou de dizer que o rapaz
é bom.
Betenheuser- Sim, mas ele estava precisando
se tratar.

Neco - A única bondade se nota ai que o Senhor acabou de me relatar.
Bompeixe - Presidente, veja o seguinte, ele
não conseguiu superar essa dificuldade. Estou colocando outra pessoa agora pra tentar que justamente
esse problema que o Senhor esta relatando não
existam mais. Que coloquem em ordem o juridico. O
que aconteceu foi o seguinte: Foi uma descentralização de todas as ações, não era a Regional que estava segurando as ações, era cada agência, cada
agência indicava pra quem entendesse, então sorte
que um mesmo devedor tinha dois ou três advogados. Por isso Presidente eu estou tentando colocar
no trilho.
Bompeixe - E digo mais. Presidente, se o Senhor me penn~e. não é brincadeira não, tem ooisas
que acontecem lá que as vezes eu trago aqui a colação aos Senhores, parece brincadeira, não é brincadeira com ele: Colete, como é que eu faço a distribuição? Converse com o Milton. Mas eu tenho uma
sugestão pra fazer, se eu tenho dez advogados faz
um sistema de distribuição por mês. Agora não vai
distribuir como fazem em alguns lugares, esse aqui
é de R$ 1.000,00 (mil reais), para o escritório de
Castro, de R$ 800,00 (o~ocentos reais) Apucarana,
não é mil e um milhão. Faz por faixa de valor. Então,
ações até R$1 0.000,00 (dez mil reais), todo mundo
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vai receber um dia, ações até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), todo mundo vai receber um dia,
porque é que aquele que vai comer o filé também tenha que roer o osso, essa sugestão eu dei. Na administração anterior, eu não fui expulso da agência por
sorte, eu fui sugerir, porque antes 11avia um esquema muito mais sério lá. Também não interessa aqui
lavar sujo, morreu, se não a gente vai moer a cana e
não vai sair mais caldo. Não é verdade? Esse eu escolho pra mim, o resto é pro resto. Está acontecendo
em Londrina. Então quando eu sugeri, vamos fazer
igualitariamente, não se conseguiu até agora, que
existe um mecanismo, tem até um caso de uma
moça, que se licenciou do Banco pra trabalhar em
um escritório de advocacia e, por coincidência, esse
advogado, deve ser brilhante, em dois meses ele conhecia todos os gerentes da Regional nome a nome.
Então é muito difícil, eu acho que esse sistema de
distribuição, Milton, porque o valor porque tem ações
que são difíceis, principalmente quando o Banco
está no plano passivo. Então tem que organizar isso
af, porque senão vai sempre acontecer isso, e que
acontece em Cascavel, não é só em Cascavel não,
se apertar sai mais gato da tuba.
Neco - O senhor que conhece bel)1 a matéria
podia dizer pra Presidência qual é a fonna mais justa e também a fonna de controlar isso? O critério é
distribuir por igualdade, certo?
Bompeixe - Não eu acho que a fonna não tem
como, por igualdade e por valor.
Neco - Dez advogados vão receber as ações
iguais, de R$1 0,00 (dez reais), de R$1 00,00 (cem
reais), quer dize!r dez e dez, vinte e vinte, e assim
vai, você poderia por isso..no papel.
Bompeixe - Estratifi.;aêlo, Porque ai, faz com
que todo mundo tenha interesse~··
Neco - E se existe, eu não sei se existe no
· Banco um controle de ação. Açãa "xemplo, agência
·de Bela Vista do Paraíso, ele foi. ê.juizada para um
dos dez advogados da SUREG de Londrina certo?
Quando é que ele oonhece, que o negócio está, que
a ação está, foi ajuizada?
Bompeixe - Ah, ele conhece porque quando
vem o RT A, é uma das condições ...
Betenheuser - É verdade. Presidente, a busca
do Jurídico hoje é da infonnatização, hoje enquanto
a gente trabalha com gerência de informatização,
nós estamos buscando infonnatização. Já teve, já foi
pauta deste Conselho aqui, foi pedido para a Diretoria de lnfonnática que se fizesse, que se passasse
simplesmente o layout dos arquivos de infonnática
pra poder fazer a transtonnação do arquivo do "Küs-

422

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ter" para o arquivo do Banco e que até hoje não conseguimos. Nós já pedimos a reformulação do sistema jurídico lá da APJ, porque, nós estamos chegando a setenta mil processos.
Neco - Aonde?
Bompeixe - APJ, Sistema de Andamento de
Processo Jurídicos. Continua setenta mil registms.
Só que se consegue o controle tUsso a partir do momento que os escritórios dos advogados passem a
gerenciar eles mesmos os nossos arquivos e aHmentá-los . E a partir desse momento, como o Senhor quer agora, e na mesma hora que esta sendo
distribuída a ação nós temos essa informação aqui
no Banco. É isso que nós estamos pedindo Presidente, mas não conseguimos ainda.
Neco - Com licença, o Senhor teria isso por
escrito?
Bompeixe - Tinha por escrito. A diretoria passada.
Neco - Podia dar essa correspondência pra
mim, por favor?
Bompeixe - Sim, sem isso nós estamos terceirizando esse Banco e acabando com o controle. Só
quem tem o controle se é o advogado credenciado.
Se bate na terceirização mas não se dá estrutura
pra terceirizar. Entendeu?
Neco - Me traz essa informação ai D<lutor, me
traz essa informação que nós vamos pegar o Gaivão
Betenheuser - Atendendo esse tipo de coisa
nós vamos ter condições de fazer as devidas aUeraçôes. É, cada Regional Presidente, se o Senh<>r for
visitar cada uma vai ter um critério de distribuição diferente. Porque que as Regionais são dfferentes,
porque até quatro anos atrás quem distribula era somente eu aqui no 'DEJAD' e não tinha, ia o que fosse com o advogado. A partir do momento que eu
com dois funcionários pra distribuir processos, chegando a quarenta mil, eu não tive mais condi<jões,
tive que decentralizar, sem a devida estrutura nas
Regionais. E quem passou a dominar ou o Advogado ou o Supervisor ou o Superintendente Regional.
Artei - Que nem conhece a parte jurídica,
nada.
Betenheuser- Mas querem beneficiar o X ou Y.
Neco -Tudo bem ...
Betenheuser - Mas Presidente também eu
quero colocar a outra coisa, o Senhor veja o seguinte: Esta certo, nós temos que ter taxas de distrbuição, mas há casos Presidente, no tipo, precisamos
que distribuamos processos pra tal pessoa porque
entendemos que ela é a pessoa que mais entende
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de tal matéria, por isso que nesse momento também
o Superintendente Regional como é o meu que eu
indiquei em outros casos, que tal pessoa pegue
esse processo, porque ele conhece mais aquela matéria que os demais.
Arlei - Por isso o Kuster tem o volume que tem
na Regional de Curitiba.
Bompeixe - A história do. Dr. Kuster ai com
esse volume, foi um acordo com uma composição
antiga, passada.
Betenheuser - Eu vou lhe passar Presidente
esse sistema de reformulação.
Neco - Nós vamos dar prioridade nisso ai tá?
Outra coisa, você estava relatando o episódio do
seu colega, que entrou em depressão. O Senhor
soube o que aconteceu com o colega seu que é lá
de Maringá?
Betenheuser- O Senhor me relatou.
Neco - Esta sabendo dos fatos.
Betenheuser - Estou sabendo que o senhor
mandou instalar já o procedimento administrativo.
Neco- Aconteceu agora.
Bompeixe - O que é que houve com o Oziel
agora, Oziel de Castro?
Neco - A Presidência do Banco, a ·superintendência de Maringá, a Superintendência de Londrina,
estava buscando uma solução para o Frigorífico
LUPPI, lá de Lupionópolis, com o Senhor Prefeito. A
proprietária, que é uma viuva, está devendo para o
Banco R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais),
um pouquinho mais, e nós estávamos mantendo a
exemplo do que foi feito com o frigorffico de Paranaval, uma auto-gestão de administração direta do
Banco compartilhada com pessoas ligadas a indústria. Então a idéia era fazer a mesma coisa com o
Frigorlfico LUPPI, de Lupionópolis. InclusiVe nós
mantivemos cantata com um grupo de judeus, que já
estava compromissado com o Banco de abater 500
animais dia nesse frigorífico no sistema Judatco, religião judaica, que é morrendo com sangramento total, cortando a garganta e comprando somente o
dianteiro, que é o grande problema do boi. O dianteiro é que nem abacaxi, o traseiro é fácil de vender e
estávamos quase nos finalmente, veio para surpresa
nossa três pessoas; uma delas era o Oziel e foram
até a viuva e celebraram um contrato de administração do frigorífico dela aonde ele está autorizado por
procuração para administrar e está se falando na re·
gião que ele é laranja meu e laranja do Carlão. E eu
estava lá, todas as reuniões feitas em Londrina, várias vezes, o Prefeito foi duas vezes, o Prefeito não
está sabendo, o Banco não está sabendo dessa
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transação e ela foi feita dia 1 f de novembro, com
procuração que! -é um dos sócios é iiiilo do Edson
Deliberador, que· é ovelha negra, e o Senhor deve

pra fazenda que ele havia comprado do Banco do
Estado, que era do Fugantti. E como ele era advogado do Banco, ele sabia de todas as informações pri-

conhecer. Então mais um terceiro, que deve ser da
mesmo time, então fizeram essa empresa e quebra~

vilegiadas, então ele arrematou a Fazenda. Legal-

ram toda uma negociação que a diretoria estava fazendo.

Bompeixe - Presidente o Senhor que é um homem criador de renome sabe disso, que o cão que
come uma ovelha só matando, ele vai comer o reba-

nho.
Neco - Mas esse vai ser demitido.
Bompeixe - O Senhor não acreditou nisso ai

tem que começar acreditando.
Neco- Eu quero tinha apenas relato, agora eu

tenho fatos, documentos escritos. A viúva deu a ele,
eu quero saber qual o critério ele sendo funcionário
do Banco pode administrar uma empresa de tercei-

ros.
Betenheuser - Que tempo que ele teve pra fazer isso?
Neco - Qual o tempo disponível que ele tem
pra administrar uma empresa comercial, aonde ele

tem um vínculo empregatrcio com o Banco do Estado do Paraná, como é que consegue, eu não consigo fazer isso.

Betenheuser - É que o Dr. Aldo não está aqui,
senão ele poderia relatar o caso do frigorífico Continental. Houve uma proposta que veio para o meu
parecer, caiu na minha mesa, foi sugerido o nome

do Oziel para participar da administração. Eu dei um
parecer a área de Câmbio que dizia o seguinte: Por
três razões eu entendo que o advogado não poderia
participar da administração, porque primeiro: A
questão que pode se entender que o Banco é um
sócio oculto e que pode ser responsabilizado eventualmente, posteriormente pelo passivo trabalhista,
pelo passivo fiscal. Segundo, entendi que o advogado regional não tenha a formação suficiente para entender de câmbio que é justamente onde pode acontecer a fraude nesse tipo de situação de frigorífico,

:'linda mais como se trabalha num frigorífico. Terceiro, entendi que o trabalho do advogado tem que se
desenvolver na Regional nos controles referenciais
de assistência jurídica ao Regional e que se precisar

um advogado para rotatividade eu acho que está
perdendo elemento. Da mesma forma eu não sei o
que aconteceu posteriormente, não sei.

Bompeixe -Por isso que causou uma espécie
vê-lo lá aquele dia, aquela alegria.
Naco - Ele foi lá porque estava querendo a minha ajuda, junto com à Maria de Lurdes do INCRA

mente é perfeito, mas eticamente não é. E dai a fazenda foi invadida, no perfodo em que ele, dizer que
comprou.
Bompeixe - Mas não fez escritura até hoje né?
Neco - Não foi e não vai ser, não vai ser. Eles
invadiram e por causa disso ele desistiu da compra

da fazenda mas ficou consagrado ...
Bompeixe - Até uma pessoa amiga minha fez
um comentário maldoso. Não é passivei alguma coisa está errada Bompeixe, botaram pra cuidar das
ovelhas vão comer todas, era eu que ia dizer que
estava alguma coisa errada.
Neco - É isso aí.

Betenheuser - O Senhor pode perguntar para
o Dr. Aldo o meu parecer.
Bompeixe - Era ele que distribuía antes os processos, Conselheiro da Leasing.
Neco- Aonde nós estamos trabalhando.

Artei -Alguém mais tem uma pergunta ao João
Maria?
Vargas - Uma coisa que me preocl.ipou na última reunião foi aquela, foi aquele ingresso de funcionário fora de hora mexendo nos sistemas.
Betenheuser- A Auditoria determinou a instauração de processo administrativo porque o funcionário entrou às cinco horas da manhã.
Vargas- Tem que ser demitido.
Artei - Foi mandado para a Área de Recursos
Humanos.

Vargas - O Daros levantou uma questão que é
extremamente válida e preocupante, que se essa
pessoa ou alguém lá dentro tem condições de operar o sistema. Então essa pergunta ficou no ar. E eu
sugeri, estou sugerindo a Auditoria, além do sistema
que eles vão fazer que é ver se o sistema confere
com a contabilidade, dessa possibilidade. Agora le-

vei um susto maior, com a informação verbal do Vaiter, Valter Benelli de que a contabilidade é feita pelo
sistema eles não saem do sistema não pelos documentos. Procede isso?

Vil mar- Como é que é?
Daros - Não a contabilidade é pelos documentos. Só pode ser.
Vargas- Pelo sistema, vocé contabiliZa pelo que
o sistema gera, quer dizer a listagem do sistema.
Vilmar- Não, pelos dados do documento.
Vargas - Pelos documentos, o sistema gera
uma listagem de controle, do que foi baixado.
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Vilmar - Positivo, você lança pelo documento,

você bate com a documentação.
Vargas - Mas você entra no sistema, todos os

documentos.
Vilmar - Das informações você alimenta o sis-

tema pald contabilizar pelos documentos.
Vargas - Pelos documentos?
Vilmar- Claro, pelos documentos.
João Maria - A gente está trabalhando exalamente nessa informação, a gente esta trabalhando
em cima e está praticamente encerrada esta verificação. Eu não sei se essas informações de sistemas
é de abril, toda a movimentação de ingressos de nUmeros dentro do sistema. A contabilidade ela é gerada após do cadastramento dentro do sistema dessa
informação. cadastro um contrato e dai pra frente a
contabilidade é gerada.
Vargas - Sim, mas os pagamentos o sistema
tem os documentos?
Daros - A baixa das prestações, você tem o
documento que comprova.
João Maria - A minha validação em cima desse número, qual a possibilidade de ou vir alguém entrar dentro do sistema e alterar o nümero e mudar a
base contábil. Porque a contabilidade sempre ela vai
estar checando com o sistema, se o sistema faz o
lançamento automático, no final os dois vão fechar.
HIDROMEC fechou-se de abril até hoje.
Vargas - Tudo bem, porque poderia um cara
chegar lá e aaerar o saldo devedor, baixar o saldo.
Não sei se tem controle tem.

João Maria - Depois tem renegociações, tem
renegociações.

Vargas- Tem uma listagem.
Neco - As operações ficam arquivadas nos sistema? Então mesmo que eu pegar o sistema deve

estar gravada em algum lugar esta operação. Operação é uma coisa, está dentro de uma linha do sistema e contabilidade é outro negócio.
Arlei - Ele tem que fechar.
A alternativa de alterar dados do sistema seria
através de forjar uma renegociação e alterar os dados, e em cima disso que eu trabalhei. Porque seria
a única possibilidade para que entrar, fora isso um
processo novo, o que eu fiz? Porque todos os contratos que iniciassem a partir desse dados não tem
erro, porque só poderia alterar em cima de uma

base através de renegociação. E eu peguei todas as
renegociações e verifiquei.
Daros - Ou então transferir de um contrato pra
outro na mesma conta.
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João Maria - Mas ele aparece como renegociado.
Daros - Aparece movimentação.
Vargas - E o limite é diário pld você conferir.
Daros - Tem uma certa segurança. Você tem
documento que você faz a verificação.
Vargas - O Livro Dié.rio é conlerido, ok, liga
com a conta corrente de agência, o diário confere,
ok.
Arlei - Só pra concluir, eu gostaria, o João
sabe disso, o João esta conosco lá, tipo adotivo lá

na Banestado Leasing, ele esta participando em to-

dos os processos, todo começo ele e chamado, en~
tão o João tem mais um ou dois não é que ajudam lá
né João? No momento.
João Maria - Três, estamos em três.
Arlei - Então veja bem presidente, a Leasing
poderia dizer que instalou uma auditoria permanente, auditoria permanente. Não e Auditoria por amos-

tragem, é permanente. Ele esta lá qualquer coisa vai
vê, digitar, conferir.
Bompeixe - Se houver algum erro ele é responsável.
Arlei -Também. Hoje a Auditoria é co-responsá.vel. Não, valeu, obrigado viu João Mãria, obrigado, valeu a informação.
João Maria - Estou dispensado ?

Arlei- Está dispensado. Valeu o Dr. Milton, obrigado. Finalmente iniciar na ata, na pauta.

Neco - Gostaria que o Arlei relatasse o Demonstrativo Sintético Contábil em Reais, relativo ao
mês de outubro/97.

Arlei - No mês de outubro nós representamos
o resuHado negativo na ordem de R$4.500.000,00
(quatro milhões e quinhentos) o dado liquido é de
R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos) isso
no decorrer do que, nós estamos tendo isso é todo o
mês essa renda de arrendamento, urna redução dessa renda, lógico que umas nós não estamos operando,
e esta havendo muita renegociação de contrato também, pode ver que um dos fatores que nos ajudaram
bastante no mês de outubro foi na alienação de bens,
quer dizer nós estamos indo bem na venda via direta e

via leilão, que pulou de R$2.000.000, 00 (dois milhões
de reais) para R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).

Vargas - Explica uma coisa Arlei, nesse item,
na folha, na página 04 que diz assim: vendas de

bens, vendas de leilão, R$ 939.920,00 (novecentos
e trinta e nove mil, novecentos e vinte mil reais} e

aqui você tem R$ 4.210.000,00 (quatro milhões, duzentos e dez mil reais)?
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Vilmar - Esse, só uma informação, essa venda

que lucro na relação de venda de bens, são os contratos quitados antecipadamente, e os contratos que
são encerrados que são quitados pelo VRG. A venda de leilão é aqui em baixo.
Vargas- Onde é que está a venda?
Vilmar
Lucro na venda de bens,
R$1.482.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e
dois mil reais).
Vargas - Sim, mas aqui no seu Fluxo de Caixa
tem R$939.920 00 (novecentos e trinta e nove mil,
novecentos e vinte mil reais)
Vil mar- Mas isso era o saldo do dia seu Mário,
esse é o valor do mês da venda do mês.
Arlei - Isso não é movimentação/mês. Isso

aqui é movimentação/mês, isso aqui é o saldo do
dia.
Bompeixe - E esse despesa de leilão foi todo
no dia?
Arlei - No leilão, no dia.
Bompeixe - No mês R$1.400.000,00 (um milhão
quatrocentos
mil
reais),o
que
esse
R$1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais)?
Vilmar- Esse R$1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais) é saldo do dia.
Vargas - Fluxo de Caixa é Mensal, não é do
dia.
Arlei - 30 do 09.
Vargas- Não tem Saldo anterior?
Bompeixe- La no final do mês.
Vargas- O saldo final é a gente que deve.
Arlei - R$939.920,00 (novecentos e trinta e
nove mil, novecentos e vinte mil reais) vendas de
bens e vendas em leilão, isso é a comissão do mês.
Vargas - Come é que você tem aqui
R$1.400.000,00 {um milhão quatrocentos mil reais).
Lucro na venda de bens, R$1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais)?
Bompeixe - O Lucro de R$939.920. 00 {novecentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte mil
reais), é o lucro do dia 31.
Vargas - Não, não, isso é do mês. Se tem o
saldo anterior de setembro, é do mês.
Ar1ei - Edo mês. Está certo, vamos acertar isso ai .
Daros - Me diga uma coisa isso aqui não é caixa, compromisso contábil?
Arlei - Compromisso contábil, é o caso pode
não haldo você tem da 23% a 26% ao ano
Arlei - Inclusive sobre isso ai Vilmar nós estamos tentando conversar aqui com o Alaor aqui, o
que é que aconteceu?
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Bompeixe - Eu posso lavara a alma aqui só
um minutinho, posso? Olha minha gente eu esperei
três anos para ouvir o que eu ouvi hoje. Falei que eu
enxaguei. Lavei e enxagUei minha alma. É pena que
o Presidente não esteja ai. Não, porque eu lavei e
enxaguei. Eu quase fui agredido dentro da Regional
minha gente, e fui lá pra dizer façam a divisão igualitária.
Ar:lei - E se você não tivesse ido na divisão o
Senhor não estava aqui para ouvir isso.

Bompeixe - Se você for no meu colega no
mesmo escritório do Nelson tem ação de Apuoarana
de R$ 612,00 {oitocentos e doze reais), um advogado de Londrina atender em Apucarana é brincadeira.
Lavei a alma hoje por isso eu não quis que retirasse

aquela manifestação porque que estou arrependido.
Arlei - Mas viu se eu estivesse, não estaria
aqui pra ouvir isso.
Bom peixe - Mas não tem importância se eu

não ouvir a história registrará.
Arlei - Ah, talou o poeta.
Bompeixe - Porque que o mês de setembro ,
diz aqui despesas não operacionais, é isso?

Artei - Isso é um nome técnico, co!)lO é que é
Vilmar, insuficiência, superveniência?
Vilmar - É, ilnsuliciência de depreciação é c
ajuste contábil que se taz no contrato pelo descasamento do prazo. Você faz um contrato em 24 meses,
e você vai fazer a depreciação desse contrato em 42
meses. Então como você tem esse descasamento

entre 24 e 42 isso fica em 18 meses, esse contrato
pedia insuficiência de depreciação. Vai Ter que se
ajustar ao valor contábil com o valor financeiro da

operação.
Bompeixe - O bem que você financiou em 24

vai liquidar em 42?
Vilmar -Você vai depreciar e quando você faz
a amorlização, e quando você faz a apropriação da
receita você faz pelo regime do método exponencial,
tabela •pnce-, é um processo inverso, você amortiza
mais juros e menos o principal. E no caso da depre-

ciação ele joga despesas linear todo o mês é o mesmo valor. Então você chega no final do contrato ten·.

ainda resíduo de depreciação.
Bompeixe- Se depreciamos os outros 16.
Vilmar- Exatamente.
Vargas - Outra coisa meu chefe, eu tenho aqui
outras despesas operacionais de R$3.616.000,00
{três milhões seiscentos e dezoito mil reais) aqui.
Vilmar- É, nessa despesa aqui foi feito o acerto da, tudo para o caixa da ...
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Vargas - R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos reais) sobre tributos, foi pagamento de diverSOS.

Vi/mar- Essa dfferença aqui foi feito a baixa do
contrato da ...
Artei - Da ZAID?
Vilmar - Imobilizado da RÁPIDO LASER, porque foi feito o levantamento da não existência do
bem, nós tivemos que dar baixa como outras despesas operacionais, dai· esta com ação de cobrança.
Dai não é ação de reintegração.
Arlei -Virou ação de cobrança.
Vargas - Tudo? Tudo bem. Aí eu não tenho

mais perguntas.
Arlei - Folha 1 mais algumas pergunta? Podemos ir para a "2- Indicadores".
Vargas - Aqui só tem uma coisa. Volta página
4, lá na ·Fluxo de Caixa Você ingressou em setembro o aumento de capital vinte e nove milhões e uns
quebrados, só que o seu demonstrativo, esse capital. Não, mês de outubro.
Arlei - Qual foi o dia do aumento do capital, oh
Vil mar?
Vil mar- Não, ele entrou, foi para aplicação em
setembro, agem ele ioi prá caixa em outubro.
Vargas- Agem fundiu a cuca. Você aplica num
mês e contabiliza no outro?
H.

Vilmar - Não, ele foi contabilizado como valor

de aplicação no mês de setembro.
Dares- Está o balancete.
Vil mar- Em setembro resgatou, daf é caixa.

Dares- Ele vo~ou.
Vargas - Não, foi o contrário você levou em capital em setembro e aplicou em outubro, porque.
Bompeixe - Ah, o aumento é em outubro.
Vargas - Não, o aumento é em setembro. Veja
aqui. Palrimónio Uquido está com R$24.000.000,00
(vinte e quatro milhões de reais) em agosto.
Bompeixe -Qual é a pagina disso af?
Vargas- Na página 2.
Vilmar - O Mário veja bem, veja se eu consigo
esclarecer. O aumento foi feito em setembro.
Arlei - 3G-9-97 foi feito o aumento.
Vilmar - Só que esse aumento, ele entrou no

caixa da Leasing e saiu porque a gente aplicou em
títulos do Governo Federal, e ele não queria deixar o
dinheiro parado, então o que aconteceu.
Vargas - Tudo bem, eu só estou discutindo

NOVEMBRO DE 1998

Vil mar- Pois é em outubro nós resgatamos ele
e colocamos no caixa. Ele saiu da aplicação e foi prá
caixa.
Arlei- Em 30.9-97 ele estava como aplicação.
Bompeixe - Em 30-9. é valor aplicado no incorporado.
Vil mar- Não era caixa, era titulas aplicados.
Bompeixe - Esse preço qua está a~o em gente?
Artei - Cada vez ma1s, Doutor Bompeixe.
Vargas- Cada vez maior.
Arlei -Tenho duvida. Cada vez que eu vou jogando operação mais para Crédito em Liquidação.
Vargas - A mensal caiu um pouco. De 44 caiu

para 38.
Bompeixe- Talvez não seja o momento.
Vargas - Ai deu uma melhorada. Os investimentos melhoraram, a inadimplência em geral subiu.

Arlei - Então ela não era para ser CL? É que
engessa né, cada vez vai engessando mais.
Vi/mar - E além do que não é Arlei, as opemções que estavam em atraso esse mês já se incorporou mais uma parcela. São os mesmos devedores, só, que o saldo vai se ...
A~ei - É isso ai.
Vargas- Na medida que vai baixando o saldo.
Vil mar- Só que na outra ponta a nossa Carteira de PV não está operando quase nada.
Vargas - Pois é.
Bompeixe - Me perdoem a minha ignorância
reconhecida. Qual foi o valor aplicado?
Vilmar - R$2.604.000,00 (dois milhões e seiscentos e quatro).
Mei- R$2.700.000,00. Tudo isso.
Bompeixe - R$2.604.000,00 (dois milhões e
seiscentos e quatro), que é baixo para o mercado
né?
A~ei - O Banco Safra aplicou R$70.000.000.00
(setenta milhões de reais) de leasing.
Vargas- R$2.787.000,00 Fluxo de Caixa.
Sérgio Motta - Vamos autorizar uma nova •satisfação'.
Arlei - O banco Safra "fechou". Bom, na folha 2
mais alguma pergunta? Vamos para a folha 3. "vinte
maiores devedores
Contratos
acima
de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais)".
Bompeixe - Entrou algum novo atnda não conhecido?

uma data. Porque aqui você entrou em setembro,

Artei- Não.

nesse demonstmtivo da página 2; aumentou o seu
Património Lfquido de 24 para 54 e no teu demonstrativo de caixa entrou em outubro.

Bom peixe -Por favor tenham calma.
Vargas- Desafio é Club Car.
Bompeixe - Desafio é Club Car.
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Vargas - Mudou de nome outra vez. Construtora Carpisa é nova essa ?
Arlei - Não, essa foi renegociada. Não honrou
a primeira parcela.
Bompeixe - Carpisa, continua nos devendo?
Eu passei em frente ele hoje. Está bonita.
Vilmar- Ela esta contestando a auditoria.
Daros- Serena está em concordata.
Vilmar - Agora entrou com ação contra a Leasing.
Vargas - Bom, a Sofhar, bem a Sothar que é
nova nesta relação. O que é isso "Clube de Bens •,
Computador?
Vil mar- Computadores.
Arlei -Computadores e bens móveis.
Vargas - Bom, esses computadores provavelmente não valem nada, mas estão lá, e os que devem estar ...
Arlei - Aqueles são, dação por faHa de pagamento. Eu posso pegar uma relação para a próxima
reunião.
Vargas - Deve ser 486, A$200,00 (duzentos
reais) é muito.
Arlei - 386. Quais são os bens da Solhar ar,
nós vamos trazer.
Vargas- Você talou que está ajuizado?
Bompeixe - Uma informação por gentileza.
Aqui consta em atraso.
Arlei- Sim.
Bompeixe -Já ajuizou alguma medida?
Arlei - Já estamos ajuizando, pondo na justiça
para reintegrar.
Bompeixe - Eu estou perguntando pelo seguinte. Tem uma das notrcias - crime a que envolve a
CRISTUR. Serão ... se algumas dessas aqui contiver uma ação judicial.
Arlei - Essa Cristur é dos novos. Essa é de 94,
do governo anterior.
Bompeixe - A que eu estou perguntando porque vejam bem eu combinei com minha mulher que
hoje eu sou apenas ouvinte. Estou me excedendo.
Arlei -A Cristur é o seguinte viu Dr. Bompeixe.
Bompeixe - Porque vai parecer estranho que
eu diga • olha essa operação foi anormal e eu não
tomo nenhuma atitude •.
Arlei - Não, não, deixa eu explicar. A Cristur o
que acontece. A Cristur é uma empresa contratada pelo
Banco para o transporte de luncionários aqui de Santa
Cândida. Em tomo de 10 a 12 ôribus. Então o que
acontece? O Banco todo o mês quando paga não paga
para a Cristur. O dinheiro vai direto para a Leasing.
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Bompeixe - Só para os senhores saberem:
Tay Mahal, Coterpavi, Cristur, Distribuidora Zaid.
Sérgio Mona- O que ele esta querendo?
Vargas- Estão todas ajuizadas!
Bompeixe - Eu só quero saber, eu não sei, eu
tenho que saber. Porque daqui a pouco foi ajuizada
uma.
Arlei - Mas Dr. Bompeixe, eu não vou lembrar
dos 28 processos de cabeça, se !oram ajuizadas.
Bompeixe- Não, desculpe.
Arlei -Algumas eu lembro.
Bompeixe - Eu estou dizendo que eu só acho
estranho que nós estejamos a dizer que é uma operação irregular e que agora nós não estejamos tomando medida judicial!
Arlei - Cristur não esta ajuizada não. Vai estar
ajuizada. Nem a Coterpavi.
Bompeixe- Pois é mas a Cristur ....
Arlei - Nem a Coterpavi, que a Coterpavi esta
negociando. Oh não, a Coterpavi esta ajuizada.
Bompeixe- Emilio Romani,
Arlei - Está acertado, já negociou a drvida,
está em dia, pagando em dia. Veja bem, o que eles
estão levantando ar é da forma como foi feita a concessão das operações. Não Dr. Bompàixe essas
operações toram mal concedidas. O fato delas terem
sido mal concedidas não quer dizer que não estejam
sendo pagas, É dijerente. Veja bem, A Emilio Romani, uma empresa que quem assumiu foi o Meneguel,
e o Meneguel veio aqui e renegociou e esta ar pagando bonitinho.
Vi\mar - Não, não, ele está falando que elas
são suspeitas de Ter pago comissão.
Arlei- não, não é isso não.
Bompeixe -O que eu quero dizer é o seguinte:
Se uma operação foi mal feita, desculpe, se ela foi
feita de forma irregular e eu noticio ...
Sérgio Moita - Arlei, eu não vou comentar
nada disso aqui.
Arlei- Esqueça ...
Bompeixe- Toca pra frente. O tempo dirá. Eu
só acho que se é irregular e não toma atitude nenhuma, qualquer coisa, eu estou dizendo que estou fazendo uma acusação leviana.
Arlei -Tem razão. Entendi. Mandamos para o
Ministério Público, que dentro da Leasing está normal. Notório, Emílio Romani está lá. O escritório está
pagando lá.
Bompeixe - Tem certas coisas que tem que
ver viu gen\e.
Vargas- Então antes de Ter revertido tem que
fazer um acordo, tem que conversar.
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Bompeixe Então para amanhã a gente não levar uma invertida.
Arlei - Faz o seguinte: baseado na análise inicial da operação. que a auditoria ~vantou nessas
operações era o inicio da análise.
Dares - Mas por outro lado, se ela está pagando em dia, não tem nada a ver; porque se discute a
origem, agora, se está inadimplente, ar abre a ação
também.
Arlei - O que a gente comentou aqui, o que foi
comentado, que o Dr. Francisco comentou aqui, a
SAN JOSEPH, que tem nota fria. Não é que tem
nota fria. Pode ser que 20% não exista. É executar o
contrato, do que o cara continuar pagando da forma
como esta pagando. Daí eu vou jogar pra CL dois ou
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Arlei - Então tem que ver se ele está movendo
o lado criminal, tem que trazer o judicial do outro.
Vargas- Cfvel.
Arlei - Cfvel, sei lá. Anota ai pra depois a gente
ver.

Bompeixe -Tem um revertério af pra danar.
Vargas - Você estava falando ar algumas coisas ar Arlei, fatos novos sobre a Sothar.
Arlei - A Sofhar é o seguinte. Esteve aqui visitando o Presidente o Diretor da Sofhar. O Luiz Mário, inclusive o senhor Presidente me convocou para
estar junto, e ele está assinando um contrato com

órgãos do Governo do Estado, inclusive o Banestado, é no valor de R$1 4.000.000,00 por um prazo ai
da 16 a 18 meses, coisa assim. E com isso ele vai

três milhões ou prefiro ficar recebendo todo mês

acertar a divida aqui.

aqui.

Sérgio Moita - Não dá pra· fazer junto ao Banestado e outros órgãos, acordo de pagar o CL que
está devendo pra Leasing.
Arlei - Ar é que está. O que a gente vai fazer, o
que a gente vai acertar daqui pra frente é o seguinte:
Ele vai dar uma procuração. por escrito para a Lea-

Vargas - A SOFHAR está em atraso e está
tudo bem.
Dares- Tá ar no início da operação.
Vargas - Se você procurar você não vai achar
os bens nessa operação. • Se você for ver está tudo
em atraso• Dares.

Vargas - Se você reintegrar esses bens não
valem nada.
Bompeixe - Vamos tomar uma atitude, o que
caracteriza.

Daros - Não, entrou em atraso. Decorreu o
processo executa.
Bompeixe- Mas se não executar?
Dares - Mas se ela pagar ...
Bompeixe - Se ela esta em atraso, eu digo o
seguinte. Eu compareçc perante a autoridade e
digo, olha senhores, perante o procurador e digo ,
olha essa operação é irregular, foi feito isso, foi feito
aquilo, houve favorecimento. Está em dia, é uma situação, eu quero apurar responsabilidades. Agora
outra situação; eu denuncio ela esta em atraso e
não tomo providência nenhuma.
Vargas- É, essa aí tem que tomar.
Bompeixe - E esse pra amanhã se eu não levar uma invertida. Executar, vocês não acham que é
irregular, ela esta em atraso e vocês não fazem
nada.
Arlei - Houve falha de comunicação, porque
nós lá na Leasing não estamos sabendo desses processos que estão correndo aí. Estou por fora disso
aí. Estou tomando conhecimento agora disso aí. A

auditoria com o Sr. Krüger.
Vilmar - o problema não é esse, o próprio jurfdico depois iria ver isso.

sing, que todos os créditos oriundos desse contrato

serão utilizados para acertar a Leasing, e o ECC que
ele vai fazer aqui no Banco. Ele vai fazer esse ECC
aqui no Banco sabe porque? Pra acertar a pendência na Leasing, que é pra gente, vou Ter que jogar
quatro milhões para CL. Ele veio renegociar. Faz
uma ponte com o Banco e se ele tem esses recur-

sos, contrato assinado pelo governador, pelo Secretário da Fazenda, Presidente do Banestado, todo
mundo, COPEL.
Vargas - Contrato de prestação de serviços é
complicado.
Arlei - Eu não sei se é bem de prestação de
serviço. Acho que é na área de software.
Vil mar- Software e prestação de serviços.
Arlei - Prestação de serviços. Ele tem centro
de treinamento ar, esse negócio ar.
Vargas- Eu volto a SOFHAR mais tarde.
Arlei - Pois não Dr. Bompeixe.
Bompeixe - Uma sugestão que eu vou fazer
aqui, veja bem. Está lá em CL e não tem bem nenhum. A Leasing faz um rastreamento periódico.
Para verrticar ....

Arlei - Alguém que conhece essa Empresa.
Mas quem que poderia ser Dr. Bompeixe?
Vargas - Eu estou com você, mas é difícil Arlei. De operacionalizar é diffcil. Principalmente a Rápido Laser, visitou a empresa, estive lá.
Bompeixe - É rápido.
Vargas- É laser.
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Arlei - Então a folha 3.2 . Estão aqui aqueles
maiores de 500 mil reais. Só entrou 1•. A maioria
está em CL;
Bompeixe - Urbalon é da onde em gente? De
Londrina?
Arlei - Parece que sim, né. É que eu saiba é
de Londrina.
Vargas- A maioria está em CL, é verdade?
Arlei - Deixa eu ver aqui onde está a Urbalon.
Bompeixe- Urbalon está aqui na 6.5.
Vargas -Recupera, fica nonnal, viu Bompeixe.
Arlei -Mas tem um que renegociou.
Bompeixe- TEX NORTE em liquidação?
Arlei - Faz tempo.
Bompeixe- Meu Deus do Céu!
Vilmar- Cabo Verde renegociou também.
Bompeixe - Eles fizeram um acerto com o
Banco, não é isso?
Arlei - A TEX NORTE fez aquela fazenda, lá
na época. Mas era pra acertar a Comercial e a Resolução63. Não era leasing. Eu que estiVe lá em
Londrina acertando, fazendo isso ar.

Vilmar- Viu Arlei, RD acertou também, R$3,5
(três milhões e meio).
Bompeixe - O atraso aqui é R$71.000.000,00
(setenta e um milhões).
Arlei - É isso af. Eu só queria receber metade
do CL, que me dava um resultado em dinheiro. Só
metade desse CL dos 20 maiores. Não estou dizendo metade do CL carteira. Metade dos 20 maiores,
Esses aqui só virava o resultado.
Sérgio Moita - Me responda o que é 40% da
carteira.

Vilmar - 20 maiores é quarenta por cento da
carteira.

Vargas - Pega ASPEN PARK, AMORIM SERGIPE E CLUBE CAR 40% da carteira.
Arlei - Bom, folha 4 ' Movimentação financeira
oconrida no mês' . Folha 4 ok? Folha 5 Despesas
Administrativas. A NEW HOLLAND, eu tinha pedido
viu Vilmar, para o Romano de quando que eram essas notas de transporte da NEW HOLLAND.
Vargas- Tem que ser recibo.
Arlei - Não, que paga é o Banco e o Banco debija depois. Outra coisa acho que vai pro brejo. Agora quando ele está contratando quem esta contratando irregularmente é o Banco do Estado. Tem
uma auditoria em cima disso. Desta vez não é a
Leasing.
Bompeixe - Olha gente, essa despesa PLUS/
COMJUR eu desconjuro em R$94.000,00
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Vilmar - Propaganda e Publicidade baixaram
bastante também viu.
Arlei - Olha, esses R$20.000 que foi pago da
AMORIM SERGIPE viu De. Bompeixe, tudo é para
CONJUR.
Vil mar- O localizador.
Bompeixe - Olha o Milton estava me explicando aqui a pouco, porque não pode aplicar sorteios e
que tem advogados que só serve para cobrança, pra
mais nada. o cara vai fazer uma petição. É bem dizer a ver isso, veja que sijuação, se eu dou aquela
pra ele como é que fica. Então você tem que chamar
o cidadão e dizer; a despeito do seu padrinho ser
ilustre, ou entra na fila da 1ª comunhão. Porque não
é possível.
Dares -Correto, corretíssimo.

Bompeixe - Tem que ficar com quem pode,
certo Daros.
Dares - Claro.
Artei- A gente pode Ter certeza de uma coisa.

Com essa apertada que nós estamos dando agora
em cima dessas despesas ar de valor de oficial, valor pode ver como já começou a cair a canta. Agora
tem um setor dentro da empresa que pega todas as
junções, aquele calhamaço que vem das agências,
porque antes do jeito que chegava, correspondia-se
e oh. Agora é devoiVido, não concordo.
Daros- Arlei, qualquer sijuação em cada caso
onde você põe o dedo tem resultado.
Arlei -Claro que tem, mas demora.
Bompeixe - Vocês querem saber uma coisa,
desculpe o que eu vou dizer essa PLUS/CUM JUR
não era acesso a todos os advogados não, viu! Não

era serviço que não podia dispor. Aí é que está a
malandragem.
Vilmar- Não.
Arlei - Mas agora, começa operação pente fino
a coisa esta mais ... É que a CUM JUR cobre o Paraná né Dr. Bompeixe.
Bompeixe - Agora me diz uma coisa. Essa
'despesas, reintegração, outros'.
Vilmar - A partir do mês nove os procedimen-

tos foram decentralizados pela DIJUR em face das
despesas ora tratadas.
Bompeixe - Não, tudo bem • despesas, reintegração, outros';
Vil mar- Não, ali em baixo ele fala porque houve essa evolução.
Bompeixe -Não, sei, por cousa de vigias?
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Vi!mar - A reintegração não.
Bompeixe - Está aqui olha.
Arlei - Agora, não esqueça que nós estamos
começando a pegar o esquema de imóveis, que
aliás, está aqui o que a Leasing vende de imóveis.
Dos imóveis que nós temos aqui requer vigias, segurança, esse negócio todo. Como é que você vai deixar os imóveis abandonados?

Bompeixe - Olha eu vou ler isso aqui pra vocês. • outras despesas: déficn, reintegração Outms
R$211.000,00. Esse é também contratação de vigias?
Vargas - Não, isso aqui é despesas de reintegração. E outra coisa. Agora o que é não sei.
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Sérgio Motta - Bom se for mil processos é capaz de ser que seja mesmo.

Bompeixe - Não, não estou duvidando só quero saber.

Ar1ei - Não, é p seguinte Vilmar. Vamos mandar por escrito para o Dr. Bompeixe em Londrina.
Tira inclusive aquele lucro lá que o Romano tem
como despesa. Tem mais uma pr. Bompeixe. Tem
um por um listado, centavo por centavo do que é
isso. Nós temos um

w

centro de custos por despesa, •

Então você pega lá uma despesa, vamos dar aquele
caderno, aliás você manda todos aos conselheiros.
Bompeixe - Porque tem aqui " movimentos de

Vilmar - Despesa de Segurança e Vigilância.
Despesa de Vigilância é R$21.000,00

contas, contratações de vigias" o que é que é isso?
Ar/ei - Ah isso sim.
Vil mar- Vigilância.
Daros- Arlei, 'vigilância e segurança".
Artei - Em Curitiba nós temos dois imóveis

Vargas - Não, mas não é isso. É despesa de
reintegração. OU1ros - R$211.000,00 o que você
quer saber.

mos fazer a guarda.
Bompeixe -Ar vem a 1' pergunta, está na hora

Arlei - Não é vigilãncia.

Bompeixe - Só um instante, com licença. Tem

oficial de justiça é o que eu estou dizendo. Tem despesas da PLUS?CUM JUR, tem honorários advocatfcios. Tem honorário aos credenciados. E essa •outros• eu quero saber o que é que é, eu quero saber.
Arlei -Qual?

enormes que estão tá, que são nossos. Que precisa-

ou eu posso fazer agora, ou deixar para depois?
Posso fazer agora? Eu sugeri na reunião passada
que se requeresse ao juiz a venda antecipada des-

ses bens se possfvel, ficando com o resuttado para
apura-lo no final. Porque essa despesa aqui ela não
vai no finalmente, ela não vai ser reembolsada.

Frare - 'Despesas da mineração - Outros'
R$211.000,00.

Arlei- Ver se o juiz libera, porque já pode vendera DVN.
Bompeixe - Não, tem que requerer pra vender

Bompeixe - Transportes está lá em cima o que

ou contratar pessoal especializado, leia-se vigia.

é esse 'oU1ros' R$211.000,00?
Vargas- São outros. Esse é perdigueiro.

Sérgio- Veja bem.
Arlei -Perdigueiro já esta em PLUS?CUMJUR.
Vargas- Mas não tem perdigueiro nos dois.
Ar1ei - Oficial de justiça, cartório. Só que aqui é
despesa de viagem não esqueça que nós estamos
reintegrando adoidado.

Vargas - Não as custas deles.

Arlei - DoU1or Bompeixe, só um detalhe, não
se esqueça que no mês de setembro e outubro nós
ajuizamos mais de mil processos. Isso ai quantos
oficiais de justiça estão ocorrendo, buscando veícu-

los ai, reintegralizando bens. Não temos mais espaço para trazer mais bens, estão ficando no interior,

Não tem lugar pra por em Curitiba.
Bompeixe - Não, não estou desconfiando eu
só quero saber o que é esse 'outro•.
Arlei - Mas deve ser isso aí. Acredito que seja.

Porque? Porque se o juiz autorizar para que ela contrate pessoal especializado ela pode dobrar essa
despesa, porque se não ela não vou poder cobrar.

Porque se num mês está em R$22.000,00.
Arfei -Vai aumentar mais.

Bompeixe - Em dez meses são R$220.000,00.
Arlei - É isso mesmo. Mas nós vamos agüen-

tar, olha aqui Bompeixe o problema é que nós temos
imóveis. Só que a maioria, nós não podemos vender.
Aldo - Porque?
Arlei - Porque se era nosso agora tem embargo em cima, não podemos fazer nada. O Dr. Bom-

peixe sabe disso.
Sérgio Motta - São 71 imóveis. Agora você,

aquela fazenda de Canoinhas, fazenda, uma enorme de uma fazenda, eu não sei se é nossa ou da 01sen e agora que está pagando os vigias lá somos
nós, porque a Olsen não está pagando nada.
Bompeixe -.Está pagando porque quer.
Arlei - Pede ao juiz.
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Bompeixe - Está pagando porque quer. Porque ela deixou de estar sob a responsabilidade da
BLAM, Ela deixou de ser de responsabilidade da
BLAM.
Arlei - Mas a posse é da Leasing.
Bompeixe- O que foi que o juiz disse?
Vargas- Você pede ao juiz a vigilância.
Vilmar - Eles registraram com a revisional de
juros na reintegração de posse.
Bom peixe- Na reintegração, com quem esta a

posse?
Arlei - Nós, a Leasing.
Bompeixe - Muito bem, tem que se manter
gente lá, Então eu sugeri isso na reunião passada e

reitero agora: A BLAM, através de seus advogados,
por isso que eu acho que em reunião do conselho,

advogado deveria estar sempre presente. A BLAM,
através de seu advogado.
Artei - Porque a área jurídica é a que mais está
aluando naquela empresa hoje.
Bompeixe - Pedir ao juiz, chegar ao juiz e dizer: olha, existe o seguinte; existem equipamentos

que tem que Ter manutenção, existe a possibilidade
de Ter invasão. Muito bem.
Sérgio Morta- Invasão principalmente.
Artei -Já tem invasão lá.
Sérgio Morta- Estão tirando até madeira dali.
Bompeixe - Muito bem. Estão nós precisamos
Ter guardas ali. Faz a proposta vai custar
Pra

·x·.

cobrar isso lá no final. Senão nós vamos cobrar isso

gente.
Artei - Então por isso af por escrito.
Vilmar - Passar por escrito para a área jurídica.
Bompeixe - Então vai acontecer alguma coisa.

Nós vamos ter por mês R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e gastar R$1.000.000,00 (um milhão de
reais) de segurança.
Vilmar - Esse caso aí da Fazenda da Olsen,
eu falei com o Fernando, que é advogado do processos, eu até comentei com ele que eu sou o Secretário da reunião. Vamos entrar com uma ação ao Juiz,

que no caso ele autorize a venda, faz o depósito em
juízo, confonne foi falado. Ele ficou de entrar com o
processo.

Bompeixe- Então tem que cobrar dele.
Arlei - A Olsen também aqui em Curiliba no Pinheirinho é o mesmo caso. Estávamos com o negó-

cio quase vendido, o cara ir dar R$2.000.000,00
(dois milhões de reais).
Bompeixe - Porque se não isso aqui vai virn.r
um, olha vocês me desculpem, isso aqui vai virar
um ...
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Vilmar - Então deposita o valor da venda em
juizo.
Vargas- Então o cara entrou com agravos.
Artei -Embargos de terceiros.

Aldo - E pode isso?
Bompeixe - De terceiros? E pode isso?
Vargas- Está hipotecado?
Arlei - Vilmar, pelo amor de Deus me traz um
advogado da Leasing daqui pra frente, porque eu
não entendo. É que eu não entendo, Bompeixe. Isso
que eu quero dizer, se é agravo ou se é embargo.
Vargas - Embargos de terceiros, tem que tomar conhecimento do caso.

Vilmar - A bem da verdade é que a gente não
entende os termos técnicos.

Bompeixe - Mas genle, olha aqui. Quais são,
vamos estabelecer uma coisa aq·ui. Quais são esses
processo? É caso dessa, como essa firma aqui.

Como é o nome?
Arlei -Qual?
Bompeixe- Essa aqui, uma tal de GRAMADI?
Arlei- Ah, essa é outro pepino.
Bompeixe - Então eu proponho que na próxima reunião a Diretoria traga provas das medidas
requeridas para venda antecipada ou pra seguran-

ça e qual o despacho do Juiz. Porque no mês que
vem nós vamos chegar aqui

e nós vamos ouvir, o

Penteado está requerendo. Aparentemente não
tem nada, se não conseguirem bater a petição
num dia, me chama lá que eu faço. Não, porque
eu estou vendo gente, essas despesas, é
R$20.000,00, R$30.000,00, isso vai se somando,
e até por um resguardo. Se amanhã houver algum
incidente lá na Fazenda ou acidente lá na Fazenda, houve por exemplo a morte de uma pessoa. A
Leasing oportunamente comunicou o risco que estava correndo e teve uma autorização judicial para

contratação de gente, né? Então ela fica resguardada. Eu acho que é isso, se não vamos ficar a
descoberto.
Sérgio Moita - A promoção do Bompeixe é extremamente válida. Então fica já aprovada pelo Conselho que na próxima reunião, e nas demais em
diante, que desses casos todos serão prestados documentalmente, mas através do Jurídico.

Vargas - Não, mas você pode fazer uma correspondência ao Jurídico, em nome do Conselho dizendo que uma determinação do Conselho, que todas as ações que tenham condições de venda antecipada seja argúi da ao Juiz, e todos os bens da Leasing sejam reintegrados em evidente perigo de inva-
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s.S.o s dstericraçS.o. 3Gja vtic:ads ao Juiz a autorização para coniraiar vigilància.

Sérgio Moita - Vilmar, ver no registro de imó'.'eis se a indústria lá de São Paulo está no seguro. a

oue está arrendada está no seguro. Eu vou contigo
ver ISSO.
Bompei~e - Olha aqui gente, esses bens que
toram reintegrados lá em São Paulo, que está lá no
local são objeto de seguro?
Vilmar- Não.
Vargas - A de tecidos falou que já fizeram lea-

sing. Não fizeram ou fizeram na Companhia.
Bompeixe - Não tem certeza, não tem como
ver, não tem como comprovar.
Arlei - Bompeixe, muitas coisas você cobra no
Jurídico e não anda, entrega para a Ârea Jurídica e
emperra tudo, e é verdade o que eu estou falando.

Vargas - É, o jurídico. Não é só o jurídico.
Bompeixe - Há casos em que os advogados
areferem o toro de Curitiba. Há varas que estão congestionadas.
Ariei - Nós estamos na página 7. Nós estamos
destacando os maiores aqui, os valores maiores.

Bompeixe - A Taj Mahal. Esse Taj Mahal,
ãquela casa é nossa?

Ar1ei- Aquela casa é nossa. Esse aqui, o saldo
O bem objeto aqui é um que está

~ remanescente.

:a na República Argentina. um depósito que não vale

~polícia•

nenhu111a.

Daros - Está reintegrado?
Ar1ei - Está reintegrado. Esse está sendo rein~:agrado.

8ompeixe - Pizzaria iof.asso1in também.

Arlei
Esse ali o Gerente recuperou
R$7.000.000,00 (sete milhões de reais) de leasing.
Tem alguma pergunta ai dos contratos transferidos
para CL? Página 8, ou seja, SONOLECO é contrato
que estava só na rubrica de Crédito em Liquidação.
Não era dos que estavam compensados em prejuízo.
Bompeixe - Isso tudo que foi recuperado.
Vargas - Na página 8, as duas últimas reuniões
foi pedidO valores que ingressaram em dinheiro.
Sérgio Motta- Dessas empresas de Londrina.
Arlei - Por favor, então nós temos posição ali

feitas atendendo à solicitação do Conselho.
Vargas - Nós pedimos uma informação do que
realmente entrou em dinheiro.
Arlei - Passa aos Conselheiros, Vilmar.
Vilmar - Como nós comentamos ai, foi pedido

para fazer novo leiaute do relatório. Não foi possível,
por isso nós fizemos manual. Só que é passivei de
divergência, mas pelo menos foi feito manual.
Bompeixe - A A.A. GATO recuperou o bem
gente?
Oaros - Conceder um empréstimo a uma empresa que se chama A.A. GATO?
Ar1ei- E foi recuperado ein!
Vargas- A coluna valor é em dinheiro.
Ariei - Não necessariamente dinheiro não, Mario. O valor a gente renegociou e jogou para a frente.

Vargas - Não, não. A pergunta
mente

Arlei - Aquele casarão, não é?

Vargas - Como avalista pode.
Ar1ei -O bem não é avalista da operação.
Vargas- Vai na execução.

assa TRANSPORTES RECANAN. Temos que ser
severos com os machos viu Mário. Eu estou sugerinoo aqui, a Empresa com esse rapaz da TAANS-

"ORTES RECANAN.
Vargas - Tem que dar um •terra" maior nele.

foi real·

Arlei - O que é debitado é caixa. O valor renegociado não pode ser. Estou falando outra de Curiti·
ba aqui. Renegociou R$47.000,00 (quarenta e sete
mil reais). A primeira, tá. Não que tenha entrado de
caixa R$1 0.000,00, não R$5.000,00.

Ar1ei - Sim, fica o saldo pelo saldo.
Bompeixe - eu acho, na minha opinião bem
sincera, aqui na 7. 1. nós temos que negociar com

te~a

o que ingressou em dinheiro na Empresa.

Vilmar - As quitações ai é caixa.

Dams - Aquela casa dele lá em frente ao San-

ia Mônica na praia, dá para pegar?
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Vargas- Então esses R$19.000,00 (dezanove
mil reais) entrou dinheiro.

Ar1ei - Entrou, entrou R$23. 700,00 (vinte e três
mil e setecentos reais).
Bompeixe- Aonde?

Arlei - Nesse que foi quitado, no caso ua Cl'.
PELETTO & CIA LTDA.

Tem um aqui que se chama ADF COMÉRCIO CAM·
"INA GRANDE.
Bompeixe - Esse RECANAN na página 7.2.

Bompeixe - Sim, nesse entrou.

Vargas- R$19.000,00 (dezanove mil rea1s).
Ar1ei- Não, R$19.000,00 (dezanove mil reais).

!em que ser severo até a exaustão.
Vilmar - Esse aqui influi violentamente no re-

mais

su~ado.

R$23.700,00 (vinte e três mil e setecentos rea1s).

Aquele ali é pequeno.

custas,

mais

não

sei

o

que,

foi

para
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Bompeixe - O que foi renegociado não sabese o que entrou de dinheiro.

Arlei - Não, você renegociou o saldo, o saldo
foi renegociado.

Vargas- Foi pago em dinheiro.
Bompeixe - A A.A. GATO aqui, onde diz "Composição da Dívida", entrou dinheiro. Arlei, renegociado eu sei o que, quitado eu sei o que é.
Arlei - "Composição da Dívida" e "Renegociado" é a mesma coisa.

Sérgio Moita - Só para mostrar que tem cultura.
Dares - Esse renegociado com a TIBAGI entrou R$1.782.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil reais) ou foi abatido o saldo deles?
Vargas - A sim, o total.
Frare- Para a DIPLOMATA foi um grande negócio renegociar.
Arlei -A DIPLOMATA foi um outro grupo que
assumiu lá, não é Frare?
Frare - É o mesmo com o aval do sócio do Frigoríffco.
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aqui lá em Jundiaí. A própria empresa nos, vejam
bem esse contrato é na verdade de 92. Isso aqui já
estava em CCP a gente conseguiu vender à vista
por R$272..500,00 (duzentos e setenta e dois mil e
quinhentos reais).
Daros - Mas desde aquela época não localizavamo bem?
Arlei - Estava lá. O bem estava lá, só que nós
tínhamos, só que a "Futiwalle" entrou com um, é um
outro caso, nós só pudemos vender porque a "Futiwalle" assinou junto. Ela se viu livre do pepino, então
ela aceitou, não é claro. Nós demos por encerrado o

processo.
Daros -Quanto você perdeu nisso?

Artei - Veja bem. O avião não valia mais que

R$245.000,00. Lá em 92 era em cruzeiro. Veja, a
22% dava R$230.000,00. A 12% a.a. R$246.000,00.
Isso aqui não foi tanto. Conseguimos tirar elas por
elas. A próxima aqui é ANGULO. Aquele japonês safado, sem vergonha lá de ... também uma empresa
de São Paulo, de Jundiaí. Cada 6 meses nós esta-

Bompeixe- Aquele de CascaveL

mos renegociando. Um dos outros grandes devedo-

Arlei - É que com o Alfredo não tinha negócio

res. R$950.000,00 ele renegociou por 36 meses,

mesmo, era complicado.

Frare - Esse eu sei. Entrou R$60.000,00 (sessenta mi\ reais) em dinheiro.
Bompeixe - E tem mais um aqui que entrou

l'l$298.000,00 passou para R$392.000,00.
Arlei -Quanto?
Bompeixe - De R$398.000,00 baixou para
R$282.000,00, página 4.
Arlei - É, oh. Excelente negociação. Olha, isso
s.ão contratos que você tem realizado a 45, 46% ao
ano mais TA. E você tem que renegociar agora por
enquanto, 28%, 30%. A caixa cai violentamente.
Sem contar que esse saldo aqui ele está engessado
com moras e um monte de coisas. E aí temos a fo-

lha 9 aqui "Contratos Baixados com Prejuízo no
!vlês~.

Sérgio Motta- O que é essa DANIELE?
Arlei - É uma empresa de lingeri. São aquelas

após renegociamos para uma taxa de 26~o.

Bompeixe - Mais TR?
Arlei- Todas mais TR. Esse pessoal incompetente que não sabe preencher isso ai.
Bompeixe - Tudo é mais amanhã o pessoa
que está aqui sai daqui corno é que nós ficamos sa-

bendo? DIPLOMATA.
Arlei - Essa DIPLOMATA vocês viram a renegociação feita.
Frare- Baixou R$1 0.000,00 na hora de pagar.
Arlei - É. Não é que eles tinham requerido para
custas. Então essa é a Diplomata que nós tínhamos
visto ali atras, já está renegociado. HELISUL. A .
HELISUL está uma briga desgraçada. Aquele avião
da UNIMED. HELISUL você conhece né Frare, lá de
Foz do lguaçu. Bons clientes, pagam em dia. Aliás,
quantas aeronaves eles tem, pagam em dia. iv1elhor

remanescente, que você pegou bem e vendeu bem.

cliente que temos de Foz do lguaçu.

Sobra esse saidinha aí. Vai lá para CCP.
Bompeixe - ELETROSOLDA PARANAENSE é
r_ondrina, não é, ou Cambé ? Uma das duas.
Sérgio Motta - 90% aqui é Londrina.
Arlei - Quando não é Londrina é Cambé. Do
lado ali. Rolândia, Apucarana, lbiporã. Folha 1o.
Agora daqui pra frente são as renegociações feitas,
lizeram aqui para aprovação do ComiTê. Essa aqui a
famosa "Futiwalle". Tem esse avião aqui, inclusive

Bompeixe- São sérios né?
Arlei- Pelo menos até agora. Ê bom cliente, se
são sérios não sei. Mas como cliente é um dos me·
lhores da gente. Pediram a substituição do avião por
três helicópteros. Então reforçou a garantia em relação à aeronave. Só que ele pediu para fazer a rea-

valiação e nós estamos analisando. ilqUJ é só substituição do avião por três helicópteros.
Daros - Espera ai. Eles querem dar os três he-

quem ajudou a vender foi o Presidente. Esse avião

licópteros em garantia daquele avião?
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Arlei - Não, não. Não foi contratada a operação. É que é o seguinte. Se eu trago uma operação

conclusão elementar: o que interessa é eu receber,
se a Leasing não vai receber não interessa.

do Comitê I. que eu não estou a fim de ficar depois
dizendo a ninguém. Foi aprovado um valor aqui.

Arlei- Interessa receber a parte dele.
Vargas- A parte dele.
Bompeixe - É isso aí.
Vargas- A famosa sucumbência adiantada.
Arlei - RD Transportes, Comércio de Games,
1 0.8. Esse é um problema sério ..
Vargas - Você me dê uma informação, ABSOLUTA ACESSORIA ADMINISTRATIVA. Você co-

R$800.000,00 de um avião. Só que ai eles disseram
não queremos mais avião, queremos três helicópteros. Por isso que eu trouxe aqui. Mudou, não é

avião, agora são três helicópteros, sô que o valor é o
mesmo.
Dares- Ah, ao invés de comprar um avião eWs

vão comprar três helicópteros.
Arlei -Eles vão fazer lease-back.
Dares- Ah, esses três helicópteros são defes?
Arlei -Sim, são deles.
Bompeixe - O que é esses helicópteros, não
tem nenhuma taxa lá no DAC?
Arlei -O senhor esta me perguntando detalhes
da operação que não cabe a mim ver, o que é isto,
não aí não, você esta pedindo pra eu ir na DAC ver

o helicóptero?
Bompeixe - Não, eu estou perguntando se foi
visto?

Arlei - Lógico, se não ver tem que mandar
prender.
Bompeixe - Eu preciso saber se a condição ju-

ridica dessas aeronaves foram verificadas.
Arlei -Não foi Feito Leasing back dessa operação, na hora dela ser formalizada, tem que ser feito

todo o processo.

nhece?
Arlei - Esses caras que estavam negociando
isso aqui, essa Empresa mesmo que esteve lá com
o Paulo. Tinha ela e mais uma. Tinha dois consultores negociando com essa Empresa.

Vargas- Mas não é gente conhecida.
Arlei - Graças a Deus. Não laço nem questão.
Bompeixe- SAN JOSEPH.
Arlei - Essa é a famosa que eu falei, aquela
que falou aí o advogado. Inclusive nê Vilmar... inclusive quem foi fazer ...

Bompeixe- 22% mais TR. A PONTAL LINHAS
AÉREAS é também daqui, porque a PONTAL presta
serviços para serviços para o correio.
Arlei -Essa mesmo. Ela é do Grupo Transportadora Sulista. Transportadora Sulista, a Céu Transportes e Total Linhas Aéreas. Tudo mais TR.
Bompeixe- O que caiu daTAM o Focher 100,
Focher50.
Arlei - Bom, na folha 11. O "Quadro Analítico

Seria a aprovação do crédito, não do processo.

dos Bens Reintegrados", isso aqui foi pedido do

Bompeixe - Porque pode numa dessas passar
batido!

Conselho também sobre a situação dos bens que
estão lá na Leasing hoje. Os Senhores poderiam ir
direto para esse quadro da folha 11.3 aqui, onde

Arlei -Mas Bompeixe, se simplesmente passar

batido, vai haver um processo administrativo em
quem fez. É o que nós estamos fazendo na Leasing

direto, se o senhor não sabe, mas nesse caso eu
gostaria que o senhor me desse aquele caso, aquele
que o senta me mostrou ontem.

Bompoixe -Que caso é aquele?
Arlei - Aquele caso que o bem não esta nem
no nome da Leasing nem da arrendatária. Tem que

abrir um intJ]érito em cima do gerente que fez aquela operação. mas tem que abrir, pega o no nome ai,
tem que ,..,dar.

Bompeixe - Só ele que você quer ou tem mais
algum?
Arlei -Os que o Senhor tiver? Se ninguém der

prá nós nãD adianta ué! Se ninguém chegar lá e falar prá ger*-..
Bompoixe - Sabe o que acontece, é que a
maioria dos que são credenciados chegaram a uma

aparece a localização ...
Bompeixe- Não é bom chamar o Presidente.

Vargas - Isso aqui é importante Bompeixe.
Bompeixe - É, lógico que é.
Vargas- Esse assunto é grave.
Bompeixe - Chamar o Presidente.
Arlei - Não, grave era.

Bompeixe- Tem mais o bem MAKU de Londrina.
Arlei - MACU. anote ai. Não foi transferido
tambêm?
Vi/mar - Não, eles trouxeram o bem para Curitiba para entregar emprestaram para um amigo e capotaram a Fiorino.

Sérgio Motta- Mas tem seguro né?
Bompeixe - Eu não sei se tem seguro. Eu sei

que a única coisa que ela tem são veículos. Pode
ser Macu Correia, Macu defensivos de Veterinária.
Você vai encontrar um único nome, Macu. Ar1ei que
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queria que vóce anotasse para trazer um relato da-

lei, próximo à TELEPAR. Aqui no DEPPA, no Banco

quele avião, daquela aeronave.

tem mais, são 109, mas são caminhões, aqui são só
caminhões, ônibus e máquinas e nos pátios das regionais em tomo de 200 veículos.

Arlei -Sim Senhor.
Vilmar - Como é o nome daquele empresário
que acharam o documento aqui.

Arlei - É o genro dos Vieiras.
Sérgio Motta- Sobrinho do Vieira.
Vargas- Ah, aquele lá de ...
Arlei -Canela, que ficou devendo o celular.
Daros - Aqui na Leasing. Você está brincando? E não tinha seguro?
Vargas - Ele era da concessionária da Renault.
Daros - Brincadeira. Mas quem que tinha comprado.
Sérgio Motta - Quem que assina, quem formaliza essa informação aqu~?

Arlei - É lá do Departamento dele, DEATO.
Esse é um relatório de emergência. Senhor Presidente, nós estamos aqui na tolha 11. Adiantamos
bastante a reunião e aonde foi pedido o relatório

Neco - Aqui está escrito veículos pequenos,
vários.
Arlei - Não, esses aí são do Banco. Então dá
um total de 491 veículos. Então está aqui em baixo a
jus!Hicativa do porque esses veículos estão sinistrados. Cedidos, então tem 20 nas SUREGs.
Sérgio Motta - O que quer dizer cedidos?
Arlei - Em nome do Banco.
Vil mar- São em uso do Banco.

Arlei - Que os Diretores usam, os Regionais
usam para recuperação de crédito e nós cedemos

para o pessoal fazer recuperação de crédito.
Neco - É proibido a aquisição de veículos. Os
diretores usam os carros que pertencem ao Banco

ou à Leasing, que não é o meu caso.
Artei - Inclusive tem carro lá que nós não po-

demos vender. Tem um Passai Alemão que está a

pelo Conselho do bens da Leasing Reintegrados e o

mais de um ano, que a gente mandou fazer um or-

que estão livres, os que estão com problemas e os
que estão bloqueados. Enlão nós estamos implantando um sistema de controle que não existia.
Sérgio Motta- Ou que existia em duplicidade.
Arlei - Ou em duplicidade, uma parte aqui uma
parte lá, e hoje nós estamos fazendo um controle
espectlicamente nosso. Nós é que sabemos do Conselho da Leasing. Nós tínhamos um pouco aqui um
pouco lá e ninguém sabia onde é que está. Então a
responsabilidade é da Leasing.
Sérgio Motta- Tem que ser.
Arlei - Mas antes não era. Eles fizeram uma
baixa aqui, mas agora fica no pátio mas a responsabilidade é nossa. Então, foi apresentado aqui nas folhas 11.e 11.3, a gente coloca veículos indisponíveis
para a venda. Veja, no nosso pátio lá do Champagnat tem 182 veículos nossos.

çamento. R$8.000.00 (oito mil reais). Esse nós não
podemos vender que está com problema na receita
federal, de guias de importação.
Vargas -Tem carros lá que vocé tem condições
de vender, tem BMW. eu vi um Mercedes bonijo.
Arlei - Você não pode vender mas não pode
usar também.

Vilmar - Inclusive esse pátio tem um problema

né Arlei, a Prefeitura está autuando lá, porque não
tem.
Arlei - Inclusive a gente talvez, daí, dependo a
gente vai usar aquele da Olsen lá por enquanto, que
não podemos vender. Lá no Pinheirinho. Vamos
transferir prá lá tudo.
Neco - Tem que consultar se tem Alvará né.
Vilmar - Mas aquele lá do Pinheirinho é nosso,
o depósito.
Arlei - A sim, mas pra poder vender, porque
nós vamos fazer comércio. Guarda e comércio. Então aqui nós temos 182 veículos lá na Júlia Vander-

Bompeixe - Como esses veículos são cedidos
para o Conglomerado inteiro?

Arlei - É com um "termo de responsabilidade"
que é assinado pela área que está usando o veiculo.
Aí vem os por "impedimento judicial" 31. Em nome
de terceiros, aquele caso que nós conversamos, que
tem que regularizar, não tem recibo, não tem como

transferir no DETRAN, não tem DUTs, 83. E sem
AR, ou seja, Auto de Reintegração e/ou Termo de
Devolução, só que isso é uma coisa temporária,
você já consegue, 347.
Vargas- Liberado nenhum.
Bompeixe - Meus Deus! Esses bens são indisponíveis.
Arlei - São bens indisponíveis, né.

Sérgio Motla - Eu acho que o mais importante
nesse quadro aqui são as considerações que, exis-

tem uma porção de coisas e é bom que o Senhor
tome conhecimento Presidente.
Arlei - Então veja bem Presidente. O que a
gente está apontando nessa análise desse problema ... Aqui na 11.1 nós estamos vendo aqui que nós
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ser aqt.:ele

"somos pela centralização e baixa de bens reintegra-

acho que sempre que possível, a não

dos", que é o que a gente já está fazendo agora, não

caso que é Receita Federal.
Artei - Na 11.4., onde já dá as possibilidades
de venda, né?
Bompeixe - Eu teria que pedir a venda antecipada gente.
Vilmar - Tem caso que o cliente chega lá na
Agência, deixa o carro lá.
Arlei - Deixa o carro lá, você sabe que está ha-

são as ações que ainda vai acontecer.

Neco- Lavado, cercado ...
Artei - Isso nós vamos tentar lazer naquela
área da Olsen lá, cercada, tem tudo lá, fica lá no Pinheirinho. Inclusive lá tem um barracão que dá para
guardar os melhores veículos.

Neco- Guardados dentro do barracão.
Arlei - Dentro do barracão.
Neco- Mandar lavar.
Artei - Sim. Outra coisa que eu estava pensando também em terceirizar as vendas.
Bornpeixe - Ai, mais problemas. Eu quero fazer um comentário aqui na 11.4.

Vargas-

E válida a idéia, só que eu acho que

esse ramo muito de baixo nível.

Sérgio - Não. Sou perfeitamente favorável.
Eles definem o valor.
Artei - O valor mínimo, nós queremos o nosso
mínimo.

Sérgio Motta - Eles vendem por quanto eles
quiserem, o que passou é deles.
Neco - Uma coisa Artei, eu quero fazer urna
pergunta para você. Esses dias chamaram um avaliador, era um engenheiro.

Artei - E um engenheiro civil, é infelizmente.
Neco- Mas você vai na "boca" que vende car-

vendo a reintegração, mas já deixa o carro por con-

ta.
Vargas - Mas não deixa documento?
Bom peixe -O cara abandona o carro?
Arlei - Não, ele deixa o carro.

Vargas - Ele não pega um documento.
Arlei - Nós temos de recebimento, ele assina
·
um documento.
Neco- Não a transferência do veículo?

Arlei - Não, o veiculo já está no nome da Leasing. Quando é auto de liberação tem que estar no
nosso nome.

Varges- Tem o Clube Car aqui em Curitiba.
Arlei - Eu falei para o Dr. Bompeixe que a gente está pegando esses casos onde não ,foi transferido o bem. Então a gente vai pegar o nome da em-

presa, ver qual é a agência e mandar para a auditoria. Isso foi uma fafta de, foi uma indisciplina admi-

nistrativa por falha gerencial. Ele tinha que, no mini-

ros usados, esses caras são ·experts• em avaliação
de veículos.

mo, transferir o bem. Problema da agência isso ai,

Vilmar - No caso das SUREGs do interior é o
Bruno.
Vargas- E, mas ele tem que Ter um perfil pro-

Bompeixe - Me diz uma coisa, as reintegrações algumas vezes, quando mais às vezes, cobrar a

fissional, sem prejuízo na avaliação.

Bompeixe - Percepção de campo.
Arlei - Nós estamos agora com um engenheiro
mecânico. Nós estamos acertando com o Paulo, que
ele vai colocar dois engenheiros exclusivamente, fi-

cando lá permanentemente na avaliação lá. porque
nós estamos deixando de vender bem por falta de
avaliação. O Dr. Mário esteve lá comigo, faltou avaliação. O Banco não poder vender porque não linha
engenheiro para avaliar. Um monte de engenheiro

credenciado aqui, é que hoje é ludo centralizado
aqui, é que o hoje eu dependo da DIRAD para poder
fazer alguma coisa.

Bompeixe -

E por isso que eu defendo aqui, e

ela que é obrigeda a fazer.

situação do bem. Às vezes consta a situação do
bem. Como é que o bem se encontra?
Arlei- Termo de Recebimento.
Bompeixe - No mais das vezes. Nesses casos
aqui eu entendo numa consulta na área jurídica
como deverá funcionar isso aqui, viu? Para evitar

que futuramente.
Arlei- Qual o caso, o Dr. Bompeixe?
Bompeixe - Esses casos aqui que os bens foram parar sei lá.
Arlei - Ah tá, tá, tá.
Bompeixe - O caro abandonou lá, deixou lá, a
Leasing que venha pegar. Eu acho que nós temos
que Ter o cuidado prá que amanhã não se diga que
o bem foi entregue em condições e não corresponde

vou repetir é a terceira reunião que eu trago esse

à verdade.

assunto. Esse caso aqui do bloqueio do CPD no DETRAN. Esse caso aqui 11.4. Impedimento Judicial, o
veiculo fica bloqueado até, é esse caso aqui que eu

referem-se aos bens que são devolvidos, deposita-

Artei - Oh, é que a grande maioria dos casos
dos ou abandonados nos pátios das agências. Sem
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que o fato seja formalizado legalmente por parte do
arrendatário.
Sérgio Motta - Então num auto de recebimento.
Arlei - Chega lá e avisa eu deixei o carro ar, o
cara não quer...

Vilmar- O cara não assina nada.
Arlei - Ele já arrancou toca-fitas, já trocou os
pneus por velhos, tudo estourado, devolve o carro.
Vargas- Se estiver no nome dele ai complica.
Arlei - Vocês vão ver aqui o estado dos cami-

nhões da Amorim Sergipe.
Bompeixe - Bem, existe alguma coisa em ter-

mos de sistema que a Área de Informática do Banco
deve dar uma ...

Arlei - Veja bem, hoje Dr. Mário eu diria para o
Senhor que hoje, o Senhor já foi na Champagnat,
eles tem um terminalzinho lá. É interligado então entrou um carro já é cadastrado na hora. Vendeu, já é
cadastrado, quer dizer, existe um acompanhamento.
Vargas- Aqui ele cita dois sistemas só que é a
mesma coisa, um no Banco e outro na Leasing. O
que ele está sugerindo é que se un~ique o sistema.
Arlei - Perleitamente.
Vargas - É a Área de Informática tem que dar
uma solução absoluta.
Vil mar- Você tem que ver a prioridade da prioridade.
Arlei - É, Dr. Mário é o seguinte o que a gente
está fazendo aqui é exigindo por parte inclusive dos
órgãos aqui do Banco é o tratamento da Leasing
como Empresa e não como Carteira, é ser tratada

como Empresa e como tal tem que dar suporte, senão não dá.
Bompeixe - Aqui 11.5 diz assim: Imóveis não
Liberados. Esses, o próprio Banco pode fazer uso?
Quer dizer...
Arlei - Foi cedido um aqui Água Mineral.
Bompeixe- Santa Paula?
Arlei - Poder de terceiros, 8. É alugado. Apartamento que era para entrar naquela famosa composição da Água Mineral em mil novecentos e lá vai. ..
Neco- A Água paga aluguel?
Arlei - Para a Associação Banestado. Não a
Associação Banestado também tem que remunerar
a Leasing através de um convênio que existe.
Vilmar- Tem um contrato de que cabe cobrança?
Arlei - Não, hoje não, porque hoje estão tendo
prejurzo.
Neco- Como prejurzo?

437

Arlei - por causa do custo da água. Veja bem,
esse negócio está se arrastando a mais de 1o anos,
sei lá não sei quanto tempo faz isso ar
Neco- Quem é o dono da Água Mineral?
Arlei - O dono do imóvel é a Banestado Leasing.
O administrador daquilo é a Associação Banestado,
ela faz o papel de Administradora do Complexo.
Daros- Mas você tem o prÇ>blema se deixar de
explorar a água custa mais caro ..
Arlei - Isso é um pepino da gestão anterior.
Daros- É eu acompanhei isso.
Arlei - Se a gente parar aquilo lá vira sucata.
Pelo menos assim a Leasing não está tendo prejuízo
nenhum.

Dares - Não estamos tendo segurança nem
manutenção.
Arlei- Está lá, o Complexo está sendo mantido.
Daros- Porque não pode, ainda está.
Vargas- Água não custa nada, está lá.
Arlei - Está preocupado, está competindo com
a Ouro Rno.
Vargas- Tem pequenos custo de filtragem, essas coisas.

Daros - Agora você veja só uma coisa o Estado fez um convênio a Ouro Rno de R$1'(um real) a
garrafa de água, poderia ter feito com a AB.
Arlei - Mas o Tribunal de Contas inclusive é
contra a existência desse processo. Essa coisa está
se arrastando há muito tempo.
Daros - Não, não, não. As cem mil garrafas
para assistência social agora para presente das

crianças, foi fe~o com a Ouro Rno, quando poderia
ser fe~o com a AB.
Vargas- Vocês conhecem que existe uma ·secretária de saia•.

Dares - Não, mas a Ouro Fino é a Ouro Rno.
Cem mil garrafas a R$1 (um) real.
Arlei - Veja bem, com a chegada lá do Marquesini lá agora, inclusive a gente vai colocar ele
vendo mais de perto esse processo da Água Mineral
junto à Associação Banestado. Na folha 11, alguém
tem mais algum comentário?
Vargas - A minha única observação é essa,
que se deve insistir junto à Área de Informática do
Banco para que se unifique os sistemas para que se
tenha uma controle único e junto à área administrati-

va, o Banco sai caro. Essas avaliações seja

fe~as

de

carro.
Arte i - Essas avaliações eu vou fazer o seguin-

te, eu vou fazer uma carta aqui que conforme Reunião do Conselho de Administração aonde deve ter
dois engenheiros em estado permanente lá avalian-
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do, porque chega todo dia, todo dia está chegando
bem todo dia. Você viu há pouco, chegou 45 vefculos sem avaliação há mais de 30 dias. Um absurdo
isso. Não sei quem tinha viajado não sei prá onde e
mecãnico era um só. Aqui na folha 12, também foi
cobrado pelo Conselho, as metas de recuperação
das operações Crédito em Uquidação. Então o que
agente tem de provisão para o 2" Semestre de 97 e
atras tem um quadro do previsto e do recuperado.
Dentro do que a gente previu não está tão. O proble-
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Vil mar- Viu Dr. Márto sobre esse caso ai o Dr.
Neco pediu para fazer com cópia para vocês.
Vargas - Existe uma série de pendências que
ficaram ainda, não resolveram. Existe um contrato

da manutenção de software R$5.000,00 por mês.
Ariei - Isso ar não foi, isso af foi rompido em
março.
Bompeixe - Foi celebrado .o contrato e a Leasing cumpriu a parte dela. Anular. aonde esse contrato? O contrato está escrito, uma das partes que quer

ma é o ingresso.
Bompeixe - Aqui diz assim valores o ... Casca~

a nulidade cumpriu. Reconheceu que era válido.

vel. Em outubro era R$364.000,00 né? O que esse

prestaram o serviço.
Arlei - Veja bem, com a assinatura que houve

três porcento?

Vargas - Não, o Artei reconheceu que eles não

Arlei -Três por cento estoque. E estoque que
está em Crédito em Liquidação.
Bompeixe -Três por cento de R$364.000,00?
Arlei - Não, é R$12.506.000,00. Eu estou pas-

aí do contrato entre o Governo do Estado, o BANESlADO, SANEPAR, COPEL, e tal eu disse pra ele, se
vocês têm esse contrato, você já tem obrigação de
cumprir com a parte de software da Empresa. Eu

sando aqui para quem tomar conhecimento dos ca-

não tenho mais que ficar pagando esses cinco, seis

minhões que foram recuperados, esses caminhões a
maioria era da THANSPESCA .

mil por mês. Mário, se eu não acorpo para isso dar.
Se eu não sei desse contrato nós estávamos pagando até hoje. Af é que está. São coisas que a gllnte
vai pegando no meio do caminho e vai descobrindo.
Vargas - Tem que ver se eles prestaram essa

Dares - Nossa mãe.

Artei - Famosa THANSPESCA.
Daros - Espera ar, mas esse ar é da AMORIM?

manutenção.

Vargas- É AMORIM.
Dares - Ah, então já eram caminhões usados
que foram...
Artei -Sim, que foi uma transferência de leasing.
Vargas - É a justificativa da recuperação da
AMORIM e THANSPESCA
Artei - Esse parecer é na RÁPIDO LASER. Fizeram na SERGIPE. Presidente, esses são os assuntos da pauta.
Vargas - Eu quero voHar a um assunto da última reunião que entregue uma série de documentos,
contratos, relatórios da Sofhar. O Artei relatou que
estão em fase de acertos com o Banco etc. Acertos
operacionais.
Artei -Arrendatários.
Vargas - O meu assunto realmente não é
esse. E a prestação de serviços, se eles fizeram pagamento, baixaram saldo, etc. Então eu fiz uma sé-

Artei- A Área de Informática do Banco está sendo chamada para responder sobre todas questões.
Vargas- Aguarda-se a próxima reunião.

rie de indagações à teasing nesse mês de novembro
e não tenho resposta.

Arlei - Infelizmente, nós passamos às áreas
responsáveis sobre esses assuntos para elas responderem. Nós cobramos das áreas. Veja lá a cópia
das cartas que nós mandamos para as áreas.
Vargas - A respeito desses documentos se só
tem uma assinatura. O estatuto da BLAM pede duas
assinaturas.

.

Artei - Eu gostaria as datas que nós mandamos para as áreas que nós mandamos e passar

para o Mário.
Vargas - Eu concordo. Foi isso que eu pergun-

lei. ..
Bompeixe - Eu queria fazer uma pergunta sobre a aeronave sinistrada.

Artei - Eu conto as histólias para o Bompeixe e
depois ele me põe em fria.
Bompeixe - Não, não é uma fria. Eu peço ao
ilustre Diretor que me permita fazer o registro à pú-

blico.
Neco - Até eu ia, quando nós terminarmos,
nós vamos conversar hoje com o Secretário e pedir
uma audiência juntamente com os Srs. do Conselho
para que os Srs. tenham a oportunidade de conver-

sar com o Presidente do Conselho de Administração
do Banco a respeito ... do Ex-Diretor Presidente.

Bompeixe - Presidente, posso, a pergunta, Arlei: queima da aeronave.

Ariei - Bom o que acontece é o seguinte : é,
maio de 95, acho abril, maio de 95. Foi contratada
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uma operação de leasing com a empresa J.D. Barros, que estava adquirindo uma aeronave da D.M.
Então foi feito um lease-back; a aeronave da D.M.
passou pra a J.D. Barros, isso em maio de 95. Em
junho de 96, essa aeronave foi transferido para uma
empresa chamada lguaçu Rent a Car. Essa é uma
operação que foi concedida na época diretamente
pelo Diretor Presidente da então empresa, transferindo essa aeronave da J. O. Barros para a lguaçu
Renl a Car, então fizeram-se os ajustes, fez-se o
aditivo ao contrato. Isso em junho de 96, mais precisamente em 28 de junho de 1.996, segundo o aditivo que eu tenho.

Vargas - Final da gestão.
Arlei - Isso no a pagar das luzes. No a pagar
das luzes da gestão do então Diretor Presidente. Ele

transferiu o avião da J. D. Barros para lguaçu Rent a
Car, através do aditivo. E quando contratou-se essa
operação da aeronave em abril de 95, maio de 95, tinha lá no contrato lá que a aeronave estava coberta

por seguro, a partir daquela data, maio de 95. O que
aconteceu, claro em maio de 96 venceu o seguro.
Só que como essa operação estava vencida e estava com problema, e o mais importante era achar alguém que assumisse este avião do que acertar, sei

lá, foi passado a essa empresa ai. Bem, é, partiu-se
do pressuposto que esse avião estava segurado,
porque o próprio contrato é de 36 meses, se você
faz um seguro, quer dizer, o contrato lá com diz que
o prazo é de 36 meses, e lá na última folha diz que a
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seguros, que acompanhava a renovação de seguros

dos contratos, porque a partir daquele momento,
como não tinha mais comissão de seguros para funcionários, o seguro deixou de ser interessante. Ain-

da bem que o Comandante Rodrigues, que é uma
pessoa, que cuida bastante, que é da JET SUL, que
tem mais de cinco ou seis aeronaves, fez um reforço

de seguro da aeronave, acredit;ando que tinha um
seguro, então ele tez um seguro -de US$ 700,000.00
no Bamerindus, tá, então hoje existe urn seguro de
US$700,000.00 no Bamerindus, conosco não tem
nada, salvo um milhão e trinta à visla da dívida que
a gente recompôs recentemente, eu trouxe até aqui

no Conselho esta composição. Qual é a forma que a
gente tem pra resolver esse impasse aí? Veja bem.

Vargas - Isso aconteceu. Qual é a forma de
controle que existe hoje na Leasing?

Bompeixe - De seguro?
Arlei - Continua a mesma coisa. Não tem agora, mas a partir disso aqui, a primeira ordem que foi

dada, todas as aeronaves tem que verificar aonde é
que está o seguro.
Vargas- Todas não. Todos os bens.
Arlei - Claro que é todos os bens. Só que agora nós vamos pegar a Gralha Azul, chamá-la para
dentro da Empresa de novo, entendeu? Quer dizer,
passar o controle do seguro para ela fazer a rece~a.
porque não interessa a receita da Leasing. O que a
Leasing precisa ter é os bens segurados.
Vargas - Porque é que nós estamos brigando

aeronave está assegurada. Quem comprou parte do

aqui, quatrocentas reuniões até na última.

pressuposto que é pra 36 meses. Moral da história,

Artei - Nós não estamos operando Dr. Mário,
nós estamos falando do estoque, do estoque que eu

o que aconteceu, essa aeronave sofreu um sinistro

agora, exatamente dia 31 de outubro no município
de Canela, no Rio Grande do Sul, que faleceu aquele genro dos Vieira e mais aqueles dois, e essa
aeronave estava sem seguro, por faHa de controle
da "Dona· Banestado Leasing, de pessoas que lá na
época estavam ocupando esse selar que é o Sr.
Edinho, Sr. Luiz Antonio, o pessoal que estavam lá,
estavam muito preocupados, mas por que aconte-

ceu isso aí, vamos vollar no tempo Srs. Conselheiros, e lembrar muito bem : Seguro era importante na
leasing, quando? Os funcionários recebiam a comissão do seguro. Quando eles não mais receberam a
comissão do seguro, o seguro deixou de ser importante, e naquela aconteceu, pena que o Marquesini

não sei como está o seguro.

Vargas - Eu estou falando das passadas, reuniões que nós falamos duzentas vezes, a Gralha
Azul deve ter a exclusividade, é empresa nossa, vai
dar para terceiros? Não, não dá, porque é mais caro.
Eu entendi exatamente o que vooê disse, não havia
interesse em lazer com a Gralha Azul, a empresa de
fora dava comissão para alguém.
Artei - Então veja bem, o que a gente está
acertando com a Gralha Azul, é que ela está de
novo voltando o seu Núcleo lá dentro, independente
de ter ou não comissão e segurar os bens que estão
lá dentro. Como é que a gente vai acertar este avião

não esleja aqui, ele era Diretor Superintendente na

aqui. Tem lá o saldo de um milhão, o cara só tem

época da empresa, o Mário acompanhou muito bem

700 mil, não tem mais dinheiro, ele conseguiu achar

isso aí, deu uma briga desgraçada, o Fayet, entende, e infelizmente a Gralha Azul retirou lá da Leasing, o pessoal da área responsável pelo Núcleo de

uma aeronave aí, em tomo de uns 850 mil dólares,
está aqui a carta, ele fez a carta hoje, está aqui olha
975 mil reais o avião, deve ser um Sytake 1, 935 mil.
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Então o que a gente pode fazer ai para poder acertar isso aí, 1azer uma revisão da taxa desse contrato,
rá, em tomo de 165 mil e liberar esse 165 mil, ele
pega mais o dinheiro do seguro do Bamertndus,
compra outra aeronave e substitui nesse contrato e
continua nos pagando.
Frare- Libera os 700?
Arlei - Não os 700 é dele. Nós não temos
qada.
Vargas - Não tem seguro pra nós?
Frare - Não tá vinculado a Leasing?
Arlei- Não.
Vargas - Mas o avião não está em nosso
rJOme.
Arlei - O avião que caiu, sim. O Sinistrado,
sim.
Vargas- Mas o do seguro não.
Arlei - Mas o seguro é de 700 mil. Revolve pra
nós.
Bompeixe - Então o Arlei, sugiro que essa
operação seja casada. O dinheiro, só será dado ao
vendedor, contra a transferência da aeronave para
nós.
Arlei - Perfeito. Pra nós da Leasing. Nós vamos Ter que resolver isso tudo no mesmo momento.
Vargas - Tudo absolutamente casados, amigável não tem jeito.
Arlei - E inclusive colocando como subarrendatário, a JET SUL TÁXI AÉREO, pra cumprir o que
exige o DAC. O que só pode voar se tiver seguro,
porque dai eles não deixariam essa IGUAÇU RENT
A CAR, e a JET SUL tem próprio e tem para nos pagar por mês, pelo menos. Então o problema aqui se
a gente trocar por o sinistro, não sei quanto daria no
final, eu acho que a vantagem seria, Presidente,
aqui pelo menos a gente não tem prejuízo, não teria
prejuizo, então foi a forma que eu achei, você dá
uma versão de taxa de 1.160, para não alterar o saldo devedor, viu Mário, abato, libero e mantenho o
saldo devedor, e você uma aeronave garantido. Mas
nós ficamos com a aeronave e ele continua nos pagando.
Viu Arlei. Ele vinha pagando regularmente?
Arlei - Não, ele fez uma composição, agora recentemente ele compôs a dívida conosco. Tá isso
aqui são alterações feitas lá atrás, infelizmente para
atender interesses políticos, estou sabendo, toi feito
por ISSO. Tá, aí esse comandante aqui diz que na
época ele assumiu e tal, e deu no que deu. Foi feita
a transferência, deve ter sido feito uma coisa diretamente lá dentro, como era feito. Então, veja bem
Presidente, eu acho que essa solução, eu não sei se
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até posso por na ata ou deixo para aprovar em Comttê I.
Bompeixe - Eu vou sugerir aqui, ao Conselho
que na próxima reunião, se não houver tempo houver, ou senão numa subseqüente a Leasing proceda
a um levantamento do seguro de todos os bens, porque ...
Vargas - Porque mantêm o·controle.
Arlei - Eu estou contatando a Gralha Azul,
para que ela reative o número de Gralha Azul lá
dentro da empresa para fazer o levantamento inclusive desses contratos que nós estamos renegociando agora.
Bompeixe - E esse aí do carro, o Fiorino. Se
ele não tiver no seguro, perdeu tudo.
Arlei - E que o problema. é estoque antigo.
Como ninguém mexe e ninguém vê, o problema é
esse tá vencido porque, como era feito o casadinho,
era 24 meses, não estão pagando a dívida, não tem
seguro, nós estamos a descoberto, totalmente a
descoberto, na verdade.
Bompeixe - Eu vou dar aqui um depoimento. É
que dificilmente o cara que vai recompor urna dfvida,
faz seguro de novo. Não tem gerente qué obrigue o
cara a fazer.
Arlei - O cara vai falar que não tem dinheiro
para pagar o seguro.
Ai você renegocia, se você condicionar o seguro, não sai a renegociação.
Bompeixe - Você não precisa falar que vai fazer o seguro, você embute o seguro sem dizer que
está fazendo. E outra pergunta : TV Mix, o que é que
diz, ela está no ar.
Neco - Eu acabei de falar com Pauto Pucci, e
do que a gente conversou, talvez a gente encontre
uma solução, a minha interferência foi, porque eu
estava em Londrina, e o Colette, Suparintendente
Regional, participou-me que o Peter, que é um dos
proprietários da TV Mix, confidenciou a ele conforme
me disse agora a pouco pro telefone, aquela necessidade de fazer uma contribuição espontânea para
um Diretor da Leasing, para poder Ter acesso a uma
operação, e ele pensou novamente que aconteceu
isso. Uma cámera de geradores de mais dois mil
reais, e agora nôs vamos iniciar um processo aonde
nós vamos levar indícios contra o indivíduo da Leasing que era o tal de Edinho e depois eu conversei
algum tempo com eles disso ai, que era uma operação da Leasing, estava o Paulo Pucci, o Dr. Millon,
porque o Dr. Mmon também ouviu falar desse assunto, o Va~er Benelli também estava. Eu saf, depois
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eles adiantaram Ç!s conversações para uma composição, qual é eu não sei ainda.
Bompeixe - Porque eu transmiti ao Arlei, a
questão de uma semana, um advogado de Londrina
foi procurado para ajuizar uma pela TV MIX contra a
Leasing sobre esse contrato aí.
Neco - Eu vou falar pro Colete pra correr atras
disso. Eu
Bompeixe- Pra que?
Arlei - Para a gente não tomar os bens dele.
Bompeixe - Estava em cumprimento a carta
precatória daquele negócio da renegociação, se parou o cumprimento. Houve o cumprimento, daí nesse interregno um advogado em Londrina, cujo nome
eu não vou declinar, toi procurado por pessoas da
TV Mix, para verificar da possibilidade de ingressar
com uma medida contra a Leasing. Eu telefonei de
imediato para o Ar1ei, disse : Arlei eu estou sabendo
disso, dá uma verificada, para nós não sermos pegos no contrapé.
Neco - Mas o que pode ocorrer Dr. Bompeixe?
Bompeixe- Eu não sei. Pode ser que apresentem uma revisional, ou qualquer coisa, e o Judiciário
se encaminha cada vez mais para dar ganho de
causa nas revisões contra as empresas de leasing.
Aliás não é o judiciário, a doutrina inteira está dizendo isto.
Sérgio Motta- Até o Tribunal de Alçada?
Bompeixe- Tudo.
Benelli - O que foi acertado hoje, eles levaram
para consideração e para registro. Eles concordaram com a proposta, houve uma redução da taxa de
6% para... daríamos um desconto em tomo de
R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), parcelamento em 36 meses, pagando a primeira em janeiro.
Eles pagariam as custas de advogado e outras custas de honorários de R$2.500,00.
Neco - Aquela indústria de São Paulo?
Arlei - A DVN continua fechada. Estamos lá
mantendo dois três seguranças lá dentro. As máquinas, os bens continuam não podendo ser retirados.
Existe uma área que eles dizem ser deles ainda. Vamos Ter que chamar o engenheiro lá para ver o que
é, onde é essa divisa, dividir o tapume, para não dizer até que a gente estaria cerceando ... Então essa
é uma delas. Estamos lá siderúrgica Catarinense,
aqui em Quatro Barras, com dois, três seguranças lá
dentro, lechada. Estamos com o depósito da Olsen
fechado. Com a fazenda da Olsen fechada. Pela primeira vez, aquilo que eu mostrei. Nós trnhamos veículos, caminhões, agora estamos cheios de imóveis.
Temos até um sistqma para acompanhar os imóveis.
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Bompeixe - Artei, a proposta que o Conselho
aprovou hoje fale prá todas essas em?resas que re~
querer ao juiz a contratação para depois ser ressarcida a despesa. Serve para todas, é isso? Certo?
Aprovado. O AMORIM SERGIPE, eu olhei o estado
dos carros, de dois faz um. Eu tenho n impressão
que esses carros, eu acredito que n6s devamos fazer a venda rápida, o quanto antes ms!hor.
Arlei - Sim, veja bem. Existe inciusive umas
duas empresas lá interessadas, então eu vou procurar acertar para mandar daqui ou contratar um avaliador, sei lá ou manda um engenheiro nosso aqui do
Banco, que faça avaliação de tudo que tem lá, de
máquina, de tudo e se tiver lá comprador, como a
Leasing pode fazer dire\o; se ele bater no valor que
o engenheiro, o avaliador, o mínimo, vendemos
tudo. Trazer para cá, Deus o livre. Não, não, custou
R$20.000,00 (vinte mil reais) para fazer isso aqui,
gente.
Dares- Qual é o valor do AMORIM SERGIPE?
Arlei - R$8.000.000,00 (oito milhões de reais).
Diga Daros, vendemos por um esses "cavalos• aqui.
Isso aqui vai dar uns R$800.000,00 (oitocentos mil
reais).
Frare - Isso aqui está num pátio, ele não é o
"fiel depositário".
Arlei -Nós alugamos um pátio para guardar lá.
Frare- Ele está como fiel depositário.
Arte i - Não, não. Ele não é "fiel depositário".
Era. Aí os bens que não foram localizados vai seguir
uma ação, ai o Dr. Francisco pega agora e faz o
que, o precatório volta, eram o que? 30 (trinta) veículos, só achou 15 (quinze). Cadê os outros 15? Af
é um outro tipo de ação que vai correr, e que o Dr.
Francisco falou e você vai pegar os desdobramentos, se já cumpriu a parte obrigatório do registro dos
bens. Esse... disse que tem um aditivo assinado
pelo Luiz Antonio e o Edinho, isso quem me falou foi
o "localizado r', o "perdigueiro", que esteve lá me trazendo isso aqui. Ele tem um aditivo Já na mão dele,
que esses 15 (quinze) veículos que não foram localizados foram trocados por máquinas. Existe esse
aditivo assinado. Só que essas máquinas são as
mesmas que já são do outro contrato.
Bompeixe - Se isso existir, isso não engloba
naquelas ações penais já instauradas. É bom não
esquecer isso. É outro fato.
Arlei - Infelizmente, parece que ele tem esse
aditivo, inclusive pelo que ele viu parece que tem um
negócio lá do Cartório do Taboão.
Vargas - É bom que tenha porque assim é outro fato para comprovqr, prova documental.
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Arlei - Só que essas máquinas, que ele disse
que troca" t5 (quinze) caminhões por máquinas,
são as máquinas que estão em outro contrato. Os
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amanhã eu fazer cantata para me informar, eu comunico ao Arlei e ele comunica aos Senhores, no

caso especifico do ASPEN PARK.

mesmos bens para levantar dinheiro duas vezes.

Bompeixe - Eu talei que ele era famoso porque

carta-precatória inteira.

pessoas que saíram do Jurídico foram trabalhar com
ele.
Neco - Ai é que está um detalhe para o Se-

Arlei - Eu acho que ele entregou para o Dr.
Fernando, porque eu vi o Fernando com tanto documento.

nhor, não são do Juridico. São :escriturários, porém
são advogados.
Bompeixe - Mas que estavam no Jurídico, tra-

Bompeixe - Então eu não preciso voltar a carta-precatória. É aproveitar e protocolar a inteira que

balhavam lá.
Arlei - Exercendo o papel de advogados.

Bompeixe - Arlei - O "localizado r', "são bernardo", me diz uma coisa, ele já trouxe fotocópia da

está lá.
Arlei - Não, não, nós jã estamos. E tem um detalhe, o processo corre aqui. A ordem de prisão sai

Neco- Não exerciam a função de advogados.

Bompeixe- Não. não de advogados. Trabalhavam no Jurídico. A parte burocrática do Jurídico.

daqui. Isso é o que o advogado estava rne falando.
Não é como lá, a do Banco do Brasil infelizmente
tem que ser lá. Ai não puderam cumprir.
Bompeixe - Uma pergunta, a ASPEN PARK,
como é que está?
Neco -A ASPEN PARK está sendo, o Dr. Hosken e o Dr. Gabriel estão trabalhando para a ação

Neco - Isso eu não sei. Existem várias situações no Banco. Aqui é muito pior do que o Senhor está
pensando. É mesmo.

ser agilizada mais na parte penal e criminal. Essa é
a notícia que eu tenho. Eu me encontrei numa des-

Arlei - Presidente, eu poderia fazer só uma colocação, que da minha parte.

sas reuniões junto com o Dr. Schulmann ele tem jun-

Neco- Da indicação do Marquesini.
Arlei - Não, não. O Conselho nas últimas reuniões tem procurado se resguardar de todas as formas passiveis de tudo aquilo que aconteceu principalmente de ruim na empresa, relatando, escrevendo, ou mandando constar em ata. Então os gerentes
de divisão, de departamento, os atuais da gerentes

to a companheiros de escritório de assessoria, aconselhamento dessas empresas, e ele nos perguntou a
mim e ao Dr. Hosken que estava presente a situa~

ção do ASPEN PARK. Então nós pedimos alguns
conselhos a ele de como deveríamos proceder. Nós
dissemos que a situação do ASPEN PARK é muito
complicada. Mas nós estamos percebendo que I'J€Ssoas ligadas ao Grupo, ao empreendimento estavam

tentando ürn acordo conosco, só que o advogado
tern ido lá na BLAM, fala, fala e nada acontece. Está
nos enrolando, tomando o nosso tempo. As afimlações dele não ser realizam. Então nós pedimos ao

advogado credenciado do Banco, juntamente com o
advogado, o titular da ação, aquele Senhor de moreno, o Senhor conhece Dr. Bompeixe.

Neco - A informação que eu tenho das agências é que eram e são escriturários.

Bompeixe - Sim, mas estavam lotados no Jurídico.

Empresa, de divisão e de departamento, também
querem deixar registrado aqui na ata a nível de Con-

selho a preocupação deles também corn o que
acontecem e que não fique aquilo de que eles hoje
tem culpa do que aconteceu. Que estão tentando fazer o melhor possível, que não consegue atender ao

Conselho, mas que, prá ficar registrado Mário, como
o Conselho também registrou, eu só gostaria, eu vou
ler rapidamente, é um documento transcrito por mim

Bompeixe - Ele é famoso, é famoso. Eu tenho

e por outros gerentes de divisão e de departamento,

que ser iiàntco. Vai virar o ano, nós vamos ouvir
aquelas mesmas histórias. Não porque houve um
tempo que as ações em Londrina eram dirigktas

trouxe para o Conselho para que tomasse conhecimento: "Ao longo dos últimos meses, sobretudo no

para ele. Todo mundo sabe disso.

SING está sendo alvo de inúmeras denúncias, cujos
conteúdos apontavam para o envolvimento de funcionários e direção na aprovação de operações irregulares, ou seja, em desacordo com a boa técnica
de operação bancária. Diante dessas denúnc~s. iniciou-se em novembro de 96 minuciosa auditoria na

Vargas- Exclusividade.
Neco - O que aconteceu nesse caso. Eu soube que houve uma detenninação que quem estava

titular da açao. Esse é um Senhor de cor, que ele
então é o titular credenciado junto ao Banco, porém
ele está seguindo a determinação do Dr. Hosken e
Dr. Cesário. Eu tenho que lá a Londrina hoje à noite,

transcorrer desse exercício, a BANESTADO LEA-

Empresa. Ocorre que em fevereiro desse ano correspondência anànima dirigida a diversos órgãos do
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Governo e BANESTADO trouxe a conhecimento público o que até então estava sendo investigado em
sigilo. A Empresa passou a ser noticiada pela imprensa falada e escrita e as denúncias passaram a
ser manchetes quase que obrigatórias nos principais
meios de comunicação, inclusive de repercussão na·
cional, incluindo Gazeta Mercantil, Folha de São
Paulo, etc. Se os números do balanço já não eram
satisfatórios, esse bombardeio vindo de todos os lados fez com que a sijuação se agravasse ainda
mais. A instituição BANESTADO isolou a Empresa
(ficando marginalizados) e a sensação vivida é que
estávamos sendo literalmente rifados. Iniciou-se um

processo de estagnação e os funcionários, do mais
simples ao mais alto escalão foram marginalizados
de forma direta e indireta. Direção Geral, SUREGs e
Rede de Agências, sem uma exceção optaram pela
condição de espectadores, para ver até quando, ou
até onde a empresa suportaria aquela pressão. Esse
foi o quadro vivido praticamente durante quase todo
o exercício.
Assim, diante do espúrio praticado e isolada
como foco de doença, a BLAM passou a acumular
resultados negativos. As operações ficaram reduzidas em valores fnfimos e o índice de inadimplência
atingiu nfveis até então nunca visto em dezassete
anos de história. Paralelamente o clima interno estava insustentável, com o pessoal desmotivado e revoHado. Pois bem, tudo que foi relatado não é novidade ou contém surpresa, entretanto são fatos que
nos deixam extremamente à vontade para nessa
oportunidade vir expor o nosso ponto de vista em relação ao comportamento adotado pelo Controlador e
em especial por esse Colegiada. Não obstante a audHoria interna ter concluído os trabalhos de averiguação cujos resuttados culminou com a demissão
de orto funcionários, parece existir ainda um clima
de desconfiança e desconforto reinando no ar, senão vejamos. Dentre as atribuições do Conselho de
Administração o item 12 do Estatuto traz como sua
competência: Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os documentos necessários,
solicitar informações sobre contratos celebrados,
proibir a celebração de qualquer outros julgados necessários." Sob esse aspecto atualmente o Conse-

lho tem se mostrado bastante atuante. Entretanto, é
preciso esclarecer que determinados assuntos permanentemente abordaoos já encontram-se devidamente esclarecidos em diversos relatórios de auditoria. Diante das insistências fica a seguinte dúvida, ou
o resuHado da audHoria não espelhou com profundidade a realidade dos fatos ocorridos ou a aluai dire-
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ção da BLAM e seu quadro de administradores permanecem sob suspeita. Quanto à segunda hipótese
há de se fazer o seguinte comentário. Nós funcionários não recebemos nenhum apoio externo durante o
perfodo mais crflico vivido pela Empresa, nem por
isso cruzamos os braços. O senso de profissionalismo prevaleceu e o rótulo a nós atribufdo de resto da
quadrilha não nos abateu. A aluai direção e funcionários são os maiores interessados na elucidação
dos lamentáveis episódios nos quais a Empresa ...
Portanto, não existe motivo para esconder a verdade
qualquer que seja. Muitas das respostas que o Conselho deseja, somente poderiam ser prestadas pelo
pessoal demHido e, ainda, pela autoridade máxima
da Empresa à época. Assim as providências que o
caso e a Casa exigem não estão em nossa alçada.
Isso posto, entendemos que a BLAM não pode permanecer refém do passado por uma razão muito
simples. Sobrevivência. O momento exige que todas
as forças estejam direcionadas no mesmo sentido e
com o mesmo propósito, planejar a empresa com
vistas ao futuro, de tal sorte que possamos retomar
o rumo dos negócios e reerguer esse quadro ainda
desfavorável. Ressaltamos aqui que a empresa nunca necessHou do apoio do Conselho ccimo no momento. MuHa coisa precisa ser feHa, revista e implementada tanto no aspecto operacional quanto no administrativo, uma vez que a possibilidade já descartada de transformar a Empresa em Carteira retardou
várias medidas e hoje se apresentam como sendo
inadiáveis e urgentes.

Isso aqui é basicamente no sentido do que
acontece. Cada reunião do Conselho ...
Sérgio Moita- Quem assina?
Ar1ei - Ar1ei, Vilmar, Paulo Pucci, Romano, Gerente de Departamento, ... Laudilene, Gerente de
Departamento, e Mário Sérgio, Gerente de Departamento. Porque? Cada reunião de Conselho nós chegamos lá com mais de 30, 50 pedidos. São uma realidade, eu não estou dizendo que não é correto o
que o Conselho pede. O que ele cHam é o que a
gente atende antes, porque aquilo lá virou cliente em
cima de cliente, é direto. Então a gente fica olha,
quantas vezes, é a terceira vez que o Mário cobra
da gente. Eu não consigo atender. As pessoas que
até saberiam mais não estão mais lá. Dependo de
terceiros. A gente não ter como atender, isso que a
gente queria deixar claro aqui, é que dá a impressão
Mário que toda reunião que chega do Conselho, que
não é atendido. Pô, esse pessoal não quer mostrar,
não é isso, nós não temos a informação. Nós estamos tentando de tudo quanto é forma ter essa infor-
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mação, mas a gente não consegue. Olha, eu trouxe

tava ali onde está o Sérgio. Por isso eu comecei a

hoje a aud~oria, então veja o Küster foi nós que levantamos o assunto aqui. O problema do, o próprio
advogado, o Dr. Francisco, vem expõe tudo. Quer
dizer a gente tem leito, só que tem coisas que eu

sentar aqui. A pedido, para evitar uma briga. Então
não se põe em dúvida a honorabilidade de um elemento, porque eu não costumo acusar ninguém, tanto que uma ocasião me foram mostrar uma notícia

gente não quer trazer.
Vargas - Tem que c~ar o lato. Mas veja bem,
aí foi reproduzindo a responsabilidade do Conselho
fiscalizar etc. Agora, como nós vamos fiscalizar,

crime e eu disse gente, noticia crime se conta o fato
não diz quem praticou. Na hora que eu digo que foi
Dares que praticou o ilfcilo, se eu não provar ele
vem contra mim por danos morais. Eu conto o fato,
quem praticou as autoridades judiais, policiais que

fico, olha mats uma vez não trouxe, mas não é que a

como nós vamos acompanhar se nós não temos a

vão verificar. Eu entendo essa sua colocação, mas o

informação.
Arlei - Mário, informações do passado nós não
temos como saber. Agora, de hoje você pode pedir

que prá nós sabermos das informações aqui tem

que nós fornecemos.

que pedir.

Vargas - Quando você fala de informações,
que são repettti·1as, que estão na auditoria, eu não
sei quais são. Se você vai falar sobre alguma coisa

você tem que identfficar o que. Eu não sei o que.
Essa informação eu já tenho, aquela eu já tenho, algumas você identifica pelo menos.
AMei - Esse relatório da Aud~oria do Valter Benelli.
Vargas- Eu concordo com isso dai, veja bem,
eu não estou discordando.
Bompeixe - AMei, eu vou só relatar um negócio
aqui. Ou mudam a lei da AS ou elas acabam com os
Conselhos, porquê? Porque ele pode ser destituldo
a qualquer tempo. A justiça tem dito que ele não
pode ser destituldo quando se afirma, ou seja, o
Conselheiro idóneo e não é. Se ele não der motfvo

vai ser reconduzido. Se não der acabou. Veja bem,
aqui nessa mesma sala foi d~o pelo Presidente do
BANESTADO de então que quem dos Conselheiros
quisessem tiver acesso aos documentos podia ter, o

que não podia Ter era cópia porque poderia vazar
para as áreas.
AMei - Isso eu me lembro.
Vargas- Dito várias vezes.
Bompeixe - Várias vezes eu ouvi isso aqui. As
coisas que eu trinco aqui, que eu sou irânico é porque eu cansei de levar ferrada. Já desatou os bon-

des e o filme es·:á rodando do mesmo jeito ...
Bompeixe- Se rebelou o Presidente da BlAM,
fulano e beltrano estiveram aqui exigindo.
Vargas - 1::1e não quis colocar em ata e agora

que acontece é que nós chegamos a um ponto aqui
que pedir, é do passado, não é do seu tempo, tem

E por isso que eu disse

hoje. Não diz aqui

TA. Não, mas é claro que é com TA, mas não diz.
Amanhã o AMei não está aqui, o Vilmar não está. Ah,
eles não estão mais na Companhia, quem é que

pode esclarecer? Já toram embora.
Vargas - Esse relatório que foi apresentado
aqui, o problema da inadimp!ência não tem assinatura. Quem fez esse relatório?

AMei - Quem é responsável é o Departamento,
o DEABE, está escrito ai o Departamento. Eu me
responsabilizo. Qualquer documento que estiver
nessa pasta do Conselho eu assino total responsabilidade ai.
Vargas - Agora veja bem, talou do passado,
que as coisas são do passado nós estamos pedindo.

Porque não Unhamos.
AMei - O que a gente tala aqui é que tem coisas que estão com as pessoas. Nós sabemos que a
Sothar foi um esquema, foi fechado pelo Senhor
Luiz, pelo Senhor Edinho, pelo Senhor Oswaldo.
Vilmar - É um quebra-<:abeças, eu ninguém
entende.
AMei - Eu não consigo Mário.
Vilmar - Ninguém consegue fechar esse quebra-cabeça.
AMei - A própria Area de Informática do Banco
não consegue fechar. A própria Área de Informática.
A gente fica angustiado porque não pode dar resposta, isso que a gente quer deixar registrado.
Vargas- Você sabe que eu sinto Aldo, que sou

Bompeixe - Esse incidente foi lá em maio.
Vargas- E'e começou em maio não em seterrbro.
Bompeixe - Eu comecei a sentar ai onde está
sentado o Aldo para evitar um choque pessoal, por-

o mais velho aqui, mais antigo parece. Cinqüentemirio, mais antigo. O que você sente é que não é só a
Leasing, é um problema de estrutura geral. Aqui só
foi degenerando de uma forma tal que chega a esse
ponto como se dissesse não a DINFO não atende,
no meu tempo também não atendia, quando era direter lá. Tinha que matar aqueles caras que fazem

que o Mário sentava aqui e o então Presidente sen-

os programas. Existem um conflito entre a área de

nós colocamos.
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património e a área de bens, não sei. Essas coisas
vieram se agravando sabe. Responsabilidade do gerente em fazer um risco do bem que nem transferiu,
não sabe nem se existe.
Daros - Isso é a impunidade.
Vargas - A impunidade é que agrava. Quando
nós levamos para o lado, o Bompeixe gosta de ser
irônico; quando se fala esse cara vai ser despedido,
leva um ano. Isso não existe.
Aldo - Existe uma legislação hoje que protege
as estatais. Você não pode recorrer.
Vargas - E muito lento. Um ano, um ano. Esse
que ingressou lá no sistema, o que aconteceu com
aquele caso?
Aldo- Se fosse uma instituição privada.
Vargas- Era despedido e acabou-se.
Aldo - Até você apurar se agiu de forma criminosa, leva pra policia.
Bompeixe - E vou esclarecer só uma coisa
aqui, quando eu fui irónico aquela hora, posso até
ter sido indelicado, sarcástico. Esse Murilo, deve ser
um gênio, ele veio de Cuiabá advogar em Londrina.
Ar o que é que fez o Regional? o que é que tez o
Regional? Descentralizou para as agências. O Advogado tinha que conversar com as agências. Este homem em um mês depois sabia o nome de todos os
gerentes de Londrina. Ele levou dois funcionários do
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mudança estatutária nós criamos, vai haver uma
mudança na Diretoria da Leasing. Eu estava como
Presidente, o Arlei como Diretor. Então eu vou ler a
indicação de Diretor para a Banestado Leasing S.A
- Arrendamento Mercantil. Senhores Conselheiros:
Em decorrência da reforma estatutária ocorrida na
Banestado Leasing S.A - Arrendamento Mercantil,
por meio da 62' Assembléia Geral Extraordinária, de
21.11.97, faz-se necessária a readequação da Diretoria. Portanto os nomes indicados são os seguintes.
Isso quem está indicando é o Sócio-Controlador , com
aprovação do Secretário da Fazenda. Arlei Mário
Pinto Lara, que era Diretor assume no meu lugar que
estou saindo, como Diretor-Presidenle, e José Edison
Marquesini como Diretor. Alé estou achando estranho o
pessoal aceitar essa indicação com essa referência do
Dr. Bompeixe. Esse aqui é um herói né.
Bompeixe -Ou louco, né.
Neco - Ou os dois né. Nós sabemos que a situação da Empresa está
Arlei- Ela está numa fase que seu Deus quiser.

se-

Neco - Então eu estou submetendo aos

nhores, porque merece a aprovação dos Senhores a
aprovação dos nomes aqui sugeridos, p_ara assumir
o Dr. Arlei a Presidência da Banestado l.easing S.A
- Arrendamento Mercantil e José Edison Marquesini.
Se estiVerem de acordo entáo fica aprovada a

indi~

Banco, que eram adVogados mas não são advoga-

cação.

dos do Banco para trabalhar com ele. Todas as ações boas toram para as mãos dele, num esquema
que existia anterionmente. Todas as boas.
Daros - Mas ele não tez uma porrtica de boa
vizinhança?
Bompeixe - Fez, tez, está certo. Por isso às
vezes me mandam um abacaxi para as minhas
mãos e eu não quero. Chama o fulano. Quando foi o
caso que se fala muito ai, a Freezagro eu mandei
pra ele. O Oziel entrou no meio do Gilmar, discutiram, mandaram para o Dr... Ai deu uma briga. Passaram para a Vice-Govemadora, que não foi brincadeira para torear o negócio. Todo mundo sabe disso.
Porque, porque foi feito um acerto novamente. Então, era bom estabelecer critérios, mas que criilérios? Já começa inverter o critério. Não dá. Depois
um advogado credenciado prestar conta para quem
que não é credenciado, estranho ein.
Neco - Somente para encerrar, eu sou obrigado a sair, eu tenho umas correspondências para assinar, são transferências de funcionários, gerentes
que dependem da minha assinatura. Para finalizar
eu tenho que submeter à apreciação dos Senhores
nós fizemos aneração no estatuto da Leasing. Essa

Emanuel - Só que tem um detalhe, essa A&sembléia de reforma estatutária que foi feila pra fazer esse ajuste, o processo está no Banco Central.
Eu falei hoje com o Rui do Banco Cenlral. Eles aprovando esse processo dessa Assembléia, na sequência a gente pode fazer essa eleição pelo Conselho
de Administração, o Arlei como Presidente e o Mar-

quesini como Diretor.
Neco - Mas isso não é uma indicação?
Emanuel -

E uma indicação. Poderíamos fazer

hoje se o Banco Central tivesse dado o sinal verde

para aprovação dessa Assembléia.
Naco- Então fica nula essa indicação.
Emanuel - O nome do Marquesini está

previa~

mente consultado.
Vergas - E efeliva a eleição após a aprovação
da reforma estatutária. E a posse dependendo do
cadastro do Banco Central.
Emanuel - Homologação do Banco Central.
Arlei - Então você teria que aguardar o Banco
Central para tomar posse.
Vargas - Não, não pode.
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Neco - Pode, mas não pode assinar. Ele não

pode assinar, pode acompanhar.
Arlei - Ele já esteve comigo lá duas vezes. Ele
já esteve lá conversando com todas as áreas.
Neco - Eu quero agradecer aos Senhores. O
Dr. Bompeixe, o Senhor está indo para Londrina
hoje? O Senhor vai ficar aqui? Eu estou indo heje à
noije mas vo~o amanhã cedo. Eu quero agradecer a
atenção dos Senhores e lamentar que eu tenho
compromisso agora na Prefeitura.
BANESTADO LEASING S.A.
- ARRENDAMENTO MERCANTIL

211' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 3-3-98
MARÇO DE 1998.
Mota - Sobre a ASPEN PARK, que ficou de
ser informado nessa reunião, quais as providências
iniciais que foram tomadas, que estão sendo toma~
das, com relação ao nosso débito com a ASPEN
PARK.
Vargas- Crédito, crédito.
Mola - Crédijo nosso, débijo deles.
Pucci- Esse assunto da ASPEN PARK na reunião anterior com relação à discriminação do que foi
tomado a nfvel jurfdico né? não foi possrvel passar a
tempo de constar na pauta, mas nós temos separadamente para cada um dos Senhores, relatórios que
já toram feitos vou lhes passar às mãos aliás, foi tomado providê_ncias já de passar o que foi possfvel
levantar dos vinte maiores, inclusive a ASPEN
PARK que não foi possfvel entregar. Então faz parte
do que foi pedido aqui exposto principalmenle da
ASPEN PARK, então vou passar para cada um dos
Senhores. Junto com isso vou passar também um
memorando que foi pedido e eu tomei a liberdade de
providenciar a posição do acerto de contas do Escritório Küster Ferreira Machado com relação à Leasing. Ele está em fase final de levantamento o próprio escritório esta cobrando um posicionamento da
Audijoria do Banco, da Contabilidade da Leasing, eu
despachei para a área do Vilmar e a área do Vilmar
tez uma resposta e está em fase final. Pelo que tivemos conhecimento da contabilidade, da audijoria a
diferença que esta perdurando em tomo de
R$28.000,00 somente, e nós estamos sofrendo ainda ai suspendido na Leasing qualquer pagamento
de bem reintegrado que o Escritório Küster e Machado não paga mais desde 96. Então talvez desses
R$28.000,00 ainda tem que pagar mais uns R$3 ou
R$4 mil, quando for fazer o acordo final.
Mota- Vamos zerar, vamos zerar.
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Vargas- Eram R$700.000,00, Paulo?
Pucci - R$700.000,00. Isto está todinho lá ijem
por ijem, foi acertado, as operações foram, os processos foram se concluindo, terminando, foram fei-

tas as reintegrações e as despesas existentes. Então estão sendo checados com esses valores, pela
Audijoria e pela Contabilidade da Leasing.
Vargas - Dentro do contrato original deles de
01% ou de 10%?

Pucci - Dentro do contrato original até a data
que nós suspendemos. Esses contratos foram suspendidos em agosto ou novembro. Acho que com
relação à ASPEN PARK, o que é mais Importante o
Dr. Sarmento me ligou ele está de férias. Exatamente está de férias para fazer a montagem das peças
do processo das ASPEN PARK. Só para ter um
exemplo do que seriam essas peças, notificação especifica, no caso do ASPEN PARK para todos os lojistas. Então tudo isso está sendo providenciado detalhadamente para que sejam supridas as necessidades aos advogados que defenderão esse causa.
A Advogada que fez foi a Dra. Maria de Lurdes, ela
não é advogada que está levantando esse processo.
Ela fez por uma posição que o Dr. Sarmento me
passou por telefone e ela deve ter se' equivocado
aqui.
Vargas -Tudo bem.
Mota - Eu não entendi bem uma coisa aqui.

Segundo esse relatório, o Sarmento faz a petição
inicial e manda para o Advogado em Londrina?
Pucci - Não ele vai fazer. Ele vai só montar o
processo.

Mota - A Advogada responsável pela elaboração da emissão. Quer dizer a elaboração disso aqui
não é fazê-la. É montar os elementos só?
Vargas - Ela faz a petição inicial.
Pucci - Não é só a parte de montagem.
Mota - E quem será o advogado em Londrina,
será do Banco também? Ou não.
Vargas - São dois, lá Presidente. Os advogados são o Dr. Hosken e Otávio Cesário?
Neco - Hosken de Novaes e Otávio Cesário.
Pucci - Isso a gente está discutindo ern fun-ção, vai haver muita pressão e tudo mais. As pessoas, os advogados do Banco não seriam. Isso já foi

discutido.
Vargas - Isso já foi discutido, já foi aprovado.
Mota- Isso está tranqüilo, só para saber. Quer
dizer que agora os elementos estão prontos?
Marquesini - Estão sendo montados.
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Pucci - Quer dizer que no dia 15, mais tardar

estava. Daí passou a nível de financiamento junto ao

no final do mês. essa documentação será encami-

Banco.
Vargas - É tem uma parcela que você não vai
recuperar, é difícil. 1 O% (dez) por cento que eram
pagos para ele, desses 30% era distribuído interna-

nhado ao Escritório.
Mota - Tinha um relatório do Küster tem que

olhar tudo, isso já é mais complicado. É tudo Maringá, onde está Londrina leia-se Maringá.
Pucci- Vai ser encaminhado pelo Dr. Sarmento.
Neco - Esse advogado do Banco, porque foi
demitido o Oziel, então o Dr. Ronalda, que é o Advogado do Banco vai acompanhar a ação.
Aldo - Presidente, eu perguntei só pró-forma.
Vargas - O Advogado pode até estar sediado
em Londrina, mas o foro é em Maringá. Eu gostaria
voltando ao Küster que você deixasse à disposição
mim, de quem quiser, para dar uma olhada nesse levantamento que foi feito.

Pucci - Vilmar, por favor a Contabilidade tem
esses números.

Marquesini- A qualquer momento.
Vargas - O relatório está com a Auditoria. Só
para dar uma olhada, quem fez esse levantamento,

na metodologia.
Aldo - Eu não encontrei a 1igura numérica, va-

lores de adiantamento. Esses R$700.000,00 não
está em lugar nenhum aqui.
Pucci - Houve R$700.000,00 de adiantamento,
realmente houve R$700.000,00 de adiantamento durante o ano de 1995. As ações que eram encaminhadas e se pagava o adiantamento dos contratos.
Os contratos de credenciamento eram diferentes e
aí foi suspenso. Foi pedido credenciamento junto ao
Banco e posteriormente um levantamento desses
valores adiantados porque não se tinha um controle

do que já tinha sido adiantado a que já teria sida
cumprido com a finalização do processo. E ai só se

mente nas agências.

Mota - Nas agências não.
Vargas- Na Diretoria pelo menos.
Pucci - Não, o Küster não. ·
Vargas - Ah, interna da Banca. O Küster não
distribui.
Pucci - No levantamento da Auditoria você o

fato do ...
Vargas -É extra-caixa. Não ê do Küster.
Pucci - De ilegal não tinha nada, tinha imoral
nê? Esse ê que era o problema. .
Mota - Com relação à distribuição dos regis-

tras de títulos e documentos ao 12 Oficio só, ficou
Cecidido nesse Reunião ou

se

redistribuiria para

toda mundo ou se dava uma razão válida para que
ficasse só com o 1• Oficio. Como é que ficou isso?
Pucci - Veja, até é bom que eu vou entrar num
outro assunto com relação a essas distribuições tá.
O 1• Oficio de Títulos e Documentos nos _apresentou
o orçamento, foi aquele que foi trazido numa reu-

nião, não me lembro mais em qual delas. Você estava presente? A posição de cada cartório com relação ao preço e agilidade, qualidade nos serviços e
esse Cartório foi o que melhor condições de preço e
qualidade e o próprio pessoal da cobrança. Após
apresentar aqui o pessoal achou por bem dar continuidade. Porque se eu vou distribuir uma coisa, está

sendo bem feita, por um preço mais barato, por outros que talvez não apresentam a mesma qualidade

e ainda pago mais. Esse foi o preço dado por eles
por cada cartório cobrada da Banestado Leasing. A

dizia que foi adiantado, foi adiantado e até agora

diferença era razoável. Hoje nós temos num único

ninguém viu a cor do dinheiro, quando na realidade
o processo estava sendo dado continuidade, os

cartório, esse aqui Bacacheri, de Títulos e Documentos. Por exemplo. hoje custa R$60 o registro de
títulos por documentos. Para a Banestado Leasing é
feito par R$50. Agora eu tive que mandar registrar
todos os contratos da CLUBECAR e a DESAFIO,

bens estavam sendo reintegrados, vendidos e nós
paramos com esse processo de pagamento para fa-

zer o levantamento do quanto foi paga, quanto foi
depositado. O que acontece? Passou um ano, qua-

porque a gente está numa iminência de ter que exe-

se um ano e meio e não está se pagando mais
nada. Esses R$700 mil ficou corroído com o cumpri-

cutar esses contratos de R$1 O milhões. São 2 mil
contratos em função das emitidos dos 500 e 600

mento das ações que esse advogado tinha, que o

contratos que tinham 3 ou 4 demitidos isso aí daria

Escritório Küster de adiantamento.
Neco - Quem que autorizava esses pagamen-

R$450.000,00 aproximadamente esses o Cartório
deixou por R$27.000,00, ele baixou de R$60,00 para
R$35,00.
Mota - Essa é uma renovada que vai ficar lá.
Pucci - Mais do que isso, ele pagou as custas
quase todas do mês na desconto.

to adiantados?
Pucci - A Equipe anterior que estava lá. Nós
tomos prá lá e com dois meses nós conseguimos
bloquear o contrato e descredenciar da forma como
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Mota - ~\lós não r3Si:amos levantanao o ponto
da !don;;ioada c.iele.
Va:gas - O P~ulo, na éooca em que nós levantamos ess=: queslão, vocà C!sse que tinha várias
proposte.s. 3Sse.s orooo:3!2.S Torél.m formalizadas por
escrito ot: nê.o?
~UG~i - Foram consL·~tedas, veio para nós.
·va~c;:s.s - Veio, eu i~3o falo nada, eu não falo
ma1s nada, eu não rne recordo.

Daros - Porque entrou o problema do Mateus
Leme, do Taooao.

Varqas- Ah sim . o

~aboão

eu atê me lembro.

::-ares - t•Jão, rnas e~.-s_ tL:do mandado para o
HaL!er. ,J2! 'J€1:::> essa propostêr. que continua hoje.

Vargas - Mas aqui veJa bem, Taboão e Bacacneri, Boa •_;isr:.. 8acacnari, sei lâ esses são tabeliães. Esse é um tipo de custo, um tipo de ativdade
cartorâria e nsses aqui rão. esses aqui são só registras, são dois tipos, são dois Iipos de Cartório.
lJar0s - ;:_;...! rne lembro ·':'!LI9 veio ...
Mote. - \leio, eu rr:e iernoro também
Vargas - Então está bom.
Mota - ~u també1"!1 me iembro que veio.
\far-;as- i\-linhe m'3r.v:5;ia como se diz em infor·-:-lát!r:::8. t :s:r.1, ::gcu 8. rn::=.au;r.a. aperta
.•/lamues1n! - Gue .s.jãs esses esclarecimentos
_.a fsre:.m qrastados tamném '!e última Reunião do
.:.::,)nseii1o.
•/arg8.;:. - !u.::to ogm. -=~ perguntaria se a Audi··Jf.e. (''J ·3anc::: •!srá :e.zen:i'J 2igume. i3tividade per7i2.n2:1,e

::.tndn.

:,·ir:;quesin: -· ::)ennê.n~mE não. Nós temos ocasiõeE: E·J·=mtuais -.::e trabalhos es~ecííicos recomen..:ac:::.s.
.;lo.c ·- .: :..:.ii~ds. !er:: . . . ~:. i :t::.::ter.
~~~larqt!esinl- Sú t~"~r~·~ o 1 •a l<üster.
i-'·.:i,.;::::l - .-:'J! qediGo ,·.}{;;=ntemente uma p::lsfção
.:;arr: i"&!açflu ~~operação ;:.c.. •.~L·.;sc . ~R.
Vargas - !::spec1Hc2.
Ma:-ql.!eslni - 0U'3E: ·..:· ::~es c tmbaiho recomenJado orá isso.
~ 1 2iC2.S - sso '":! -·~:-- (~8.iT3.1nO específico não é
'....!ma .udir·:-nc. :-ealiza.oct c::;.,-:-;1:-.neme. E específica.
.·.~o·:! -- Jemre as uroD:1SI2S de renegociação
JU s..a (~2 r.egociacão. :=r., .._·:-r.a equt. eu não me
ar.lbro cnc:9 é cl.!e está ::!~V! nos vimos também.
·=-,:r::.~-- -~ . :.JL
. ·~·.·. ,_ :::: :~ma ao e ração de
.J;om - ;::t$1 O d8 rr:~: re5.if:
· ·'argas- ~$1D t1e mi; r&ats, está vindo para o
Conselhc. ~ :..;ma operação i."!eto pequena.

Mota - Você não acha que, não hã necessidade de vir para o Conselho essa ai?

Vargas -

E muito pequena.

Marquesini - Não, essa é em função do limite,

do nível de endividamento da Empresa no Banco.
Embora é uma operação de R$12.000,00, mas o endividamento da Empresa no Banco nos levou a levar

ao Comitê I e trazer para homologação.
Mota - Está entendido.
Aldo - Tanto que na próxima alguém tinha
mencionado isso.
Marquesini - Na reunião passada foi feito Dr.
Aldo, foi comentado.
Vargas - Eu não sei um, eu não vi aqui prá
frente, que eu pedi um relatório analítico com relação ao Crédito em Liquidação, ,que tivessem infor-

mações mais detalhadas.
Marquesini - Sobre isso eu insisti com os advogados inclusive e infelizmente a resposta que eu
obtive, é que não há possibilidade de se fazer isso,
porque para se fazer isso eles teriam que fazer isso
manualmente. Nós pedimos que nos fosse apresentado desde a origem, e todas as fases em que ocorreram do processo.

Vargas -Até a fase atual.
Marquesini - E isto tanto o Dr. Fernando como
o Dr. Sarmento me colocou que eles teriam uma dificuldade para nos apresentar esse relatório da forma
que foi pedido para esta reuniãc. Mas que estão tra-

balhando ...
Mota - E chegarão a apresentar em alguma
reunião?
Pucci - A Ora. MaiU conseguiu apresentar alguns cinco desses que estão aí.
Marqu Jsini - Os ctnco maiores. Dentre os vinte ...
Vargas - Eu acho que nem manualmente nem
por sistema porque o que nos apresentaram, vocês
se lembram? Nós pedimos as fases dos processos
eles apresentaram 400 tolhas. Não tinha nada não
sabia nem em que vara estava.
Aldo - Não, é aquele negôcio estâ em andamento.
Vargas - E, em andamento.
Aldo - Não dava detalhes como é que estava a
posição do processo.
Marques1m - Tinha que entrar nela menos os
20 maiores, pelo menos ...
Vargas - O sistema existe só que o sistema
não é municiado e está furado só isso. O sistema

existe.

E informatizado, e dai?

Marquesini - Esperamos ...
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Aldo - Está sendo orientado inclusive pelo Departamento Jurfdico do Banco para montar uma folha especifica como é a posição processual de cada
processo, isso tem que estar no sistema com todas
as informações, como se fosse um cartório, tem que
se espelhar num cartório. Concluso o Juiz tal, advogado tal e assim na seqüência. Fica fácil pra eles inclusive, como num cartório de advocacia moderno.
Vargas - Eu vou lhe c~ar a justiça Federal que
está mais infonmatizada que a Estadual. Na Federal
você chega lá na sede da Justiça, tem um terminal
igual a um terminal de extrato bancário, põe o número do processo e lista a fase do processo.
Pucci - Dr. Mário, nós temos tomado uma atitude a nivel de sistema lá na Leasing em função
desse processo a própria Divisão Jurídica do Banco
está usando e o sistema é o mesmo utilizado pela
Leasing.
Vargas - E ficou caro? Não precisa inventar a
roda, já está inventada. Porque não se dirige a Justiça federal, eu tenho certeza que a área de infonmática deles presta todos os esclarecimentos ou pode
até fornecer o sistema pronto, prontinho. E se você
quiser o histórico daquela ação, você pede um histórico e ele te de. um extrato inteiro da causa desde o
começo até o fim.
Mota- No meu Cartório também é assim.
Vargas- O teu é assim?
Mota -Tudo assim.
Vargas - Qualquer, tem cartório bem infonmatizado.
Mota - Porque hoje em dia com o número de
ações que o Banco tem, tem centenas, se não fizer
assim não consegue.
lfargas - Agora tem um detalhe, não há sistema que funcione sozinho, precisa ter um digitador,
ter um elemento dando as informações. É o caso
nosso que tem um sistema que gerou aquele monte
de fichas, sem infonnação nenhuma, certo? Bom,
tudo bem. Tem alguma coisa af para Crédito em Liquidação? Lá pra frente?
Mota - O sistema de controle, lembram-se de
que nós conversamos até exaustivamente sobre a
necessidade de haver na Leasing, a par da operacionalidade e da administração, um sistema de controle, que fiscalizasse, pra falar um português bem
claro, e jéi estava ser.do providenciado por alguém,
não e.-a por você Paulo, que estava montando isso?
Pucc1 - Veja eu, eu não participei da Reunião
anterior do Conselho, mas me passaram uma função que eu faria uma apresentação sobre o Sistema
de Controle Operacional. O Arlei prometeu.

Mota --
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Pucci - Eu iui pago U2 :.:.:;t.::·~wse.. 1:--:as .;u tenho
alguma coisa aqui, a nlvel do í.:ue ·Jxi.ste no controle
das operações, na rea!Lzacão das operações, na iiberação, na cobrança B r a n~cuperação C"lo crédito.
Vargas - Não. mas e e;mrameme isso Paulo,
mas eu gostaria cue :::mo rcsa.s v·3_!a t:srr.. você não
escreve, você nãc tem t.:ma mtina, no Ee.r.co isso se
chamava CDS, hoje eu :~':i-J .:;.ai..;
Pucci - Você fala son:e qum :atina.
Vargas - Toda a {Olica. todas .as rotinas do
Banco eram escritas té.? r::z taça ~sso faça aquilo,
vem prá tal departamento. 2cor.!ece s~uílo.
Pucci - Não existe mais iste Dr. Mé.i"io, os únicos coisas. docuf'ilentos Gue existem no i3anco são
os KPS, e um manuai cue caca área está desenvoivendo e mvendo hoje, eles ta:n 1éso aí.
Vargas - Desculpe eu semore penso, não só a
nível de normalizado, disciplinar uma rotina, disciplinar uma atividade, mas ;Jrincipai;·nente no momento
que você vai cobrar uma coisa de alguém, o que é,
porque você não fez, õJois está ·.?.sento aqui porqua
você não tez'? Entãc iica mudo, s3 fica sem nada. É
o caso nosso da Leasir.q, lá wca aqu~la bagunça
que acomeceu. Está tudo diluíd-J tá C:entto. Ninguém
sabe quem é o respnnsã'!ai. t:sm tjitUi.C:o.
Pucci- Existe Ul•l manua1 :·.-?. -,:.J,íTJ:S .:;e se ooeracionalizar da forma ua ~e Gourai .• .::.::-.á .s;·n manuaL
Marquesini - !:: ism 85[8 ·;·.::..lido ;;a:·a toda ~
Rede.
PLJ\Xi- t'-lã.o. ,;!a6 ·,._:r,·- .·i ..:....;,,·,~;c:r:.:::<.:..:;u ia nu t··)Jcleo Estraté9ico lá ... :. ~--'='~.;:,i;_; ~:.: .. _._...;,;~ . .:.a ::;:ua eu ;;z
questão de não trazs;· ma ·,c;::;.á.s. ~:~.-..:;t..e aauiio aii -ã
enorme, 6--a ci isso qu.::: · ..-~:..: .::~<.t-:: ·-.:.::·.:.::.o :..B~o. Gó que
tem uma coisa. Sabe qu2::.uv :x.1 ·.:..GiB•lt9 Ge age,1Cia
vai olhar isto ai? Exist::1 ;"::sã :::.::c:;merr:G.ç3o.
Mota - ·,_tê ~.~ ..:.iGan::::-. ·:.: ..:.;;c~;hli-::1 ·~ele, sã.ue
quando o gerente '.'ai ~;(=:.::1:.--::-:::::· ~ia :.11. iivroua?
Pucci - Você ·:Hm ~i..!H :-J~rguníar eempre porque ele recebe 5GG •.-.~.:;nTo.s.ç:ces cor dia. De todas
essas Caneiras do .3::.·!.-.::. :. ·.:.:~fi cu -:.:a'::.e del-a demorer
cada momento, exi!W3 · •. :: ·:·1.;:1 ,:J::.., CL:ci rararTseme ele
vai lá procurar. Oe !"~2 -~;~, ::.:6 -:r.. c ··:.:i!:! err dia est:3
se fazendo uma opm;:.G2.:.J : .: :=.asmn ':r,·Ja vez por
més na agencia.
Mota - E a agénc1a CEGa . _,ez nao mm um operador de leasing?
Pucci - Não. ;aa . .:.:::::::e :me:a:!or :-sta !á ele
sabe dar informaçtss toca '13:!. :.J.=.rz <: r::esmo gerente que já fez operação de leasmg., ~i-a não vai pegar
o manual. Mas eu lhe trago o manual. Eu lhe trago o
manual, mas eu trago o manual.
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Vil mar- O manual é o operador de leasing,
Pucci - Ele exibe, o manual é operador ele tem
formalizado isso ele tem tudo, eu trago para os Senhores. O que eu queria apresentar aqui, é que nós
estamos a tempo, a fonma como é feito a operação,
existem regras para serem feitas na operação, no
atraso, as medidas imediatas, inclusive via sistemas,

não é aquela bagunça que vocês imaginam, a cooa
é bem adequada.
Mota - Não, quando o Mário falou em bagunça, a bagunça ela ...
Pucci - Então hoje existe.
Vargas- Está diluída. Não sabe quem é o res-

ponsável, não sabe o que tem que fazer o que.
Pucci - Só que sinceramente me desculpem, é
que eu não entendi na forma que vocês queriam, só
que eu não trazer, eu fiz questão, eu disse agora, eu

não trazer a norma pura e seco, se é isso eu passo
para os Senhores amanhã mesmo, mas eu trouxe
ele dilulda aqui e explicações que eu faria de corno
se procede alterações através da Rede ...
Vargas - Então a afirmativa é de que existe,
isto manualizado e normalizado.

Pucci - Existe.
Mota - Pode nos dar demonstração disto na
próxima reunião.

Marquesini - Então eu pediria com licença
aqui, de que se tivesse condição de fazer no final da
Reunião porque são transparências, né?

Mota - Ah sim tá. Tudo bem.
Aldo -

Eu queria fazer, dar um depoimento

para os Senhores Conselheiros com relação à manualização das rotinas do Banco. Nós estamos trabalhando em cima das, desse Processo de Saneamento do Banco junto ao Banco Central, do Baneslado junto ao Banco Central. Isso tem nos levado,
nos levou a montar todo um rol de providências que
deverão ser tomadas e implantadas pelo Banco.
Não é a primeira vez, desde que eu estou aqui no
Banco faz uns 4 anos, essa aqui é a terceira vez que
eu já vi o Banco montar um ideário de procedimentos, um ideário de boas intenções, milhares de propósitos e muito das coisas não aconteceram. Porque
nós temos urna certa, tivemos dificuldades, primeiro:
mudanças sucessivas na Diretoria. Depois um berro
que se dava daqui, não passa do Alo Passaúna ou
não passa aqui da Serra do Mar não adianta. Se não

tiver uma estrutura de acompanhamento não adianta
nada. Então dentro desse programa cada Dir-etor

montou na sua área, tivemos bastante diferença
agora, cada Diretor está montando o seu trabalho
dentro da sua área e nós estamos reestruturando a
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Auditoria do Banco. Transfonnando, tentando voltar,
eu não sou bancário de carreira mas eu sei que

existia uma figura nos bancos chamada inspetor,
inspetoria. AI eu tive o cuidado de perguntar a alguns amigos que eu tenho aqui dentro do Banco, vo-

cês conhecem o tal do Elias que eu conheço a muitos anos, que é do BRADESCO, o Madias que é
Vice-Presidente do UNIBANCO, conversando com
eles como é que funciona a Auditoria do Banco. A
auditoria do Banco ao contrário do BANESTADO
que é sob a alegação que nós iríamos implementar
uma auditoria eletrônica, que só está hoje em Reunião de Diretoria, eu falei, foi desmontada a inspetoria manual, quer dizer, nós cometemos um erro terrível sem ter uma auditoria eletrônica ã distância funcionando, foi desativada a inspetoria de campo está
errado.
Pucci - E ficou saneado.

Aldo - Não, existe está funcionando, só que
aquela lnspetoria, eu acho que tem que manter.
Pucci - Claro, é obvio isso.
Aldo - Eu perguntei a um amigo meu que é
Gerente de São Paulo do CITIBANK, até hoje eles
tem a figura do lnspetor, que entra na agência do CI-

TIBANK, seja na mesa de um escrituràrio, de um
caixa do Gerente de Negócios ou de até do Diretor,
até hoje eles fazem esse sistema: "o Senhor por favor levante-se sente naquela cadeira que eu vou
examinar o que tem na sua mesa·. E começa a ver

papel por papel, que papel é esse o que é isso aqui
porque não foi deferido, puxa a gaveta por gaveta.

Isto eu entendo que é auditoria de campo. lnspeloria
de campo, eu acho que o Banco tem que retomar a
esse perlodo.
Pucci - Claro que tem.
Aldo - Eu na minha visão não pode acabar.

Vargas - Nunca pode ter acabado.
Aldo - Não poderia, de forma nenhuma. Então
a primeira coisa que tem que fazer é retomar aquele
sistema que o lnspetor vai lá na Agência e vê se as
operações estão foram feitas de fonma compatível
com a decisão tomada nos Comitês; ou seja, se foram tomados os cuidados, se há vinculação de duplicatas, se há caução de títulos, exatamente como
foi exigido no deferimento da operação.
Daros - Senão só vai descobrir como foi feita
depois que der errado.

Aldo - Der o que?
Dares- Se der errado.

Aldo - Mas é isso que está acontecendo. Olha
não dá prá entrar em juizo porque a hipoteca não foi
registrada no Cartório.
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Vargas - O cara não assinou o contrato.

Aldo - O cara não assinou o contrato. Mas
meu Deus do céu, nós não temos inspetoria, um ins-

petor que acompanhe.
Mota -Auditoria preventiva, não é Aldo?
Vargas - Agora veja bem Aldo. Existem vários
momentos.
Aldo - À distância, por sistema, é muito bonito
você pode ter, como me disse o Antônio no Bradesco nós temos as duas.
Dares - Sim é claro que temos que ter as
duas.
Aldo - Mas nós temos o perdigueiro que vai lá
no interior de São Paulo, lá na agência de Furavila,
não sei aonde e quer ver lá como é está o negócio,
quer ver a operação.
Vargas - Eu não sei no Banco como é que
está funcionando hoje, eu estou fora há muito tem-

po, mas pelo que se ouve falar, você sente Aldo, na
relação do Banco, exatamente esse setor de controle, existe um setor de controle que vai fazer um controle à distância, por sistema ou manualmente de alguma forma. Para ver se está lançado se está dentro do que foi autorizado, isso você pode lazer por
Sistema. O sistema te dá a listagem por exceção, só
vai listar o que está errado o que está certo não pre-

cisa_ listar, esse é o oficial. Mas as vezes tem que
oltíar porque o Sistema sozinho também não faz, alguém tem que olhar e interpelar a agência à distância, isso é distância. Tem que ter isso, e tinha que
ter a inspetoria de campo operacional, é o caso, o
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Aldo - Por Sistema a operadora, o que eu
faço ...
Aldo - Pra vocês é mais fácil.
Pucci - Então o que acontece. Não se confia
em 15 dias que aqui é o prazo envio de documentação, aquela operação foi liberada, mas eu bloquei a
agência, que parcialmente me falta documentos no
processo. Por causa de um proÇesso eu bloqueio a

agência para qualquer operação de leasing, é a punição da Leasing para a agência. Aí imediatamente
já está com outro processo e pede a documentação
pendente. Todos esses trabalhos que tem aí, tudo
isso eu tenho em Sistema.

Aldo - Na Leasing, no Banco nós não temos
ainda.

Vargas - Voltando, eu sempre estou aqui, aqui
eu sou historiador. O que é que eu posso fazer?
Mota - Você quer saber tudo, eu vou dar esse
privilégio?
Vargas - Quem criou a Auditoria do Banco do
Estado fui eu, eu não, o controle. Auditoria com o
objetivo de fazer aud~orias de alto nível de grande,
de coisas de maior importância. O dia a dia da rotina

é da inspetoria, é o inspetor que faz, não' é o aud~or.

o auditor não anda na agência no setor do caixa

vendo se fecha a conta corrente, esse troço não é
problema dele do Aud~or. o auditor vai numa agência, vai a um setor interno do Banco ou a uma em-

presa fazer

aud~oria

de alto nível, de grandes pro-

blemas ou de grandes operações, não precisa ser

caso aqui de vocês de controle, quando vem o con-

nem problema. Isso é auditoria. Não se confunde

trato, quando vem a documentação pra vocês alguém tem que olhar se está certa. Pra não aconte-

uma coisa com outra, e a par disso ainda fica ao se-

cer isso que esta aí dentro como aconteceu conosco
que , sem DUT, sem, contrato sem assinatura esse
é manual, o Sistema não vê isso.

Dares- Importante que é papel.
Vargas -O sistema não vê isso.

Aldo -A evolução do Sistema não te dá o direito de você abandonar outras vias.
Vargas - Isto aqui não está assinado o contrato o Sistema não vai saber.

Dares - Não sabe.
Vargas - Não vai saber nunca.

Pucci - O Sistema prevê Dr. Mário está aqui
ele dá até o título do documento que está faltando.
Nós bloqueamos a agência, a Leasing é uma das
mais perfeitas Carteiras da Rede do Banco.
Aldo -Você tala por Sistema a distância?

ter de fiscalização à distância ou por sistema ou por
documentos, vai ter que ser feito à distância. As três
coisas nenhuma delas pode trabalhar sozinha, tem
que ser as três. Então no Banco, eu não sei se ainda
existe existia um departamento que se chamava-se

DEIFA - Departamento de lnspeção e Rscalização
de Agências. Fazia a inspeção à distância através
de cópias de documentos le~os manualmente e tinha essa inspetoria que ia em campo fazer o seu re-

latório. Depois criou-se a Auditoria com o objetivo
maior, mais atto, ligado à Presidência, etc. maior foi
isso.

Aldo - Na realidade esse processo significa
uma revolução. Então você não pode desmontar o

que está funcionando.
Vargas - A rigor não funcionava, porque a his-

tória do Banco é uma história de indisciplina total,
sempre foi e agora que você está aí você sabe disso. Então nós fazíamos até num·curso de gerência
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por disciplina, que tinha uma diferença entre eficácia
e eficiência.

Então o Departamento de Rscalização de
Agências - DEIFA, o resultado dele que achavam
que era positivo, era medido pelo número de cartas

que eles escrevia para as agências reclamandc de
irregularidades. Eram mil e tantas, de mil cartas por
ano só que qual era o resultado? Qual é o efeito
sexta seção a maioria tinha 50 mil cartas. Eficácia
nenhuma, eficiência, não tinha resultado nenhum.

Aldo - Nós tínhamos um setor de Controlado ria
no Banco que é eficientissimo. Trabalham 45 pessoas, geram relatórios magníficos, só que quem lê,

quem que toma as providências, quem acompanha,
quem vai verificar se aquilo está sendo colocado em
prática. É isso que nós estamos tentando colocar de
fonna que os que recebem, alguém vai ter que
acompanhar o relatório ...
Aldo -o Dr. Sérgio está satisfeito?
Mota - Não, da minha parte estou satisfeito.
Vargas - Nós pedimos também está contemplado também na ata, instruções para as agências
sobre aquele aspecto do ajuizamentos de Crédito
em Liquidação. Nós detectamos que tinham operações com três anos de vencidas e não estavam ajui
zadas e nós pedimos um relatório. Alias nem tanto o
4

relatório, nós pedimos que fosse montado instrução
à Rede, certo, dando os prazos para ajuizamentos
reintegrações de posse, as providências a tomar no

caso de inadimplência, tentando apressar...

Marquesini - Falta de esclarecimento, comple-

xidade
Pucci - Um erro de notificação, um erro numa
ccisinha, ele atrapalha o processo todo. Para o senhor ter uma idéia Dr. Mário, o senhor sabia que nós
temos um processo de indenização lá na Leasing de
US$ 1milhão de dólares. Alguém comentou com o
senhor? É, um pedido de indenização?
Vargas- Perdas e danos? ·
Pucci - É, pedido de perdas e danos. É, foi
reintegrado um bem cuja notificação foi expedida e
iniciado o processo de execução e por deficiência do
sistema, não poderia aceitar aparcela depois de ini-

ciado o processo de ajuizamento. O cidadão depositou na conta da Leasing. Safadeza, e o processo
continua. Reintegramos o bem do cara e vendemos.

AI ele entrou com ação de indénização, US$ 1 milhão de dólares.
Mota - Não vai ganhar.
Pucci - Não vai ganhar. Nós acertamos esta
semana, até eu vou comunicar os Senhores já que
nós vamos pagar o veiculo dele, e o advogado pediu
R$15 mil reais e que o veiculo é R$34 mil. Vamos
pagar um veículo novo para ele, um can_linhãozinho

F-4000 é R$14 mil. É que nós pegamos é vendemos
dele. Ele pediu R$15 mil porque no mlnimo ac:hou
que ia receber R$150 mil, e eu estou fechando por
R$13 mil, que é dez por cento.
Vargas - E o a<Nogado pediu só de honorários.
Pucci - O Advogado consciente de como fun-

Marquesini - Infelizmente isso passa pela 01-

ciona a coisa e tal passou e passa, porque são mui-

JUR. Então as normas que a DIJUR segue são nor-

tas ações e existe malvadeza do outro lado. Esse cidadão usou de esperteza e de má fé. Queria ganhar

mas globais não especificamente. Então eu conversei pessoalmente com o Milton Betenheuser, efltão

eles no presente momento estão tendo uma dificuldade, que é relacionada, primeiro com faHa de gente. Nas SUREGs, advogados nas SUREGs para poder orientar. E as agências hoje não estão preparadas com orientação e até com ensinamento para

a causa.

Marquesini - Essa solicitação, Mário, eu considero que ela deve merecer uma análise muito apro-

fundada sobretudo por sentir lá na ponta, nas agências, nós colhemos •mariscos•.

adotar esses procedimentos. Então precisaria de

Vargas - Veja bem, Marquesini. Eu acho que
uma instrução para as agências dando um prazo,

uma doutrinação ou um ensinamento.

curto e grosso.

Mota- Treinamento.

o cara não pagou em dia você já no-

mos condições de fazer.
Pucci - Alias eu não vejo condições de as agên-

tifica que já está em atraso. Dá um prazo, 72 horas
para cumprir. Já tem que iniciar a reintegração do
bem.
Marquesini - Isso cabe, eu acho que à Empresa Leasing tomar providências, agora não foi passi-

cias hoje, aJgumas delas tem condições. A maioria não

vei ser tomada essa providência entre a última reu-

Marquesini - Treinamento via Banco para que
eles pudessem, porque a Leasing por si, nós não te-

tem cond1ções de suprir essa necessidade.
Aldo - Mas por, justamente por deficiência de

pessoal.
Pucci - Deficiência de pessoal, assunto muito
técnico. Não é fácil.

nião e hoje. Infelizmente, sabe. As nossas deficiências de pessoas é muito grande.

Mota - Depois se não instruir o pessoal da
ponta.
Aldo- Desculpe, qual é a sua pergunta?

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Vargas - Não, não eu disse que eles estão di-

zendo que isso é complexo, depende da DIJUR. Eu
acho que instruções simples para as agências. A minha idéia ...
Pucci - Essas instruções já existem viu Dr. Mário Vargas, desculpe.
Vargas- Então reitere.
Pucci - Eu lhe encaminho as normativas com

relação a procedimentos, ajuizamentos de processos, formas de cobranças, quem pode autorizar recibo, quem não pode, os advogados credenciados,
isso tem. Eu lhe mando juntamente com o que eu fiquei devendo.

Vilmar - Aquela parte de controle, manual de
controle.
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ceiros envolvidos o Setor se disponibiliza a começar
a ajuizar novamente. Porque realrrente ai é huma-

namente impossivel. Porque tem ate falta de gente.
Vargas - Já que nós estamos em titulas e documentos, esses contratos não são registrados diretamente nos Títulos e Documentos no momento em
que você assina?
Pucci - Hoje nós estamos fazendo isso na área
operacional, os novos contratos, que é a minoria,
são muito poucos. Depois eu gostaria de entrar nesse assunto com o Senhor aí, porque não se cobrava

antes uma taxa de abertura de credito. Vamos começar cobrar hoje que é exatamente o valor do registro do documento. Fez o contrato lá na agência,
chegou na Leaslng manda registrar, aqui na Lea-

Vargas - Manual de controle.

sing, tá? Porque não se fazia antes, eles achavam

Pucci - eu mando tudo para o Senhor, ama-

que correria, valia a pena correr o risco. A Leasing
não tinha inadimplência. Aí come<;ou a explodir a

nhã. Promessa é divida.
Vargas -Quero ver, Senhor Paulo.
Pucci - Essa distribuição foi feita. Agora, se
não estiver de acordo com o que o Senhor imagina,

inadimplência, começou surgir problemas de registrar o contrato. Olha o risco no caso da CLUBCAR.
O repasse desse veiculas da CLUBCAR DESAFIO

aí nós podemos discutir na próxima reunião. Esse

para terceiros, se esse cidadão pegou esse documento.

controle já existe e está dentro do que é passivei se
fazer, de orientação.
Vilmar - Está mais ou menos de acordo com
as orientações do Banco.
Pucci - Que a do Banco. Exatamente quase
cópia fiel do que existe no Banco. Isso não tinha na
Leasing. Por isso aconteceu esse processo de indenização. Esse processo é de 95.
Vargas- Bom tempo.
Pucci - Não Unhamos esse controle.
Vargas- Mas é o que eu falei.
Pucci - Hoje nós não acertamos mais, saiu a
notificação por sistema, ele bloqueia, não recebe por
lugar nenhum mais.
Vargas - Ele bloqueia. Falar em ajuizamento
chefe, você diz que tinha não sei quantos mil contratos, como está hoje isso? Ninguém via lembrar
quanto tempo.
Pucci - Posso contar para o Senhor, eu não
conseguiram mandar os processos ainda, porque,
para o Selar está montando os processos, ele tem
que fazer lá uma planilha em que montar uma série
de documentos. Então que mandar para o Cartório
de Titulas e Documentos. O que aconteceu? o processo da CLUBCAR teve que preparar a documentação equivalente a 2 mil processos.
Mota- Absorveu tudo.
Pucci - Absorveu, até quarta-feira agora, que
deve terminar o registro lá no Títulos e Documentos
do Cartório, desses processos da CLUBCAR, os ter-

Vargas - É discutivel essa necessidade de registro desse documentos. Você um do<iumento público, no caso de veiculo, é o DETRAN. Esse é o registro público.
Pucci - Deixa eu completar, Sr. Mário, o que
aconteceu já.
Vil mar- Qual é a consequência disso?
Pucci - Se o títulos e documentos registrar o
primeiro contrato lá na CLUBCAR com o cidadão,
mesmo com data posterior ao meu aqui da Leasing,

o que vale é o dele.
Vil mar- O que vale é o dele.
Pucci - Ele vai lá e cancela o registro no DETRAN, o Senhor sabia disso?
Mota- Ê isso é verdade.
Pucci - Eu estou correndo esse risco se estiver

algum contrato da CLUBCAR registrado já, porque a
Banestado Leasing não fez isso.
Aldo- Não poderia alertar antes que aconteça?
Marquesini - Eu tenho a impressão que issc
surgiu agora em função da CLUBCJ1R.
Pucci - Então eu tomei essa iniciativa, eu con-

sultei o Arfei só para saber o custo dos contratos,
dos registras, porque quando eu vi que não ia dar
certo a documentação do proceg,;o ai, falei esse
cara não tem dinheiro para pagar. Nós vamos ter
que executar, partir para a execução.
Vilmar- Só que nós vamos correr o risco de fi·
carmos com o registro anterior.
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Pucci - Com certeza.
Vargas - Sim, veja bem vocês faziam leasing

com nota fiscal, não com o certificado, o DUT trallSferido, DUT de transferência. Então, nada obsta de
pegar o carro e vender para um terceiro e registrar em

nome de terceiro. Isso é o que eleve ter acontecido.
Vilmar - ... Só que o cliente pagou o CLUBCAR e não pagcu a Leasing.
Vargas- Da CLUBCAR isso?
Pucci-Sim.

Vargas- Mas nós não tínhamos pegado o DUT.
Pucci - Dá uma olhada. O DUT não estava, alguma coisa eles passaram para nós, não sei se
Vil mar- Com mais um agravante ainda.

Vargas- Mais grave que isso?
Vargas - Bom, a parte de contratos acho que
já deu. Nós já vimos tudo que é Crédito em Liquidação. Depois vamos indo para frente que tem mais
coisa, conforme a própria pauta. É, foi falado aqui,
você também falou Aldo saneamento, essa coisa

toda. Como é que está o projeto de incorporação da
Leasing ao Banco, aquela idéia, transformar em Carteira.
Aldo - Está em anáüse ainda. Ar é que esta o

problema. De um lado a idéia e a vontade da Diretoria é transformar em uma Carteira, mas por outro
lado se nós transfonnarrnos em uma Carteira, nós

indisponibilizamos uma entidade do Conglomerado
que tem essa capacidade por exemplo de emitir debêntures. E depois ela é muito mais volátil. Eu me
recuso a tomar uma decisão, digamos de caráter defini1ivo aqui no Conglomerado baseado numa gestão

temerária do passado. Eu acho que a Leasing é viável. Desde que seja administrada com competê<tcia,
com moralidade, com ética, sem falar em outras coisas. Então eu acho que deveria ser, mas um estudo
está sendo feito, provavelmente o que nós vam0s
trazer para o Banco será a parte de controle, mas a
Leasing continuará funcionando como empresa.
Vargas- A Empresa permanece.
Aldo - Eu acho que não convém sacrificar a
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Vargas - Ê vocé quer incorporar só a parte de
contabilidade, administração, de pessoal.
Aldo - Como as outras, fazer uma cozinha comum e fazer as pontas todas trabalharem. Então
essa é a idéia.

Vargas - Bom, eu volto a água Iria, que já está
congelada: Digitalização. A nossa famosa SOFHAR,
em que pé está isso?
Marquesini - Bom, o processo de digitalização.
Vargas- Esta andando?
Marquesini - Esta andando não naquele ritmo
que nós esperávamos porque a DINFO ficou de nos
ceder naquele momento 8 funcionários. Ocorre que
dentro do processo de férias só puderam nos ceder

2. E agora, a partir ...
Vilmar - Com o agravante que os estagiários
que estavam lá contratados saíram tora, porque estavam ganhando muito pouco.

Marquesini - Somente agora a partir, após o
Carnaval é que a DINFO começou gradativamente
nos atender, então ficaram de mandar mais 2 agora
no começo dessa semana. Ontem estavam ainda
participando de reuniões e devem complementar

isso até agora dia 1O de março com os .8 que ficaram e nós deveremos na medida da nosSa possibilidade alocar gente nossa também no processo.
Mota - Quer dizer que aquela idéia de nonnatizar até o fim de março morreu?

Marquesini- Eu acredito que ficou prejudicado,
exatamente com esse processo porque a DINFO
não apartou esses 8 elementos imediatamente como
havíamos combinado.

Mota - Então daí quando normalizados, normalizado isso, quando que vocês acham que ...
Marquesini - Eu conversei com a moça que
acompanha isso, que é a Jussara, ela acha que com

os 8 elementos da DINFO e se nós pudermos ter lá
mais 2 ou 3 da própna Empresa, a possibilidade de
nós recuperannos esse mês que está perdido e

Leasing por um fato que ocorreu no passado. É a

mais uns 20 dias. Agora tem esse aspecto também
que nós terminando o processo de digitalização, que

mesma coisa que tirar o sofá da sala. Então não

nesse mesmo caminho está o processo de licitação

adianta nada. Vamos tratar de botar a Leasing em
pé e fazer a Leasing funcionar como Empresa dentro das normas legais, dentro da sua atividade, porque eu acho que o mercado de leasing hoje está
cade vez mais promissor. Veja ai o BRADESCO que
está ar trabalhando, deitando e rolando no leasing, o
HSBC então está fazendo aí horrores. Agcra nós te-

para compra dos equipamentos. Está caminhando

mos que assumir o compromisso. Acho que a Lea-

sing, no meu ponto de vista ...

exatamente dentro desse mesmo prazo, talvez correndo o risco de terminar a digitalização e os equipamentos estar amarrados.
Vargas - Bom, eu quando falo isso eu não es-

tou me referindo só à SOFHAR. A SOFHAR teve
baixa no seu saldo devedor por várias dações em
pagamento. Não é trabalho. Tem vários contratos
nosso em andamento. Amortizaram vários desse
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contratos como dação em pagamento. Alguns em

prestação de serviços, equipamentos, OK? Eu gostaria só para nosso controle, fizessem um demonstrativo rápido, as datas, as dações, da baixa, o valor

que foi baixado e que tipo de dação foi feito.
Marquesini - Mas o valor dos equipamentos
veio.
Vargas - Veio isso, mas não veio, o que eu
gostaria de Ter uma outro elemento que era o saldo

devedor na época.
Marquesini - Aquilo que o senhor precisa?
Vargas - Não, veja bem, o tipo de dação, tipo
de serviço, o valor da dação e o saldo devedor que
restou, e parece que houve esterno de dação tam-

bém.
Marquesini -Me parece que foi feito um acordo ..
Vargas - Não foi feito, e estomado. Só para se
ter uma idéia, como se comportou esse caso da

SOFHAR. Está inadimplente ainda.
Marquesini - Eu vou fazer um resumo então da
origem. Essa empresa ela, ao todo foram 21 contra-

tos celebrados onde ocorreram quatro renegociações, a última em janeiro de 98 com a aprovação do
Comitê, prevendo um pagamento de R$150 mil reais
como parte dos contratos. Alegando prazo para 36
meses sendo que os 6 primeiros meses, pagamento

somente de juros e aijerando as datas de aniversário das parcelas em três. E isso não foi cumprido até

hoje, não pagaram. Dia 20, 23 e 25 de fevereiro deveriam ter sido as primeiras parcelas da negociação
e que até hoje estão em aberto, até 02 de março.
Mota - Me diga uma coisa, a SOFHAR, ela não
tinha um dinheiro para receber da COPEL ou de
qualquer outro órgão público, SANEPAR ou coisa
assim?
Pucci - E que tem até.
Mota - E que em seguida o Banco ...
Vilmar - Ela lentou negociar com o Banco e
não deu certo. Não sei porque.
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Vargas - A reintegração dos bens deles e pegar e jogar fora. Não vale nada.
Mota - Não será melhor acabar com isso de
uma vez, em vez de agente começar perder mais dinheiro ainda ...

Vilmar- Fazer o que, Dr. Mário?
Mota- Executar a SOFHAR. Não tem jeno não é?
Vargas- Executar o contrato?
Mota - Prá Não perder muito.
Vargas - Ter jeito tem, pode executar só que
você vai para reintegrar, na reintegração não leva
nada.
Mota - Sim mais do jeito que vai, só vai aumentando a dívida.
Vargas - Agora, naturalmente esses equipa·
mantos que foram objeto de leasing devem estar
com terceiros, devem ter alugado para terceiros,
vendido. Não está aqui, devem estar com terceiros.
Vendeu entregaram, não existem e provavelmente
não vai existi r mais isso.
Aldo -Isso é comum ...
Vilmar- Há uma orientação para...
Vargas - Ar tem duas ações..
Mota- Não, é uma sugestão ...
Vargas - Você vai fazer uma reintegração de
posse, não vai encontrar, vai ter que entrar com uma

ação criminal, de estelionato em cima deles, do Direlor da Empresa tá? E executamos a SOFHAR com
saldo devedor. Eu faço essa proposta pra vocês.
Mota - A gente da mais perna para ela e ela
também não cumpre, porque a dívida vai se alongando, vai aumentando, aumentando.

Vargas - Eu acho que tentativas ~e negociação toram tanas várias.
Aldo - Tentativas não, foram várias tentamos,
deram um gás ar pra eles como ele acabou de dizer
e ele não cumpriu. Eu acho que ...
Vargas - Eu sei que o Senhor vai cobrar, mas
nós vamos executar, chama antes conversa, nós va-

Aldo - Ela pediu uma nova operação de lea-

mos executar, tem 72 horas pra nós despachar,

sing no Banco e foi indeferida não é? Pra nós seria,

cumprir o que foi detenninado, então nós vamos
executar. Vamos iniciar com reintegração de posse,
muito bem, se não tiverem, é o caso de denúncia ou
de queixa-crime para a polícia.

queria uma operação quer dizer, eu te devo R$1 00
mil, você me empresta R$200 mil e eu te pago
R$100 mil, assim não dá.
Vilmar - Ela queria fazer um empréstimo no
posto, mais ainda a parte de
Aldo - Em cima de um contrato de prestação
de serviços entrega !atura.
Marquesini - São equipamentos de informática, telefonia, móveis e utensOios para escritório.
Vilmar- Mesa cadeira, xrcara, pires ...

Marquesini - Queixa crime já foi formalizada.
Ela está no rol das 26 empresas.
Vargas - Ah é? Não, isso ar é outra coisa. Essa
queixa-<:rime das 26 empresas é queixa crime contr2
os administradores, já foi cumprido e tudo isso.
Marquesini - Não, não Conselheiro para a pró·
pria Empresas e para os administradores.
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Vargas- Também, também pela Federal.
Marquesini - É a mesma ação, contra as Empresas e os administradores.
Vargas - Mas veja bem, veja bem Marquesini.
Precisa ver o fundamento dessa ficha aqui.
Marquesini - O fundamento solicita com base
no Relatórto de Auditoria que a Procuradorta examine indícios de favorecimentos ilícitos e mais ainda
informação, informações fraudulentas para concessão, para obtenção do crédito e tal, e pedindo que
apurado ou constatado, que sejam pra "A· ou "B"
aberto o competente inquérito policial.
Vargas - Mas esse seria um pouco diferente,

seria um inquérito policial por estelionato, desvios de
bens, aproprtação indébita.
Marquesini - Para nós constatannos isso nós
vamos ter que entrar com ação de reintegração de
posse.
Aldo - Prtmeiro, há que passar ai ...
Marquesini - Não localizados. Sim ai entrar
com uma ação, não de estelionato, é uma ação contra o devedor solidárto como depos~árto infiel.
Vargas- Com isso você não pega ninguém.
Aldo - Mas assusta, incomoda, assusta.
Vargas - Agora eu acho que uma ação, uma
queixa-crime, um inquénto policial, pedido de abertura incomoda mais eJes tem que ir .lá na polícia explicar. Não vai levar a nada pode ter certeza, mas vai
incomodar e a ação normal de cobrança.

Marquesini - :::.u vejo que medidas que não levam a nada e aue só incomoda é a mesma coisa.
Então tem que se tomar medidas efetivas que traduzam pela reparação, corno é a primeira que é a medida com relação à reintegração de posse dos bens
e não dando sucesso virão as medidas complementares.
Vargas - É isso que eu digo.
Marquesini - Agora.
Vargas - É a criminal que é aproprtação indébita ou estelionato e a cível que é a cobrança do saldo
devedor, sem os bens só o saldo devedor de alguma
fonna. Ação executiva.
Marquesini - O Conselho deliberando a tomada dessas decisões ...
Vargas - Da minha parte eu sei, é uma saiução.
Marquesini - Mas eu acho que deveremos procurar prtmeiramente.
Vargas- Não, claro.
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Marquestni - PrinGipalmeme porque está se fazendo uma semana que os vencimentos das parcelas, são consideradas parcelas em dívidas, os contratos considerados em dia pra nós ainda né esta
em curso normal.
Aldo - Eles entraram com um pedido aqui no
Banco e trouxeram um contrato de prestação de
serviços ao Estado. Acontece ~que o contrato não
tem nada, enfim é um contrato de intenções que
não tem nada do que firmar, se tivesse, se esse
contrato fosse acompanhado digamos de algumas
petições ou alguns documentos, ou títulos de créditos aí até tudo bem, aí poderia se descontar,
você não pode operar, fazer uma operação com
um contrato de intenções, isto está em discussão
inclusive no Comitê.
Vargas - É, na minha época de Banco nós não
fazíamos operação em contrato. Fazia operações
em !atura, no caso do DER por exemplo tinham os
contratos de obras, o cara vinha com os contratos,
na época fizeram. Perderam tudo. Porque não ·]azia
a obra e acabou.
Aldo - Levaram dinheiro
Vargas - Nós descontamos fatura's, !aturas e
certificados, a gente ter um contrato de serviço não
dá, a prova está conosco, tem um contrato, nem que
fosse verbal, não cumpriu. A prova está ai. Contrato
não dá pra segurar. Bem, tudo bem. Bom gente nós
estamos na área de informática existe ou foi proposto ou foi aprovada até por nós aqui do Conselho algum tempo atrás, um Plano de lnfonnática, lembra?
Um Sistema, etc., que depois foi suspenso depois
retomou. Então eu gostaria que a história fosse contada para nós também, em que pé está.
Puccl - Foi desenvolvido durante o ano de 96
até meados de 97, o EPS, Estudo Preliminar de
Sistemas da BLAM, aprovaram e tudo, e depois
foi apresentado no final do relatório custos para
a implementação, com 7 módulos definidos na
época dos quais o operacional de controle administrativo etc. Em seguida ficou definido que a
Banestado Leasing se transformaria, ou viria pra
cá e se transformaria em Cartaira finalmente foi
feito um estudo de reestruturação. Aí como foi
suspenso, para não se perder o trabalho, um
módulo de qualquer forma teria que ser iniciado
porque a Leasing como Carteira ou Empresa, a
tendência é distribuir as atividades de operacionalização na Rede com alçada máxima na GEREG. A Leasing é uma Carteira como a GEROC
aqui, como DIRCO, é coisa seccional que vem
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pra cima o resto é tudo operacionalízado na Rede.
E aí em função disso se decidiu que um desses 7
módulos do EPS, se daria continuidade a um custo bem menor, que me parece que foi de R$5 milhões o levantamento na época e reduziu bastante
esse valor, não me lembro agora quanto. Está
sendo dado continuidade nesse estudo e aí quando se definiu que a Leasing não se transformaria
em Carteira, daríamos continuidade no restante do
processo, nós iamos estartar os outros 6 módulos,
não foi possível não tem recursos na DINFO. Então eu estou hoje, a minha secretária está pautando para a Reunião da Diretoria do Banco a viabilização desses outros, da continuidade desses outros módulos em função dos estudos preliminares
porque mesmo vindo pra cá, a parte operacional
não consegue mas transfere, porque tem parte do
controle inclusive vinculadas aí e tem que ser tratadas em conjunto. Então isso é objeto para a próxima, se for possível para a próxima Reunião de
Diretoria para analisar com prioridade, porque a
preocupação para o pessoal da DINFO ficar tocando esse módulo operacional é de que a Leasing fique no esquecimento e não entre nas prioridades
porque o Senhor está centralizando a informatização.
Vargas - Exatamente,
Pucci - Quando eu mandei a correspondência,
foi o A~ei que assinou né, nós preparamos lá o EPS
como um todo prtoridade para a Leasing ele contempla todos esses módulos, mas só prá ccntar então a
situação que há, só tem um módulo que é o operacional em desenvoMmento e agcra carente de desenvolvimento os outros 6 módulos essa é a posição.
Vargas - Em resumo, estamos do mesmo tamanho.

Pucci - o Marquesini pediu pra colocar também, porque nós estamos fazendo reuniões constantes, toda a terça-feira existe uma reunião pra
tratar de assuntos do dia a dia e emergênciais, e
toda a semana aparece lá na Leasing. Nós já desenvolvemos extratos de rotina, quer dizer, um
aperfeiçoamento do Sistema antigo, que vai ser
substituído por esse novo do EPS, mas que tem
que ser tocado enquanto o outro não estiver desenvolvido. Toda a terça-feira tem reunião da DINFO com os Gerentes da LEASING. Além disso, estão sendo feitas reuniões dos Gerentes da LEASING com uma empresa terceirizada que está trabalhando com o desenvolvimento do operacional,
isso é, para a DINFO, que é diffcil, quebra cabeça
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, tem coisas àentro do Sister.~a &tual ~ue ninguém
sabe como é que está lá o que é que está, as normas são tão complexas de leasing que se perdeu a
memória com a demissão das pessoas lá, os especialistas foram mandados embora de leasing. Freou
gente lá que conhece mas que tem que estudar um
pouco mais. Eu particularmente, perto dos meninos
Já, fico, deixo muito a desejar, só estou no gerenciamento, mas a parte técnica mesmo eu não conheço
e o que aconteceu com a demissão das pessoas
que conheciam precariedade agora no desenvolvimento do rolo. Então está tendo um pouco de diliculdade, mas estamos tentando superar.
Vargas- Eles conheciam demais lá.
Pucci - O pecado foi esse, como técnicas,
eram excelentes. Fizeram um excelente serviço.
Vargas - Só eles conheciam, você que não sabia de nada. Então está bom, vamos começar de
novo, exatamente, sabiam de tudo. Dizem que quem
tem informação tem o poder né Padre, nossa época
de informática, Eu acho que não é de mentira, quem
sabe usar a informação é que tem o poder. Tem que
ter, saber usar a informação você tem qL;~e tê-la. Saber usar a informação. Isso é que é importante.

Aldo- Conselheiro mais uma?
Vargas - Mais uma. Olha estão com discurso
aqui comprido. Bom isso aqui seria o Conselheiro
Raul, mas eu vou tomar a palavra dele. A observação foi dele e no rascunho deve estar observado
isso também. Um dia ele veio aqui e foi ali em baixo.
no bloco 11 e 12 e viu aqueles bens lá dentro e ficou
assustado, porque viu algumas coisas lá bens qua
devem estar no tempo há anos. Ele lembrou-se disso, porque ele foi Gerente de uma Empresa, que era
do Banco, uma tal de BABS, Administração de Bens
e Serviços do Banco e ele diz que talvez tenha coiss.
lá que é do tempo dele. Ele aposentou em 90, isso
iá fazem quase 1O anos no tempo se desmanchandc.
lá. Eu não sei se é leasing.
Raul - Um caminhão Scânia.
Vargas - Eu volto a repassar, pela ljuarta C'....:
quinta Reunião do Conselho a ua/idade desses
bens. Às vezes esses bens que são, a validade de
se requerer ao Juiz a venda antecipada de todos esses bens que estão com problemas fiscais, vende
antecipadamente em juízo o dinheiro, porque o di·
nheiro não deteriora tanto como o bens que está lá.
Está certo? Então isso já foi falado aqui várias vezes, várias vezes.
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Mota - Nós já propusemos umas cinco ou seis

vezes. O Jurídico estava presente através do Dr. Mil~
ton Betenheuser, concordou, diz que ia fazer verificar e morreu.

Pucci- Como a srtuação da coisa, eu acho que
o Milton comentou naquela época nos contratos do
Banco, por alienação fiduciária, que é a garantia dadas anteriores certo?
Vargas - Depois que pediu ao juiz a venda do
bem, depositando em juízo o dinheiro.
Mota - Está garantido lá.
Raul - Um bem que está lá 1O anos parado.
Os bens estão tá só estragando, só piora.
Mota- Tem televisores à lenha, à lenha.
Marquesini - Eu quero apresentar os Conselheiros, eu participei como convidado de uma reunião recente da Diretoria do Banco, e este assunto a
ser, autorização prá venda dos bens que há impedimento jurídico, a área jurídica do Banco está tratando junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
um pedido de autorização. Agora, por falta de embasamento jurídico, eu não sei explicar aos Senhores o
porque de pedir ao Tribunal, o texto foi comentado
nesta mesa por interpelação do Presidente Neco e
foram dados os esclarecimentos petas Diretores de
Administração do Banco, a cerca do andamento disso. Com relação à LEASING, a sijuação nossa ela
não está neste pé como o Conselheiro comentou, se
nós tivermos bens com prazo urn pouco mais antigos, mas nunca nesse prazo de 10 anos. Porque,
como disse o Paulo, consumada a reintegração de
posse e não havendo contestação, nós estamos

vendendo os bens. Os bens da LEASING estão sendo vendidos, com um detalhe, por favor, um detalhe,
nós não estamos conseguindo vender aquetes cuja
documentação está incomp~ta. Eu não posso vender um caminhão não tenho a DUT. Então eu tenho
que entrar num processo de buscar lá na origem,
uma operação feita a cinco anos atrás que o antigo
arrendatário sumiu, levou a documentação e eu só
tenho o registro desse bem em contrato, eu não te-

nho ele no documento original. A propriedade não é
minha, eu estou de posse. Bom, podemos vender
isso? Podemos, nós vamos lá e vendemos, agora

quem que vai comprar sem a DUT.
Vargas - A menos que tem um mandato judicial, expedido pelo juiz.
Marquesini - Esses casos eu comentei na pe-
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Vilmar - Mandaram carta para o DETRAN dia
19 de dezembro. Só que até hoje está rodando todos os departamentos e nada.
Marquesini - Ou seja, aí a burocracia lá que
Deus me livre.
Raul - Eu ia dizer, aquela vez que eu vim aqui,
faz mais ou menos um mês, que aparentemente eles
têm caminhões lá que são daquele tempo.

Marquesini - Não é aparentemente.
Raul - Não, não. Eu não anotei o número do
chassis eu não posso provar nada.
Marquesini - Não, é real.
Raul Então veja, eu fui lá e ...

Marquesini - Não, é real. Agora, tem outro aspecto aqui neste Conselho, a questão de uns 4 ou 5
meses, foi deliberado que determinados tipos de

bens só seriam vendidos através' de DEPPA, em leilão.

Mota - Não, não foi o Conselho que deliberou
isso.
Vargas- Não, nós não fornos.

Marquesini - Pela informação que eu tenho ...
Vargas - Só se o Conselho do Banco.
Marquesini - Pela informação que eu tenho, teria ocorrido isso. Agora o Presidente Necâ a questão
de 60 dias ou um pouco mais, ele está, ele pessoalmente, exigindo a aceleração a venda disso a ponto
de detenninar que aquilo que estiver disponível seja
lá no interior seja na capital, seja removido pra Lon-

drina e lá estão sendo vendidos. Que aliás estão
sendo objeto desta pauta que está aqui para nós de-

cidirmos. Então essa preocupação ...
Aldo - Eu acho que essa, está havendo uma
velocidade maior aqui na parte de leilão de venda de
bens da Leasing, eu estou acompanhando os jome.is
ai, quase que toda a semana sai lá um edital de l9ilão, que esta havendo um leilão.

Marquesini - Eu acho que aliás, hoje ou amanhã está havendo um leilão do Banco.
Aldo - Agora esse assunto do advogado aqui,
eu vou pessoalmente ...
Vargas - É que a lei permite de que se requei-

ra ao juiz, que a venda antecipada dos bens.
Aldo - Vamos determinar que imediatamente
requeira ao juiz a venda antecipada dos bens.
Vargas - Já, mas não dava,

Aido - Mas não custa.

núltima Reunião do Conselho que eu participei e de-

Vargas - Mas requer, se o juiz conceder, e se
a outra parte não contestar, não agravar a decisão

sisti dado a um volume

do juiz, tudo bem.

·x·, mas que nós estávamos

tentando obter junto ao DETRAN aqui do Paraná
esta autorização, ou seja, eles analisariam os casos.

Marquesini - Eu estava com o Senhor neste
despacho que o Senhor estava dando, mas eu co-
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mentei aqui numa _reunião plenária, duas ou três semanas atrás esse assusto, plenária do Banco, esse
assunto foi abordado e o Paulo Krüger deu os esclarecimentos devidos que estava dependendo de uma
decisão do Tribunal.
Aldo- Dr. Mário Vargas mais alguma?
Vargas - Não, eu acho que nós poderíamos
prosseguir na Ata, na Pauta, eu tenho dois assuntos
vamos deixar para o final.
Aldo - Vamos deixar para o final. Bom, "Fluxo
de Caixa Realizado no Mês de Janeiro", quem é que
vai relatar?
Marquesini - Vilmar.

Vil mar- não sei se tem alguma alteração.
Aldo - Esse pagamento de parcelas das debêntures na saída aqui é esse nonnalmente mensal
o valor que está sendo pago?
Vilmar- Normalmente em tomo disso.
A Ido- Está em dia então?
Vilmar- Termina o pagamento das debêntures
em maio.
Aldo- Em maio, em maio liquida
Marquesini - O saldo está em tomo de R$27
milhões, para ser liquidado.
Aldo - Item dois "Campanha de venda de
Bens•.
Marquesini - Vilmar, Paulo Pucci.
Vil mar- Bom, isso aqui foi vendido para que a
LEASING desenvolvesse a Campanha de Vendas
dos Bens, nos mesmos moldes que o Banco tocou a
dele e quando o pessoal DEPPA fez a Campanha lá
não foi conversado com a gente e a LEASING acabou ficando de tora desse processo e depois teve
uma venda de bens, até o Marquesini falou aí em
Londrina, aonde o Presidente questionou o pessoal
lá porque é que eles não estavam sendo pagos dessas comissões aqui, e eles teriam direitos de receber
essas comissões, conforme o Banco está fazendo.
Então foi pedido para o Arlei e para o Marquesini,
para que eles montassem uma proposta da LEASING, para que a gente também viesse pagar as comissões nas vendas de bens na mesma metodologia
que o Banco adota, na mesma metodologia do San·
co, ele está pedindo que seja com data retroativa a
1O de novembro, porque teriam pedidos para que se
façam os pagamentos.
Marquesini - Não só haviam pedidos, já vieram
débitos oriundos das vendas feitas em Londrina por
determinação do Presidente. Porque o pessoal co·
meçou a reclamar, então nós estamos ai, está sen·
do feita a Campanha da Leasing, a proposição é que
o Conselho tomando conhecimento homologue, que
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seja estendido para a LEASING também nos mesmos moldes que é adotado no Banco.
Aldo- Agora me diga uma coisa, pelo o que eu
entendi aqui, nós estamos autorizando o Banco os
funcionários da LEASING, a exemplo do Banco a
venderem.
Marquesini - A participarem de uma comissão
na venda daqueles bens que eles indicarem a um
cobrador que se efetivado isso aterre no Banco.
Vargas - Praticamente venda direta.
Marquesini - Sim.
Aldo- Aqui diz as fonmas, Direta, Leilão e Leasing.
Marquesini - É o item 3 esclarece bem a fonna
de pagamento. Prevalece para as três comissões.
Vargas - Sim, mas no Leilão não há o que pa·
gar, é leilão.
Marquesini - Ele indica, ele recebe. O Banco
procede assim, o Banco está procedendo assim.
Vargas - Mas o cara faz um lance. Foi ele que
me indicou.
Mota- O leilão é público.
Marquesini - Por gentileza, o funcionário de
uma agência, o funcionário de uma agêr:tcia ele tem
uma espécie de uma senha, convite.
·
Vilmar- Um convite.
Marquesini - Eu entrego a você: Dr. Mário vai
haver um Leilão especificado assim dessa maneira.
O Senhor com esse convite se apresenta nesse local em que se está o bem e se habilita no leilão e
entrega esse convite lá provando que o Senhor veio
indicado por alguém que comprou. Isto está sendo
usado ...
Aldo - Então o funcionário está sendo usado
como um divulgador do leilão.
Marquesini - Um divulgador do leilão e da venda do bem.
Aldo - E ele comprova isso através da entrega
do convite, que o Mário foi lá e comprou um papagaio, uma gaiola, achou bonito, e o funcionário ganha à vista.
Marquesini - Exatamente. Daí vai o nome do
angariador e o nome do comprador naquele convite.
Aldo - O Conselheiro vê alguma coisa, algum
problema nisso?
Pucci - Só pra fazer um posicionamento. Eu
não tinha percebido Dr. Aldo, que na frota de veículos do Banco, a minha posição, eu acho que absurdo, com relação ao leilão. A gente já perde 5% para
o leiloeiro.
Vargas- Só Direta pagar mais 2% ..
Mota- O leilão é público.
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Vargas - Para o leilão não vale, vale prá direta.

Pucci - É uma posição minha, Dr. Aldo, eu
acho que para o leilão já existe o ônus, mas o que
pode acontecer Dr. Aldo num leilão, nós teiTHJS os
compradores contumazes do leilão. Se ele faz um
acordo com um ou dois funcionários, por favor, não
estou querendo dizer que exista isso, amanhã ou depois essa pessoa que compra em leilão vai ganhar
os 2% e dividir, 1% para cada um com o comprador.
Eu não vejo no leilão a necessidade do pagamento.
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o bem, mas ele da R$500,00 de entrada ou R$1.000
de entrada.
Vilmar- A comissão é sobre os R$1.000,00 só.
Pucci - É só sobre o recurso que está entran-

do.
Mota - Eu acho que não é justo, eu acho que
deveria ser sobre o total, na medida que o cidadão

for pagando, se ele pagou no último mês tanto ...
Pucci - Teve uma época que a comissão de
seguros ficou assim inclusive no Banco né Dr. Aldo,

Mota - Porque no leilão geralmente tem o com-

a medida que a pessoa fosse pagando a operação e

prador que vai sempre.
Pucci - Se eu pagar 2% na venda direta eu estou ganhando 3% porque não levei para o leilão. Vou
pagar mais 2% no leilão e já estou pagando 5% para
o leiloeiro, ai é absurdo. Eu acho até que isso deveria ser levado para consideração do Banco.
Aldo - Tanto que de início eu questionei justa~
mente o leilão daí o Marquesini me fez ver, eu achei
interessante o funcionário.
Pucci - No investimento do Banco não hâ pu-

a parcela do seguro.
Mota - Eu acho muito mais justo, muito louváv e!.
Vilmar - Só para ilustrar, para fazer esses pagamentos das comissões, que .a maior parte dos
clientes não tem contas no Banco, tem que fazer

blicidade que existe. O Banco faz publicidade de leilão até ...
Vargas - Não leilão eu não vejo Dr. Aldo, apesar de ser válida a
Mota - E a Venda direta como é que é?
Vargas - Na venda direta o funcionário traz o
cliente e diz olha esse aqui é o meu indicado para
comprar esse bem.
Marquesini - A mesma forma.

Aldo - No leilão.
Marquesini - Ele prá venda direta também
Vargas - Não, não.
Pucci - Na Leasing, não. Nós temos venda direta.

Vargas - O camarada chega la na patio da
Leasing, diz eu quero comprar esse carro, o funcionário leva a pessoa lá. Leva lá a pessoa e a pessoa
diz eu quero comprar esse carro, faz a proposla?
Mas a proposta é de vocês? A proposta é aceila?

No Direto.

através de RBA.
Aldo- O que é que é RBA.
Vargas - Recibo Autónomo.
Vilmar - Nós vamos ter que deduzir ICM, reter
ISS, é uma burocracia. Agora imagina sobre o valor
das parcelas a gente manter esse controle.
Marquesini - Um outro ponnenor é .que o cidadão ao fazer com financiamento, ali está embutido
um grau de risco.
Vergas - Sim claro pode não pagar, dá a estrada e some.
Mota - Daí é o seguinte Mário, cada parcela
que ele for pagando o cidadão teria mas dai burocraticamente.

Vilmar - Na hora do pagamento ele exige um
regime de caixa, recebeu paga.
Pucci - Se tivesse um sistema até dava para
pagar.
Mota - Sendo que é só para funcionários do
Banco e da BLAM. Assim mesmo é muito complicado. Então tá, então desconsiderem minha idéia.
Vargas - Inclusive isso aqui o cliente paga a
vista. Faça negócio à vista.

Aldo - Aprovado então?

Mota - No leilão eu também sou contra.

Mota - Aprovado com exceção do leasing.

Aldo - Eu acho que o leilão da esse problema

Vargas - Valorizando o leasing no leilão.

aí.
Vargas - Aqui na outra fonna que é a Jeasing é
a maneira direta.
Mota - Tem uma outra observação aqui, consi-

derações finais: "quando se tratar de venda parcelada, alçada exclusiva da BLAM ou LEASING, o ~rê
mio será pago apenas sobre o valor da entrada·. En-

tão vamos dizer que o cidadão vai lá e saia R$1 o mil

Marquesini - Eu pediria licença aos Conselheiros para substituinnos essa página 3 porque houve

alteração de redação.
Aldo - Então enquanto eles decidirem nós vamos examinar a pagina 4. "Venda dos Bens Reintegrados da AMORIM SERGIPE".
Marquesini - Essa proposta está vindo para

uma rattlicação, porque a autorização ja foi dada.
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Vilmar - Ela foi vendida para aquela empresa
LOMBAR!.
Marquesini - O Conselho aprovou e consu~
mou-se a venda com o pagamento.
Mota- Já foi pago?
Marquesini -Já foi.
Vergas - Me diga uma coisa e o transporte até
Curitiba fica por nossa conta?
Marquesini -Não, por conta deles.
Pucci - Essa empresa que comprou se eu náo

me engano ela foi buscar lá e pagou quanto? R$470.
Vargas - Pagou R$255 mil pra nós.
Daros- Inclusive abateu do saldo da AMORIM
SERGIPE.
Mota- Bom, está aqui a folha nova.

Marquesini - Bom, então a página 3 por favor.
Aldo - Voltando a página 3, já foi subsmuida.
Marquesini - Nós temos um recurso tomado ao
Banco do Estado através de COI e esse recurso terão vencimentos que começaram ontem e que se
prolongarão até maio, então eu peço ao Vilmar por

gentileza como estão.
Aldo - Perfetto.
Vilmar - Ontem nós tivemos dois vencimentos

dos recursos captados de COI do Banco, onde nós
temos recursos aplicados naquela 7 11 Emissão de

Debêntures do Banco, a gente está aprovando aqui
para que a gente passa a resgates parciais dentro
dos respect,vos vencimentos que estão aqui elenca..
dos aqui, para a gente ir amortizando esses CDJs

aqui. Ontem nós pagamos R$11.175 milhões e tivemos que fazer um resgate aqui no valor de R$8 milhões e pouco que nós tínhamos de saldo em Caixa.
Então a gente está fazendo essa proposta aqui e a
gente também está se preocupando com a seqüência que vai chegar no final do mês de julho aqui, nós
vamos precisar de mais uns R$160 milhões, e nós
vamos precisar de recursos aqui para que a LEASING, para a renovação dos CDis do Banco, viu Dr.
Aldo, do remanescente. E isso aqui que se você for
nas taxas que está hoje de leasing, está bastante
comprometida a situação da LEASING.
Vergas - É tem que levantar as aplicações e ir
amortizando.

Vilmar - A minha preocupação também é que
eu não vou ter saldo em caixa para quitar tudo.

Vargas - Bom, você vai captar na frente se não

e

boa, a taxa média
de 28%. Então nós estamos
comum.
Vargas - Mas como é que você vai acertar en-

tão?
Vi/mar - Isso aí nós vamos ter que acertar no

Banco.
Aldo - Temos que fazer uma reunião com a
Área Financeira ali em baixo.

Vilmar - Inclusive ele faz menção aqui que a
gente aguarde o Saneamento do Banco aí, e que o

custo MIX do Banco venha se tomar um custo compatível com o que o mercado vem adotando, que
está numa faixa de "17%, 16'% mais TR.
Aldo - Mas isso nós podemos tratar antes do
saneamento, isso tem que tratar desde já com a
Área Financeira.

Vargas - Viu Aldo, isso deve ser tratado com
Administração Financeira.
Mota- eu acho que isso é da Área Financeira.

Marquesini - Nós estamos hoje Dr. Aldo, retornando ao Banco um recurso que prá nós tem um
custo menor e aliviando por sua vez o Banco de ir
buscar um recurso com um valor de taxa mais alta lá

fora.
Aldo- Daí seria assim a subsidiária:
Marquesini - Então nós estamos retomando ao

Banco esse dinheiro, ajudando a desafogar um pouco a necessidade de captação a custo mais afta,
mas só que com a preocupação de que lá na frente.

Aldo - Isso é natural.
Marquesini- Nós ficamos preocupados.

E por falar em captação de recursos e essa
coisa toda, eu não me lembro, só me esclareçam, fi-

cou combinado que a LEASING agora começaria,
como disse o Aldo muito bem aqui, o mercado leasing está opulando, está étimo, que a LEASING não
só a começar não só a receber os atrasados, mas

como a trabalhar prá frente. Existe um plano nesse
sentido?

Aldo - Deixa eu fazer um, em favor da LEASING, deixa eu só fazer uma pequena consideração,
não é uma resposta nem uma justificativa. O que

está acontecendo na LEASING, é, e os Senhores
são testemunhas disso, é uma admínistraçáo aos
solavancos, mas isso vai se resolver. O que se pro-

cura é levar a LEASING, uniforme, para que com
tranqüilidade a LEASING poder operar, quer dizer,

for expectativa de queda de juros, tá baixo.

nós estamos, eu tenho acompanhado as reuniões
desde que assumi a Vice-Presidência, as reuniões

Vilmsr - O custo MIX hoje do Banco que ele
está informando para a LEASING, é de 24% e qualquer coisa mais TR e a minha Carteira hoje, Carteira

não consiga tanto, que seria, isso seria importante

do Conselho, e vejo que o Conselho da LEASING,
na fase que está a LEASING, acredito que os pró-
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prios dirigentes da LEASING se sentem até de cer-
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são questionados, mas por outro lado tem um Con-

cia de grande porte. O que esta havendo com vocês? Sabe qual foi a resposta, que eu tive do pessoal Dr. Aldo? Estamos traumatizados ~om a Lea-

selho atuante, amparados. Então eu acho que a

sing. Não faz leasing porque estão traumatizados.

tos aspectos amparados, e

se ao mesmo tempo eles

Leasing deve ter um plano, se não foi executado
deve estar latente, mas deve ter um plano ai e que
devera colocar logo em pratica, um plano de ação
comercial. Começar a trabalhar.
Marquesini - Esse plano ja foi apresentado ao
Conselho e em resumo nós previmos que em termos
de aplicações um volume na ordem de R$60 milhões
de reais para esse semestre. Para esse primeiro se~
mestre, sendo R$6 milhões em dezembro ...

Agora que nós mudamos toda a politica operacional,
que não faço mais 100% de leasing, não incluo mais

o seguro de leasing embutido na parcela, dou toda a
segurança para o cara não dei.xar de pagar, para
quem dá 20% no mínimo antecipado na operação
ele não deixa de pagar nunca. Você não vai fazer?
Ah não porque o meu orçamentârio eles estão trau-

matizados com o passado. Infelizmente o leasing

Pucci - R$6 milhões em dezembro, R$6 milhões em janeiro e R$6 milhões em fevereiro e a partir

está assim. Então nós precisamos partir para uma
campanha, tanto interna quanto externa. Senão nós
não vamos agüentar.

de então duas ao mês. Inclusive essas metas foram
incluídas por isso serão todas produtos do Banco, e

Aldo - Precisamos trazer um exorcista. Exorcizar isso tudo ...

agora a tendência inclusive em termos de Marketing,
após passado o período de alavancagem de recursos que foi prioridade aqui, começar a divulgação
dos produtos de leasing como os outros produtos na

parte de aplicações.
Aldo- Todos os Conselheiros sabem que aquilo ali é uma campanha inédija que foi feija no Banco,

Marquesini - Já estão sendo contemplado. Sobre isso o que o Paulo Pucci talou, eu percorri todas
as Superintendências Regionais, à exceção aqui de
Pato Branco, e o que eu tenho percebido nessas

reuniões é um receio, sabe, ainda dos gerentes pelas operações anteriores que ocorreram, e que fo-

ram mal sucedidas, do Banco e das próprias agên-

os meses de janeiro e fevereiro coisa que nunca se
fazia normalmente assim, nós começávamos sem~
pre em março, e desta vez nós começamos uma
campanha de captação exatamente para treinar, estimular e trabalhar um pouco principalmente os ge-

cias. Há uma tendência, que vamos diZer, que eu
acho que a partir do mês de março, a gente comece
a recuperar o terreno. Nós estamos operando, <:amo

rentes substitutos, aqueles gerentes que ficavam na

preço. Você trouxe por favor, a pi anilha que o Jayme
preparou. Nós estamos tendo dificuldade, eu pedi
que fosse montado uma planilha, para estabelecer o

agência quando o titular saia de férias. Então fizemos ai uma campanha, início de campanha digamos. A turma está esquentando, é um treino para
começar agora, ontem estava, hoje está, ontem começo a campanha efeliva, mas aí alé o resuHado fi-

nal. Não temos o resultado final porque o resultado é
27, o resultado final deve sair daqui uns quinze dias.

Mas a campanha parece que foi bem sucedida, não
chegamos ao 100% por cento, mas já passou tranqüilamente, mas deve chegar aos 70%, mais talvez,
aos 80% do previsto da meta.

Pucci - Então em função deste periodo, desse
momento que o pessoal está ocupado na captação,
que é prioridade também, não se alavancou tanto as
operações. Uns tem ido esporadicamente para a Regional, principalmente aqui em Curitiba, e temos

sentido certa dificuldade, por parte dos Gerentes, di·
vulgar o leasing. O Vilmar esta de prova aqui, nas
sexta-feira última nós estivemos aqui na Sudoeste,
não é Vilmar, e tentamos conversar com o pessoal

para ver o que estava acontecendo, tinha agência
que não fez uma operação de leasing no mês. Agên-

o Senhor tem acompanhado, na faixa de R$2,5 milhões por mês. Isso não paga o custo. Não paga o

nosso ponto de equillbrio. Infelizmente como nós es~
tamos sem poder, nós não temos os números do ba~

lanço, não fechamos o balanço de dezembro, não
temos o balanço de janeiro, complica. Estamos com
uma situação também que é a recuperação das operações vencidas. Foi leito um esforço muito grande
para tentar compor, renegociar mas aquele resuttado
que se esperava ele não está vindo. Então é mais
um motivo para uma pauta que na seqüência eu
quero discutir com os Senhores. Pois bem, o que
nós vamos precisar mesmo, é de parte da Direção

do Banco, da Diretoria do Banco, Dr. Aldo na sua
pessoa, um apelo aos Superintendentes Regionais
para que eles transmitam lá para baixo, para a
Rede, para os gerentes, também a necessidade, ou

seja, o leasing continua sendo um produto do interesse da organização. E, uma dificuldade nós temos
e por hora nós não temos como supera-la. Fazendo
um comparativo hoje de manhã, quando foi feijo um
comentário acerca dos preços de seguro, que são
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elevados, eu digo hoje nós estamos com um problema de taxa em função da nossa realidade, as nos-
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colocar obrigatório. Mas preferencialmente com a

sas taxa se forem cotejadas com os bancos e mon-

Gralha Azul. Mas eu liguei para o Paulo, o Banco
Central não deixa. Ai eu liguei para o Regional, para

tadoras, as nossas taxas não são competiTivas.
Vargas - Isso são 1,6% mais variação cambial.

o Superintendente, disse olha, aonde você está lendo ali preferencialmente, pode passar para os Ge-

Marquesini - Sabe, e se nós formos cotejar
com taxas BRADESCO, Banco Safra, as nossas taxas são, agora, a questão está quem vai especular

rente Regionais, Isso foi passado. E obrigado a fazer
com a Gralha Azul, não se faz. Agora novos.
Vargas -Será fe~o pela Gralha Azul.
Raul - No caso especifico, eu fiz um leasing
semana passada, na FORD, eu fui obrigado ia fazer
na FORD, eu ia fazer na Gralha Azul. Paguei R$500
a mais. Ai a franquia na Gralha Azul era R$1 .800,00
e na FORD era R$1.500,00. Não me deixaram fazer

uma taxa dessa é uma pessoa já muito bem esclare-

cida. Agora, no interior, aonde essa concorrência
quase inexiste, ai é um trabalho do gerente. E a ca·
neta do gerente.
Aldo - Mesmo aqui, se esmiuçar.
Marquesini - Então é esse o apelo.
Vargas- A taxa não tem sido grande. No vare-

jão ai.
Marquesini - Para uma pessoa leiga, falar uma

taxa de TR + 28% e TR + 34, não é questão da sali-

na Gralha Azul. Comprou o carro lá tem que fazer lá.

Ou não comprava o carro
Vargas - Se não leva, é assilil que funciona.
Exatamente.
Raul - Eu sou uma das vítimas.

Vargas -

va.
Vilmar - Viu Sr. Mário, só para ilustra aqui. O
custo médio que a gente fez aqui, comparando com
o custo médio do mercado, com o custo médio do
Banco e o nosso custo médio. Nós temos o custo
médio do Banco 19% aa + TR. Custo do mercado,
esse é do mercado. Custo Mix do Banco, está na faixa de 21,5% aa. Então o Banco tem 2,0 de desvantagem ai. Se for computar é pouco, mas sai fora do
mercado, com o agravante com o problema.
Mota - E ainda tem o da Seguradora que certamente é mais alto. O Seguro.

Vilmar- A sorte da Leasing.
Marquesini - É um problema complicado esse
nosso. E a questão de falar do seguro não é a questão que o seguro é mais caro. Nosso seguro da Seguradora ele tem uma tarifa que ela é mais alta que
o mercado, mas não é por culpa da Seguradora, é
uma questão, o mercado segurado pratica a DAMC.
Nós não podemos querer fazer como o Alaor, não
dá. Nós queremos fazer uma política de seguro e seguir o que faz uma Paulista. uma Novo Hamburgo,

eles fazem. Não, eles fazem DAMP. Na realidade, a

E quer que eu

te digo, ele vai levar o

dinheiro, vai iazer o negócio, tem interesse. Comprar

um carro, fazer qualquer leasing. Te que fazer, seguir a nossa nonna. Se o gerente do BRADESCO fizer com outra companhia vai para a rua, pode ter
certeza disso.
Vilmar- Tem que seguir a taxa.
Vargas -Não, não se discute a taxa. É nosso.
Daros - Mas Mário aí eu levanto uma questão,
espera ai eu acho que entre você fazer uma opera-

ção boa que dê rentabilidade para a Leasing em detrimento da Gralha Azul, eu acho que você deveria
fazer a operação. Aí não dá, porque eu vejo aí o
pouco da operacionalidade da empresa.
Pucci - Não é esse o fator que tem impedido

de fazer o leasing, não é não. Não é o !atar do seguro não.
Marquesini - O Senhor comentou, como analogia nós temos dificuldade de taxa.
Vargas - Esse não é tão grande, não é tão

grande a dijerença, o que o gerente vem vender pra
você, é que a Gralha azul é muito cara, a Novo
Hamburgo é muito mais barata porque o cliente não

expressão da nossa seguradora ainda é pequena
em relação às gigantes que tem no mercado brasilei-

quer fazer. Não é o cliente, ele que quer fazer, por-

ro.

pra ele. Essa é a grande verdade. A verdade é essa,
claro que é toda a vida chefe.
Raul - Eu fiz Ford, fui obrigado a fazer e paguei mais caro.

Aldo - Só que a Paulista não tem rede, está
vinculada ...

Marquesini - Estou vendendo o produto BANESTADO, e não abrir conta.
Pucci - Existe uma anomalia inclusive, não que
outras companhias melhor que a nossa, fica distribuído por gerente no caso do leasing, eu não pude

que

a Novo Hamburgo vai dar uma comissão maior

Vargas -Pagou mais caro.

Raul - Depois que eu fiz o negócio fiz uma carta para a Ford reclamando.
Mota - Porque você não fez o leasing através
do Banco aqui?
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9a.IJ:- ')ê.a :.;m:::s r,c.:-::12

o carro

:-::J

asta"Ja comprando

;a.

Vargas - É mais wn burro amarrado, a taxa
dele é mais alta ele vai

t~H

que fazer lá. Tem que ser

tudo conjugado.
Alda - Bom só para nós darmos, esse assunto
aau1 que ici a.p;·asem:ado ._;ela Diretoria da BlAM, sobre a ;·enovação é um assunto que nós vamos resol\fer :nternamente, é essa a disposição do Conselho.
4Q assunto já está msolvido, então SQ página 5, Relatór:o Jurídico, de uma raunião que foi feita na OL-

mos um reflorestamento
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c;:. Ja t.am q;.:s ser resolvido a

sua shuação jurídica com o /BAMA.
Vilmar- Que foi constituído como garantia da
Leasing como pessoa jurídica.

Marquesini - Um reflorestamento que foi feito
por incentivos fiscais que nós não sabemos se os titulares desses incentivos fiscais abriram mão para o

Grupo OLSEN ou não dos seus· dire~os. Há contratos preliminares de serra e derrubada dessa madeira

terceiros anteriores à propriedade da OLSEN. Não
sabemos se foi cancelada ou não.

Vil mar- E manutenção pelo IBAMA até 2005.

SEi'l.
Vargas - Eu estive vendo esse Relatório, nós
.:er.1cs que ler isso aqui.

Vil mar- Não o Marquesini \fai fazer só uns ...
\largas - Da1 uma rápida aqui em cima.
Maoquesini- llou fazer uma explanação geral.
Aldo - Por fa•Jor.
Marquesini- Nas operações feitas com o Grupo OLSEN, houve lá no início a constituição de garantias ocorrendo ou não o pagamento houve a ação
de :eintegraçâo e essa ação de reintegração entre

cs bens reintegrados lá do Grupo OLSEN, foi

fe~a

de t..Jma propriedade rural situada no Município de
Ca:~oinhas, próximo a Santa Cecília. Essa proprieda:s, quando ela foi constituída, ou dada em garantia
:Jr-:çinal, infelizmente a análise da documenta-ção,
a.né.lise desta garantia não foi feita de uma maneira
:~gorosa. e houveram vícios de origem na consHh.N~~ão dessa garantia. A inadimplência, com a reir:tte:Jr:::.ção de posse, além de não ter sido observada
:::.ejueles "Ícios, ainda se cometeram outros vícios.
::=ntão, na seqüência nós solicitamos à Área Jurídica
~~ua elaborasse para nós um relatório demonstrando
:L;do o que ocorreu desde o momento e este relatório
;-;os trouxe uma relati•Ja preocupação porque nós
~3integramos um bem, essa fazenda e que de repen!s assumimos para nós um problema dos mais sé·ivo.. Esta propriedade ela tem um reflorestamento,
~sta propriedade está já ocupada por posseiros e
.::!sta propriedade ela ~:stá vamos dizer com valores
~rbitrados, atribuídos. que não correspondem à reali-.:ade. Então o objetivo é yue o Conselho tome ape-:as ciência dessa realidade, e das providências que
~as estamos tomando contonne relata esta ata de
. 11a reunião feita a semana passada, mas que
1uma situaçã0 em que nós já de ante mão podemos
'iizer que é um abacaxi. E um probffima. O relatório
.:!a nossa Advogada Ora. Malú está apresentado aos
Senhores todos os passos que ocorreram e conclui
::om as sugestões que são tomadas. Então nós te-

Marquesini - Tá, ou seja, esses vínculos de

manutenção da floresta que vão se prolongar. O objetivo é que o Conselho da Leasing tome ciência
dessa situação e para que os passos como estão
elencados aqui nós deveremos Custar a cumprir. Já
estamos assinando uma carta agora pedindo a libe-

ração ao Dr. Ratzk da Reflorestadora, para que ele
nos dê Assessoria com inventário do reflorestamento

e façamos junto ao INCRA a situação dos assentamentos, como ocorreu esses assentamentos, com

ou sem participação do INCRA, e fiCar o IBAMA responsãvel pela administração do Projeto, e se houve
a emissão dos CPAs, os Certificados, e:solicitar ao

IBAMA fiscalização na área de reflorestamento. Então e concluindo para os Senhores ainda a situação
final, de que se como nos explicou a Área Jurídica,
reflorestamento é uma garantia, terra é outra, nós
não somos donos do reflorestamento, tá? E se nós
não somos donos do reflorestamento, ai a situação E:
pior de quando foi constituída a garantia e avaliaçãc
incluiu o reflorestamento. Então se nós somos donos
da terra, a terra vale 25% do valor total do que foi
constituída a garantia. Então nós precisamos ...
Vargas - Bom, existem garantias hipotecârias.
subsidiárias?
Marquesini - Existem. Estão sendo executa-

das.
Vilmar- Está sendo proposta açâo ...
Marquesini - E está. sendo proposta .
Aldo - É o imóvel ali deles ali na ...
Vil mar- Não é a fazenda
Marquesini- São imóveis também rurais.
Aldo - Esse aqui é da Serraria, não é da revel'. ·
dedora. Do mesmo Grupo .
Dares - Esse é lá em Canoinhas.
Marquesini - Não, mas é do mesmo Grupo .

Grupo OLSEN.
Pucci - A revendedora faz parte da revenda. fo
hipoteca.
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A/do - Ma~ já não estava solucionada a pro·
priedade do Banco.
Vargas - Foi reintegrado um no Pinheirinho
aqui.
Pucci - Foi reintegrada uma área no Pinheiri·
nho.
Vilmar- Mas esse era objeto do contrato.
Marqueslni - Então são dois, nós temos dois
imóveis. Uma lá na Cidade Industrial e esse aqui do
Pinheirinho. Esse do Pinlleirinho inclusive ... Mas tem
o problema de uma ação interposta contra nós por

eles.
Aldo- Por eles?
Marquesini - Por eles. Então, esse nós não po·
demos alienar.
Vargas- Com que fundamento?
Marquesini- Revisória.

Vargas- A taxa?
Marquesini - Então essa propriedade aqui da
BR 116, uma bela propriedade nós já estamos providenciando a adequação, limpeza, recuperação para
que nós desativemos o nosso depósito lá do Champagnat e transferimos para ...
A Ido- Náo vale mais a pena vendê-lo?
Marquesini - Não, o imóvel do Champagnat é
alugado. É alugado. Nós paramos com esse aluguel
e transferimos aqui para o Pinheirinho.
Vargas- É da TUIUTI.
Pucci - A transformação em recursos seria
muito melhor, mas é que pagamento na área de custo que existe hoje, isso tudo jâ foi levantado. Custo
do pâtio, vigilãncia, manutenção de algumas coisas
lá, problemas de despejo, não sei se a Prefettura já
::~.certou aquilo lá.
Aldo - Pode ocuoar então, e.ssim você deixa
<1e pagar aluguel.
Marquesini - Aluguel...
Vil mar- R$6 mil que deixa de pagar só em aluguel.
Aldo- Ele é de frente à BR.
Vilmar- Em frente à BR 116, no sentido.
A Ido- Pode expor todo o nosso.
Pucci - lnclusivP. os tratares que estão aqui
váo para lá.
Aldo - Vamos fazer uma vitrine ali, venda permanente de veículos. OK. Então, a folha 7 Desafio
Locadora de Veículos. Proposta de Ratificação da
Pauta. Quem vai falar sobre isso?
Marquesini - Então, nós estamos trazendo
para o Conselho a proposta em quem o Conselho
homologou numa reunião anterior a proposta de
composição de dívida com precatórios, dentro da-
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quele episódio nós estamos trazendo para que seja
cancelado, tome conhecimento, e se cancele a aprovação, confonne a determinação descrita.
Pucci - É nós sugerimos o cancelamento da
pauta, conforme o parecer do Comitê da BLAM por
não terem sido cumpridos os pré-requisitos inclusive
por se tratar de precatórios de terceiros. Quer dizer,
num primeiro momento, os pré-requisitos na aprovação da proposta de pagamento· de precatórios não
foram cumpridas. Um deles é que o precatório não
tinha data, isso não existe. O segundo é que o valor
acordado para a quitação não estava sendo feito.
Não chegou a cumprir o valor, de 18% de taxa de retorno e/ou R$1 0.300.000,00 e ta"a de retorno de
18%. Não estava cumprido. Faltava R$700 mil. Ai
veio o problema. O pessoal tentou falar com a Diretoria aqui para ver se acelerava,· porque não estava
querendo pagar lá na Leasing. Aí surgiu o terceiro
problema, que é o principal, que seria precatórios de
terceiros não seriam aceitos pelo Ban-:-o para pagamento de leasing. Então esses três problemas ai
realmente existiram por i-:;so se r-ede o cancelamento.
Vargas - Eu queria que tudo que o _Paulo falou
ficasse bem claro. Tudo isso para que·· verificasse
esse cancelamento, e tem mais um detalhe, eu acho
que isso é importante para nós, Aldo, nós que participamos da outra reunião, o Conselho aprovou essa
operação, mas não conhecia da determinação do
Banco, que o Banco nê.o ::'.ceite-rie. m~ce,tórios de terceiros.
Aldo - O precatório tem que ter l:l. origem do
devedor, tem que estar em nomg deiB e tem que estar principalmente com data.
Mota - Quanto aos precatórios, eu gostaria de
frisar que ficasse bem claro na ata que este Conselho que reuniu-se e aprovou essa operação na tarde
do dia 29 não tinha conhecimento de que, na manhã
do dia 29, o Conselho do Banco tinha determinado a
impossibilidade de negócios c':lm precatórios de terceiros. Nós, pelo menos. não todos nós, não sabiamos disso. E achamos uma 'Jperação normal, não
haveria problema nenhum e aprovamos. Mas, por
desconhecermos. Recebemos a ~~arrespondência do
Presidente do Banco quinze ou vinte dias depois.
não foi mais ou menos isso, de 11 de fevereiro, foi
29 de dezembro, e eu ache até estranho de que
quando foi aprovado a ata de e.prevnç:ão na reunião
seguinte, na reunião de jan-er;c, :•Ji ::~provada a ata
não se questionou nB.da. j·~ão se questionou nada.
Nós até então c::mtinuávamos desconhecendo. Ninguém nos fe.lou, r-:ada nos foi di!o, 3 nem pergunta-
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do. Eu quero que isso fique bem claro em ata para
não dar a impressão de qualquer atitude assim es~
tranha de nossa parte.
Aldo - Então com esse ato o Conselho esta re-

vogando oficialmente aquela operação. Como é que
fica a operação, ela retorna, ela já tinha sido paga,
dada a quitação?
Pucci - Essa operação não tinha sido feita a

quitação porque não conseguiu a continuidade. Não
se cumpriu os pré-requisitos. Então não foi dada a
continuidade.
Aldo - Então não foi pela ordem dada, foi porque eles não cumpriram.
Pucci - Exatamente, porque eles não cumpriram. Corroborou com isso o cancelamento da titt.Uaridade. Isso aqui é um problema sério para a Leasing.
Deixo bem claro aqui.
Aldo -A Leasing vai buscar outra fórmula.
Marquesini- Vai buscar a forma jurídlca que ...

Aldo - Eles deram outra chance. Que empresa
é essa, Desafio.
Mota - É do Grupo CLUBCAR. Como é que
chama meu Deus, Pizani, Geara, Amadeu.
Pucci - São sócios-gerentes.
Vargas - Pizani e Geara, são os cabeças.
Aldo - Acho que seria importante, não sei se
isso é muito ortodoxo, que a Diretoria atual da Leasing chamasse os sócios e pedissem a eles uma so-

lução.
Mota- Uma nova proposta.
Aldo - Isso ou por carta ou pessoalmente tem
um prazo assim, todos aí são os mesmos titulares

da empresa CLUBECAR?
Vargas - Mudaram de nome umas três vezes.
Pucci - Então só para antecipar, podemos até
fazer reconsiderações, nós estávamos permanente-

mente em cantata atê ocorrer o problema, depois
não tivemos mais cantata com esse pessoal. Mas é

sabido da nossa parte que eles estão com sérias dificuldades financeiras.
Vilmar- Inclusive estão até no PROCON.
Pucci - O problema do contrato com a CLUBCAR, e o repasse pra terceiros desses veículos num
prazo inferior ao que eles tem conosco na Leasing.
Esses contratos estão vencendo, o pessoal que fez
os contratos, os terceiros que fizeram os contratos
estão exigindo a liberação porque já terminaram de
pagar e eles estão pendentes em contratos conosco
lá na Leasing. É um problema muito sério. E eles
gastaram esse dinheiro, eles gastaram esse dinheiro, não sei aonde, gastaram, não cem.
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Vilmar- Só que ele fizeram com outras empresas, saiu naquele direitos e deveres do consumidor
de 2ª feira, que eles estão acionando a BIMOTORES lá, que eles fizeram o mesmo tipo de coisa com
o que fizeram aqui no Banca.
Pucci - Eles estão com problemas sérios, saiu
nos jamais com outras empresas. Só Leasing. Ê nós

estamos tendo já problemas com ligações no PROCON, felizmente nós temos a Dona Hilda lá, que é
funcionária do BANESTADO, que está lá prestando
serviços para o PROCON, ela liga sempre para a
gente quando surge algum problema da Banestado
Leasing, e ela diz o seguinte, esse caso aí vai dar
pano prá manga. Ê problema de perdas e danos, por
parte dos que compraram /â. E vai sai o nome no
Baneslado, infelizmente se partir para a demanda
vai sair de novo o nome da Leasing. Só que nós estamos totalmente isentos, porque eles fizeram leasing com intuito de locação desses veículos para terceiros, como é a finalidade da empresa, locadora.
Só que eles fizeram contrato de locação com opção
de venda. Ai complicou.
Vargas - É tem alguns que não cumpriram. Eu
acho que a sua posição de chamá-los, eu acho que
mais uma vez tem que alertar os re~ponsáveis, devem saber porque são marginais, tem que saber que
existe um risco de um inquérito policial em cima deles. E se a Banestado Leasing abre inquérito policial,
isso pode ser transformar numa cadeia e todos os
prejudicados entrarem juntos. Pode não acontecer
nada a nível de processo penal, mas desmoraliza e
os caras vão ter que se incomodar. E além das pro·
vidências normais, cíveis, reintegrar o que for possível recuperar e ...
Pucci - Eu vi na pessoa do Sr. Renato Pizani,
uma preocupação ...
Vilmar - O bem não está no nome dele, está
no nome da Leasing.
Vargas - O que estiver no nome da Leasing é
possível reintegrar. Então veja bem, essa pessoa,
existe uma reação em cadeia, essa pessoa que fez
negócio com ele, e vai ter esse carro que já pagou,
até prã eles talvez, vai Ter esse carro reintegrado,
apreendido, vai entrar com embargos de terceiros.
Aldo - As pessoas estão relacionadas na página 7/1 por acaso.
Vilmar- Terceiros de boa te?
Vargas - É embargos de terceiros. Provar que
pagou o carro para o cara.
Pucci - Cada contrato desses eu imagino ter ai
uns dez, vinte carros mais ou menos. São trinta,
mais, cinqUenta, sessenta carros cada contrato.
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Mota - Bom negócio para a Leasing na época,
grande negócio.
Pucci - Olha, eu acho que foi bom prá todo
mundo, porque essas operações foram feitas com
aqueles seguros fettos lá na BLAM, que os gerentes
levavam. todo mundo levou seguro aqui e todo mun-

do ganhou. Então, a nível de ter se fazer a coisa, foi
um bom negócio só que fizeram um casamento adequado de prazo, fizeram dinheiro antecipado, previram VRG final, complicou daí.
Vargas - Esse é o tipo de operação OLSEN
que nós vamos rever, nos deram uma garantia furada. Isso que eu ia perguntar, retomando à OLSEN,
que nós temos que identificar quem analisou, o advogado.
Pucci -Que fez o contrato preventivo.

Dares - Quer dizer então que o CL da Leasing
não seria só aquilo, seria mais isso ai?
Pucci - É outro assunto da seqUência que está

complicado.
Aldo - Então da DESAFIO vocês estão trabalhando. Poderia dar um susto.
Vargas - Vamos reintegrar os bens ou tem
uma ...
Pucci- É que eu não podia atttude antes de registrar
Aldo - Registra o contrato e imediatamente
chama um advogado, assim já com uma ação criminal. Vocês estão fazendo isso?
Marquesini - Conclui amanhã o registro dos
contratos.

Aldo- Sete, agora ttem 7.
Marquesini - Bom, eu quero fazer uma explanação, depois eu peço ao Vilmar e ao Paulo dessem

seqüência. É, que no final de dezembro com o Projeto de Saneamento do Banco, através da Diretoria Financeira do Banco, houve a recomendação que se
buscasse listar todas aquelas operações que no âmbtto da Leasing fossem consideradas problemáticas
e que devessem então ser transferidas ou provisionadas os valores para que nós fechássemos esse
balanço livre de problemas futuros. Então, com base
no histórico das ocorrências, foram listados, levantados um rol de operações que na visão dos técnicos
eram consideradas operações que poderiam ensejar
riscos lá na frente. De uma forma conservadora os
valores dessas operações que atingiam o limite de
R$9 milhões foram provisionados. É, na seqüência,
existia desde agosto um relatório do Banco Central
que recomendava a transferência ou provisionamento de um número também de operações que na ótica
do Banço Central estavam com um risco de inadim-
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plência por prazo ou negociação desfeita ou por insuficiência de garantias. Então, no rol dessas operações que o Banco Central listou, ocorreram várias
que estavam em processo de renegociação, inclusive essa famigerada CLUBCAR. Consequentemente,
estando num processo de renegociação, elas não foram provisionadas. Então agora nós estamos com
uma sttuação que traz um grau de preocupação.
Mota - Falhou a renegociação.

Marquesini - E outras que foram renegociadas
e que infelizmente não estão pagando, daquelas que
o Banco Central mandou provisionar. Então nós estamos com uma situação preliminar de resultado em
que ...
Vilmar - Mas nós trabalhamos com a primeira
situação.

Marquesini - É, não está fechada, está desenhada com a primeira situação. Eu pediria por favor,
acompanhar com essa, onde nós estaríamos com
prejuízo da ordem de R$99 milhões e fechando com
um PL de R$13,700 milhões. Considerando que se
nós tivermos que estomar um provisionamento daquela primeira relação de R$21 milhões •. e considerando que tivenmos que lançar, eu quarrdo falei em
valores estava invertido, o Banco Central pediu
R$18, R$19 milhões. Então se nós fonmos cumprir
com aquilo que o Banco Central detenminou e ai estomar aquela previsão que nós tivemos com base na
idéia que outras empresas que não pagassem, nós
estaríamos com um Patrimônio reduzido para
R$6,900 milhões. Eu queria que você continuasse ...
Vilmar - Corno é que foi fetto? O Arlei conversando com o pessoal fez o levantamento das operações que eram passiveis de serem transferidas dentro do relatório do Banco Central, de uma relação de
55 ficou pendente, pela relação do Banco Central,
provisionar R$13 milhões, só da DESAFIO dá R$11
milhões. E ele fez em função do objetivo de fazer um
saneamento na Leasing provisão adicional dos contratos que viriam a ter problemas em janeiro, fevereiro e março de 1998, e essa provisão adicional é de
R$21 ,299 milhões. Agora foi conversado com o
Alaor, ele pediu para que a gente revisse, que a situação não era bem assim, dar uma melhorada na
posição e ver o que dava para reverter no resultado
da Leasing, melhorar a sttuação do Patrimõnio Líquido da Leasing. Nós fomos levantar junto à Área Contábil, e nottlicamos que tinha algumas empresas que
faziam parte da lista do Banco Central que não haviam sido provisionadas, mas não haviam sido provisionadas porque estavam com processo de renego-
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ciação, ASPEN PARK, DESAFIO, LITERÁRIO etc.,
KOUBAK, ITAITIRA a gente pediu para provisionar.
Vilmar - A terceira. Então nos estomaríamos
no primeiro semestre de 98 conforme haviam seHcitado não é, e consideraríamos a provisão total dos

percentuais aqui apresentados pelo Banco Central.
Isso aí vai dar um resultado, no mês de 31 e acumu-

lado no exercicio de 96. Isso ai faria com que o Pl
da Leasing passasse da R$13 milhões para
R$15.931 milhões em os valores de despesas de Cl
no mês, em dezembro de R$41 mohões. Então essas duas situações, a primeira e a terceira, são as
que tem um impacto um pouco maior, a gente pode

melhorar o resultado do PL da Leasing, estomando
aqueles R$21 milhões e cumprindo o estritamente o
que o Banco Central determinou. Só que a gente
sabe que a legislação é bem clara. Você não pode,
que nem o Banco Central colocou aqui nessa posição dos 13, que estão faltando dois contratos da
DESAFIO, você tem que pegar a empresa inteira,
então nós teríamos que provisionar os R$28 milhões. Se proviskmar os R$28 mWhões e não estomar

os R$21 milhões aqui, que é a quarta sijuação aqui.
Dares - Sim, dai não fica negativa?
Pucci - Não, fica R$6 milhões. O pedido que o
pessoal tem feito é que retira essa provisão adicional
do primeiro trimestre, nós somos super conservadores, mesmo sabendo das empresas que iam dar pro~
blemas em janeiro, fevereiro e março porque? Aí
que o Ar1ei vinha batendo, a partir do primeiro tri~
mestre do ano que vem, a empresa começaria a dar

Vergas - Ai fica negativo.
Vilmar - Ai 50% vai ficar com uns R$3 milhões
de Pl na leasing, fevereiro já ...
Pucci - Outro fator também que você colocou

como detalhe mas é bom citar, é que uma dessas situações, qualquer valor do Pl ficar nós estamos em
desacordo com o Acordo da Basiléia, certo? Desenquadrado, o desenquadrament<> determina que há
intervenção Federal. É outro posicionamento.
Vilmar - Ou acionista majoritário faz aumento
para enquadrar no Acordo de Basiléia em espécie
ou eles incluem mesmo.
Pucci - Isso teria que ter ocorrido em dezem-

bro. Veja outra preocupação que precisa falar com o
Alaor.
Vilmar- Mas isso foi postergado para março.
Pucci - Postergado pra março, vai ser pior ain·
da, dai o problema vai ser maior.
Marquesini - Com uma outra agravante, nós
estivemos conversando com o Alaor, o Alaor acha
que o Banco Central nestas circunstâncias o Banco
do Estado e a Leasing não autorizariam um aumento

de capital na leasing.
Aldo - Nesse momento é muijo dilicil nem é
convenlente.

Marquesini - Está dificil a solução, por isso estamos trazendo aos Senhores uma sijuação que assobia, arrepia e que a tentativa seria postergar para

março para que esse Pl não ficasse a descoberto.
Agora o prêmio, o provisionamento que o Banco
Central determinou que se fizesse até dezembro ou
não.

resultado lá na Leasing, porque a gente está sabendo vai existir o saneamento, vai, então vamos jogar
tudo agora. Traz aqui para dezembro, não de1xa cair
lá, nós sabemos que vai apodrecer tá na frente, tira

já o podre. Só que agora em função dessas outras
solicitações ai que o Banco Central fez do não cum-

prtmento das renegociações daquelas operações Ustadas a gente está se vendo na obrigação de provi-

sionar isso e jogar os R$28 milhões para manter o
PL posi1ivo em dezembro, fato que poderá ocorrer

no primeiro trimestre de 98.
Vil mar- Nós estamos mal, em janeiro já vira.
Dares - Porque nós já estamos em março.
Vilmar - Porque daí se você for cumprir a determinação do Banco Central vai ficar com PL de

R$6.969 milhões, e a previsão do balanço de janeiro
que a gente fez, , lá mas que tem que fazer os ajustes necessários, ainda não ternos nem os números

de dezembro, é que no mês de janeiro nós vamos
fechar com seis ou sete milhões de prejuízo.
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Pucci - Não, tem que contentar o Banco Cen·
trai ..
Vilmar - Não, mas o Banco Central nós vamos
contentar ele no caso de pegamos dois contratos

que ele relacionou em agosto, só pegando toda a
massa. Se nós pegarmos só o que ele elencou em
agosto, nós vamos aumentar o Pl da Leasing de
R$13 para R$15 eslomando os R$21. Agora se nós
formos fazer pegando a DESAFIO como devedor e
não como integralizado o PL vem para R$6.900
Daros - Vamos analisar a situação em 31 de
dezembro.

Pucci -A DESAFIO, em dezembro.
Vilmar - Não, não. Quando você joga um con-

trato para CL.
Pucci - Eu não consideraria esses R$6, a gente vai cumprir tudo a vista, tem alternativa de mandar

só os dois contratos da CLUBCAR. Tem alternativa
de estomar mesmo não tendo feijo pagamento da
SOFHAR agora em janeiro, mas estava negociado
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todo o pagamento de R$150 mil. Apesar desse recurso ter sido proveniente da Carteira Comercial,
mas foi para quitar o leasing. Então entrou recursos
lá na Leasing, então foi renegociado dentro do padrão leasing?
Vilmar - Então você vai discutir com o Banco
Central caso a caso.
Pucci - Eu estamo isso em dezembro, eu provisionei esse custo, então eu ganhei tempo é isso
que eu quero dizer, essas são as alternativas, um
pouco irregulares mas não temos outra alternativa.
Vargas - É a melhor opção?
Vilmar - Inclusive só para conhecimento, o
Banco Central adota uns critérios meio esdrúxulos.
Ele pega o exemplo da SOFHAR. Tem casos que
ele pede para provisionar 70% e tem casos que ele
pede para provisionar 100% e tem caso que ele
pede para não provisionar nada. Não dá para entender qual foi o critério de análise deles.
Marquesini - Então vamos seguir o critério
dele, os dois contratos da ...
Vílmar - Estoma menos R$21 mil e provisiona
os R$13 mil que ficaram.
Dares - Favorável a nós. Ai nós acertamos.
Vargas - Tem que somar favorável daqui pra
frente.
Raul - Esta é a snuação.
Marquesini - O problema que nós estamos assim antevendo é que no momento que entrarmos
com a ação contra a CLUBCAA aí nós somos obrigados a provisionar.
Aldo - Me diz uma coisa, só um detalhe, o prazo prá vocês apresentar o Balanço pra eles, quando
é mesmo?
Vilmar- E o mesmo do Banco.
Alrlo - E o mesmo do Banco?
Vilmar - É o mesmo, inclusive nós estamos
com um problema agora porque nós temos que
mandar junto a CVM, e nós não fechamos em dezembro ainda né? Tem janeiro e fevereiro.
Aldo - Em virtude desse acordo ou desse saneamento financeiro que o Banco está fazendo, nós
expusemos ao Banco Central a possibilidade de protelar vocês sabem a sftuação do nosso balanço.
Vil mar- E a CVM?
Pucci - Eu acho que a CVM também.
Aldo - Eu acho que seria conveniente conversar com o Alaor, para ele consultar o Banco Central,
para que essa medida ser despendida a todas as
empresas do Conglomerado.
Pucci - Padrão.
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Marquesini - Essa realização, essa liberaliza-

ção do Banco Central para protelarmos o fechamento do Balanço, só foi dado para o Banco?
Aldo - O Plano de Saneamento prevê integrado todo o Conglomerado. Então se a matriz, vamos
dizer a empresa 1, eu penso que as empresas

acompanham, não acredito que a Gralha Azul entre.
Vil mar- Mas a Gralha faz parte, faz parte.
Aldo - Eu acho que valeria a pena, pra não
correr risco nenhum, vocês para ficar bem tranqüilo,
já que o Banco Central está dando essa chance, nós
deveremos reverenciar bem isso.
Marquesini - Então nós adotamos a medida ...
Aldo - Mas conversa com o Alaor antes isso.

Ele tem uma carta do Banco Central.
Pucci - O Alaor esta com uma exposição com
relação a estomar algumas provisões aí que a gente
não queria, mas eu vou ter que partir pra isso.
Marquesini - Nós já conversamos com ele
isso, eu e o Vi/mar, e ele praticamente compreendeu

o todo problema. Então isso
Vargas - Fica, o custo é a melhor opção né?
Não há o que, nenhuma delas é boa.
Raul - Lançados esses contratos vamos ter
que lançar de todos aqueles
·
Mota- Nós falamos sobre os dois.
Marquesini - Nós vamos buscar seguir a cartilha, a cartilha esses contratos provisionam 50% se
os contratos provisionam 100%, vamos seguir a car-

tilha. A carta deles ali. Agora colocando-se que o
•andar da carroça" nós só estamos empurrando com
a barriga a queda do precipício. Porque a tendência
que se observa ...

Pucci - Nós estamos no passo de dois pra
frente e dois pra trás. Mas vai chegar lá.
Aldo - Estando assim está bom.
Vargas - Viu A/do, não sei se um pra frente

e

dois pra trás. Nesse risco de liquidação, não seria
bom voijar a aquele assunto de incorporar?
Marquesini - Mas aperta do mesmo jeito.

Vargas - Não, daí não aperta você incorpora.
Entra num bolo só.
Aldo- Pois é.
Vargas - Extingue a empresa.
AIdo- Precisamos saber até aonde esse risco
Vargas - Entra no bolo e o Banco.
Pucci - Tem que ver até onde o Banco pode

suportar também.
Marquesini - O problema por exemplo que o
Banco incorporando, é que com

os ativos da Lea-

sing, vai enterrar mais o Banco ainda com relação
ao Acordo de Basiléia.
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Aldo - Vamos marcar uma reunião sobre esse
assunto, é que o Alaor viajou agora à tarde, mas
amanhã a tarde e~ está aí, vamos marcar uma reunião para falar sobre esse assunto.

Vargas - É extremamente importante.
Aldo - Derrepente era interessante fazer já
isso e aí incorpora e neutraliza qualquer...
Vargas - Conversa com o Banco Central, consegue uma autorização.
Aldo - Não, o Banco Central vê com bons
olhos, mas nós argumentamos a ele que ia perder
uma linha de captação, e eles também ficaram meio
assim, disse não, é verdade não convém nessas alturas perder um ...
Vargas - Então e!es que autorizem um aumento de capital, para enquadrar.
Aldo - Mas daí isso tem que ser feito com recursos do Banco.
Marquesini - Bom, nós temos COI, nós temos
CDI. Está lá.
Vilmar- Tira do passivo do Banco e
Aldo- É a forma não é?
Marquesini - É a forma. O que aliás já colocamos para o Alaor isso.
Vargas - Então seriam duas, seriam as duas
opções; a opção de fazer aumento de capital sem
desencaix:e, COI e a outra há a possibilidade de incorporar.
Marquesini - E para a Leasing o aumento do
capital com COI tem uma vantagem muito atta Dr.
Aldo. Com esse recurso, recurso a custo zero ia melhorar o MIX de taxa da Leasing.
Daros - Mário esses COI precisa ver o desencaix:e do Banco.
Marquesini - Não, não é desencaixe.
Daros - Mas ele tomou esse CDI.
Marquesini Mas ete estava bancando lá.
Vilmar- Esse COI estava no caixa dele
Daros - Não, ele vai deixar de receber a importância.
Pucci - Ele é recurso de terceiros pra nós não
é passivo porque é um COI do Banco, que é remunerado isso tudo com TR.
Cruz - Para ele é melhor que ficar incorporando de que
Daros - Agora isso aí tem que aprovar.
Vargas - Isto está aprovado por enquanto. Isso
ai é aprovação de gaveta
Aldo- Tem um último ~em aqui, podemos passar para o item 8? Isso aqui, naturalmente o Presidente gostaria de fazer, estava com uma viagem
marcada, mas é uma comunicação ao Sr. Arlei Pinto
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de Lara, os Senhores todos devem ter lido, já devem
ter conhecimento, mas é só para oficializar ao Conselho, que o Conselho deu o seu referendo a essa
decisão da Presidência em comunicar ao Senhor Direter Arlei, a desmuição do cargo de Diretor-Presidente da Empresa Banestado Leasing. Sobre o conhecimento dos Senhores para o referendo de acordo com as normas vigentes Ok? Tem mais alguma
coisa?
Mota- O que eu gostaria de saber as razões.
Vilmar - Sobre a aplicação do redutor nesses
contratos de Leasing a remuneração das debêntures.
Ak:lo - Mas tem uma pauta aqui que não foi
apreciado mas tem uma pauta que é onde a Diretoria, Honorários dos Administradores que já receberam, quem é que faz essa?
Vargas- Quem é que apresentou isso?
Emanuel - Isso é mais para constar mesmo,
isso ai é matéria da assembléia geral ordinária é um
item né?
Aldo- Em função da, isso é todo o ano né?
Emanuel -Todo o ano tem que constar para o
Conselho.
Aldo- O Conselho aprecia.
Emanuel - Aprecia, aprova e remete para a
Assembléia.
Aldo - O Conselho de cada Empresa.
Emanuel - O Conselho de cada empresa aprecia essa matéria e remete para a assembléia para a
homologação.
Aldo - Certo.
Emanuel - São os mesmos valores praticados
no Banco.
Vilmar - Bom pessoal, essa pauta aqui é com
resperto a aplicação dos CDI como o indexador aí na
captação dos recursos de debêntures que por conseqüência nas aplicações da carteira de nossos ativos. Quando da emissão das debêntures foi fe~o
uma cláusula que dizia que quando o redutor da TA
for superior a 1 ,5%, as empresas queriam alguma
coisa que garantisse para elas uma remuneração
maior e então definiu-se que quando esse índice fosse maior, que esse percentual fosse maior que 1 ,5%
as empresas migrariam de TR para remuneração
pela AMBIT. Então agora no mês de março o Banco
Central divulgou outro redutor só que o Banco Central divulgou em fora de indice e o mercado trata
como percentual. Então a gente está numa s~uação
bastante dtlicil, que a gente fez até consu~a com o
jurista do Banco e com o advogado da Leasing para
que a gente tivesse um embasamento maior e me-
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Jhor para ver ou não a aplicação ou não desse redu·
tor. E a gente cola teu esses documentos estão aqui
anexos nas pautas aonde o pessoal manifesta uma
preocupação muito grande aí na aplicação no caso
específico dos nossos ativos, com o problema de
inadimplência o questionamento aí do aspecto ai da
legalidade de se aplicar AMBIT como indexador, já
tem parecer do Supremo ai pela nova estabilidade
aí.
Aldo - Parecer do Supremo? Decisão do Supremo.
Marquesini - Não, decisão não reconhecendo
da utilização da AMBIT como indexador.
Vilmar - Então a gente esta propondo aqui no
Conselho para que a gente não aplique esse redutor, nem na captação e nem na aplicação. A gente
consultou os mercados que tinham debêntures e que
tem esse mesmo problema, eles fizeram de conta
que não ...
Aldo- Ignoraram a AMBIT, e não estão ...
Pucci - Aí um caso importante que nesse mês
que ocorreu, não houve reclamação por parte dos investidores da Leasing e o pagamento da diferença,
aceitaram com a TA simplesmente.
Aldo - A que vocês atribuem essa não reclamação por parte.
Marquesini - Desconhecimento, foi passado
batido.
Pucci - Foi passado batido, passou batido. É
meio dífícil, mas o outro fator é o seguinte. Talvez
eles não queiram brigar porque dessas decisões já
existentes, da não aplicabilidade. O outro fator é o
seguinte, nós teríamos que aplicar por outro lado
nos nossos contratos acarretaria mais inadimplência.
O valor do lado do ativo é bem superior aos três meses que faltam para o encerramento das debêntures,
mais três meses acabam, em maio. Então a gente
optou, sugeriu ao Comitê, na decisão, da não aplicação.
Vargas - Não aplicação a clausula.
Marquesini - Isso. E há uma tendência espero
de que.
Pucci - Eu não tenho oficialmente, mas a TA já
passou ...
Aldo - eu acho que é melhor não tocar nisso.
Os Senhores, o Conselho tem mais alguma coisa?
Dr. Sérgio o Senhor tem alguma coisa? Dr. Mário?
Vargas - Não muito obrigado.
A Ido -Alguns dos Diretores, Conselheiros.
Pucci - Com relação à dações em pagamento
realizadas com a SOFHAR. Isso aqui é só um fato ...
· Aldo- Traga na próxima reunião, pautada.
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Pucci -Trazer pautada então?
Aldo - Está bom? Agradecemos a sua atenção
e a sua equidade. Obrigado, agradeço a presença
de todos.
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
REALIZADA EM 10.03.98
MARÇO DE 1998
Neco - Ao Dr. Aldo, Alaor e Eliocy a respe~o da
verdadeira situação do Banco do Estado do Paraná.
Aldo - O Banco do Estado do Paraná por dia
está tendo uma despesa de R$2.000.000,00 por dia.
Trinta dias significa R$60.000.000,00. A continuar a
situação em que nós estamos, ~m cinco no máximo
em 06 meses nós estaremos com o nosso Patrimônio zerado. Nós emprestamos dinheiro, não estamos
conseguindo reaver, estamos tendo despesas, como
essas de informática, despesas operacional e a
Casa, vamos falar assim, a Casa não está correspondendo ao momento em que o Banco está atravessando. Quer dizer, a inadimplência é muito forte,
é muito grande e nós não estamos r~uperando.
Hoje
o
Alaor
está
indo
buscando
R$1.1 00.000.000,00 e isto está nos dificultando mui·
to, porque a Caixa Econômica e o Banco Central
(PAUSA) ...
Gabriel - Depois disso que nós já discutimos,
com nós mesmos e com outras autoridades, eu acho
que é muito mais pra troca de entender é isso . Então essa parte que o Alaor disse que é
R$420.000.000,
o
Milton
disse
que
é
R$460.000.000, o outro disse que ê R$420.000.000
e o outro diz que é R$450.000.000, isso já era do
nosso conhecimento e isso ai seriamente todos nós
conhecemos, todos nós sabemos os números nunca
foram definitivos, serão no instante da assinatura do
contrato. Então eu colocaria aos Senhores de que
esses comentários que não tratam de assunto de
pauta, que são meramente motivo troca informação
entre um motivo e outro, que não façam parte da ata
que é um documento perene do Banco e que essa
primeira parte, eu acho que, aqui por exemplo: "Em
atenção ao Senhor Nílton Hirt Mariano, Diretor de
Controle, esclareceu que os valores exibidos inicialmente, na ordem de R$400.000.000,00 foram cortejados na Divisão de Controle Operacional, à época
eram R$427.000.000,00, com R$460.000.000,00 o
Banco estaria equilibrado•. Eu não entendo isso.
Quer dizer que na hora que estava sendo comentado eu não entendi perfetlamente. Aqui ele quis dizer
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que com R$460.000.000,00 o Patrimônio do Banco
estaria equilibrado. Mas como são assuntos que servem para troca de informação, para conversa, esse
assunto já é do conhecimento da Diretoria, do Saneamento dos números. Então eu sinceramente eu
acho que não é um assunto que, não é um batepapo que devesse ser transformado em ata prá;
nada do que a gente conversa, pode ser, ficar registrado no Banco, é um assunto que demonstra inclusive que nós não temos nenhuma segurança daquilo
que estamos.
Batata - Está certo.
Neco- Então ficaria suprimido o parágrafo ·oe
.::cardo até ... "
Emanuel- Até o item 1. 1
Gabriel- Quer dizer, é a minha ética assim, eu
acho que, eu acho que a ata deveria começar em
Cobrança Terceirizada. Isso é assunto de Diretoria,
isso é assunto de reunião. O assunto foi uma conversa informal que os Diretores tiveram. Porque nós
já vimos aqui números todos eles, muda a cada dia.
Eu tenho, eu tenho uma visão disso, isso eu já comentei com o Alaor, que é um companheiro excelente nosso, de que as operações feitas ontem no Banco já estão em provisão para Crédito em Liquidação.
O Banco só opera com Crédito Liquidação, eu não
entendo isso. Na minha, quando eu fui ver as provisões, na nossa área de Câmbio, tem operação feita
'J mês passado que está na provisão para Crédito
em Liquidação. Então, e são operações que eu tenho certeza que são. Agora que a gente tenha certeza de que o Banco não recebe nada isso a gente
tem. Então é, fica cômodo pro Gerente em, faz a
operação e esqueceu que ela existe e vai prá Credito Liquidação. Como se o Banco do Estado encon~rasse outro Banco do Estado como e~s encontram,
nós não encontramos outro Banco do Estado prá fa'!er conosco o que nós fazemos com os Gerentes.
Emanuel - Do dia 17? Não porque tudo isso
3qui foram coisas faladas fora de pauta né? São
-::onsiderações que foram colocadas fora da pauta.
Gabriel -Sabe Dr. Aldo isso, como é que você
me falou que aqui!o era R$300. E agora é R$400.
Então R$460 está bom, então é uma conversa que
ass1m um pouco, essas coisas tão, tão, tão registradas e.
Paulo - .-\cho até como sugestão, assuntos
que tossem comentados, mesmo sendo gravados,
seria interessante dizer isso não deve contar em assunto de pauta. Só deixar registrado.
Batata - Deixar registrados só na pauta os assuntos tratados.

Gaivão - E que fica dificil você registrar o que
foi escrito e o que foi conversado com fidediguinidade.
Emanuel - Fidediguinidade.
Batata -

E verdade.

Gabriel - Então o Senhor vê o seguinte em dezembro no final de dezembro, foi apresentado
R$50.oào.OOO,OO de prejuízo e vamos recuperar uns
R$10.000 ou R$20.000 na Leasing, no Banco, mas
estávamos absurdamente navegando né? Não digo
mal informados que não era intenção de ninguém
que tinha as informações nos passar diferentes daquilo que tinha. Ora de R$50 milhões nós passou
para R$2 bilhões em quatro meses. De modos que,
era R$50 milhões e depois foi para R$1 20 milhões,
depois foi para R$400 milhõe~. depois foi para
R$600 milhões, R$700 milhões. Agora estão provi·
sionadas para Crédito Liquidação operações te~as
muito recentemente, a gente tem certeza do recebimento, quer dizer, certeza, toram feita à luz da bo~
prática bancária, ninguém pode saber o que va1
ocorrer. Agora, toda a operação que é feita no Banco jogar para Crédito Liquidação como provisão é
uma posição muito cõmodo prã eles, nã~ já está lã,
não há capital que resista isso. porque se não mudar
a cultura do Banco Presidente não adiante, porque a
cultura da Administração mudou muito, todo mundo
é testemunha do seu empenho pra que esse Banco
seja um Banco nos moldes dos Bancos privados.
Agora, e nós Diretores temos acompanhado i~s~ e
temos tido presente, que preside as nossas dec1soes
é nesse sentido que o Senhor tem falado sempre,
agora, ainda no Banco a cultura não é essa _e nã~
vai adiantar nada, vai ser uma fonte que nao va1
nunca se esgotar se não mudar a cultura, se o gerente não for dado pra ele responsabilidade de cobrança do que ele faz, porque. ele tez operação ontem e ai a provisão para Crédito em Liquidação ele
manda por aqui, tá bom. Então o Banco nunca v~i
operar, não sei se o Banco recebe. O Batata pod_ena
dizer na linha ComerciaL O Banco recebe no d1a a
dia vai gente pagar conta que deve no Banco. Então
não sei.
Batata - O que eu acho é o seguinte, eu acho
o seguinte: as operações que foram feitas aí ~ovas,
vamos dizer de junho do ano passado pra ca, elas
estão tendo liquidez normaL
Gabriel - Mas estão todas em Crédito Liquidação.
Batata- A h, não.
Gabriel - Ah não, na área de Câmbio até pode.
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Ricardo - Perguntaram para os gerentes o que
eles achavam o que queriam por eles queriam por o
Banco inteiro.
Gabriel -Justamente.
Ricardo - Eles sonharam que daqui um ano o
cara não vai pagar então empurraram para limpar a
Carteira deles.
Batata - Ontem ainda eu falei, em todas as renegociações de dívidas na realidade, que só na nossa Carteira era de R$700 milhões ,já estavam em 30
de junho do ano passado. eles colocaram tudo, porque é renegociação subentende-se que é uma operação de difícil liquidez. Muitas vezes eles não analisaram questão de garantia, questão de recuperar totalmente, parcialmente recuperável, você entendeu?
Ricardo - Não analisaram nada. O Batata falou
pra eles .. eles mandaram tudo.
Batata - Eu falei para o Nilton, você pede a relação eles vão colocar tudo, eles querem limpar,
mesmo as dificuldades pequenas, foi o que você falou.
Gabriel - Agora, eu não quero me alongar,
desculpa Presidente nesse tema, mas eu acho que
os comentários que a gente faz antes e depois da
reunião, eu acho que deverá constar em ata aquilo
que consta da pauta ou extra-pauta. As outras conversas que a gente tiver, elas que se restrinjam às
nossas trocas de informação, que todos temos, cada
um conversa com pessoas diferentes e a gente aqui,
e muitas das vezes até se elucidou coisas que eu
não sabia, o outro completou. Isso faz parte, qualquer reunião ministerial tem um pate-papo anterior e
posterior. Então eu acho que é minha sugestão e o
Senhor como Presidente decide se, eu acho que
deve constar da ata os assuntos da pauta e da extra-pauta. Comentários paralelos eu acho que não,
porque esse comentário aqui retrata uma total desinformação. Em dezembro R$150 milhões, depois foi
para, quer dizer. Esses não são assuntos que não
estavam na pauta.
Aldo - Isso eu gostaria de saber esse assunto
estava em pauta ou não.
Emanuel - Não, esse assunto foi fruto de uma
abertura de uma reunião em que o Presidente relatou uma conversa de uma reunião anterior que tinha
tido, no dia anterior com o Diretor Financeiro, com o
Nilton Mariano, e foi pinçando alguns comentários.
Gabriel - Como ele fez tmje, e como faz sempre. Sempre ele abre a reunião fazendo um comentário. Hoje ele tez o cornent.ãrio da onde foi, não é
assunto de paula. Porque a conversa que ele teve
com o Governador ele n~o revela não porque não
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queira, mas exatamente como ici. :=:e tem as interpretações dele e essas coisas não devam constar
em ata porque não é assunto de paute..
Emanuel - A única procedência que .;!U entendo de uma situação assim é mostrar o clima organizacional, vamos dizer assim a sitmu;:üo financeira da
Empresa, mostrar a preocupe.ç2o Gue os Diretores tinham, porque isso é um docurr.3ntv c-fidal, agora logicamente essas controvérsias te númaros podem
gerar.
Gabriel - Claro, aquilo que o Alaor colocou na
última reunião tudo bem, aquilo eie apresentou extra-pauta e ali ele fala dos números e nós tem::..;;.
ciência daquilo. Agora esse bare-oapo paralelo eu
acho que.
Neco - Inclusive eu agradeço a colaboração do
Dr. Gabriel. Acho interessante "também eu queria
apresentar aos Senhores pare. nós suprimirmos assuntos que são tratados assim espontaneamente,
que não constam de uma ata pré-definida. Então pediria aos Senhores a concoraãncia para nós suprimirmos dessa ata o assunto no qual eu abordei vários assuntos e os companheiros abordaram também e nós temos uma filosofia desm Diretmia eu e o
Dr. Aldo para com os Senhores Di retores 'deste Banco, a lealdade acima de tudo e a cor.íiança e para se
ter lealdade e confiança é nec8ssé.rio que os Senhores saibam de tudo. Com essa o;retoria os Senhores
estão cientes do que está acontecendo no Banco.
Não é escondido dos Senhores nenhuma situação.
Aqueles que porventura estãc ç:r2sentes nas reuniões nossas ficam sabendo e isso "em ao encontro da
necessidade, porque nós soi~;as :..!ffi<l Diretoria harmônica e unida. Daí poraue e2se assunto de absoluta necessidade de infom1açã~ ,~~Js Senhores Diretores, assuntos eY.tremamente sigilosos são levados
aos Senhores. Então eu vcu ;.:sd.ir aos Senhores a
concordância ou não para nós ::uprimirmos assuntos
que não estão em paute.. 1\ss•.!nto tratado Abertura,
Projeto de Saneamento, etc .. -~ue r;ós suprimamos
desta pauta da Reunião do aiR ·17.02.98. Os Senhores Diretores do Banco que ·.:síiverem de acordo
com essa definição, de sup1!m!rrn0s esse relatório
referente a esse assunto, 0s C:J~ .r.f,c que se mani~
testem.
Aldo - Presidente, eu terlz. '..!me. apreciação. Eu
estou de acordo que a ate. se e::2'nh2. exclusivamente
à pauta, ql!e n2.o possa iugi:- · '2. oauta. Pena que
não tenhamos e. !Jauta. /\gor r-. ··.:-~no disse o Dr. Gabriel, muito procedente, a aia r': um documento quase que histórico, quer dizer, é um documento histórico. Quer dizer, ~ós estames passando no Banco
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agora num período onde esse Saneamento Financeiro é fundamental. Tem nos preocupado, está tomande inclusive o tempo para nós cuidarmos de outros assuntos, o próprio Alaor aí, eu estava conversando com o Gabriel por vezes, o Alaor está envolvido até o pescoço nesse assunto, quando devia estar
negociando Caixa, ele e a Corretora, negociando outros assuntos de importância vital para o Banco e
está cuidando desse ajuste, tal a importância que
tem esse ajuste. Então, realmente eu acho que, se
daqui hâ alguns anos alguém for manusear a ata e
não encontrar nenhuma discussão da Diretoria, por
mais longa que seja, por mais cansativa que seia a
respeito do assunto Saneamento do Banestado, vai
ficar a discussão: bem mas naquela época a Diretoria não se manifestou, não disse nada. Eu Dr. Gabriel, eu tenho as minhas dúvidas.
Gabriel - Mas esse assunto já foi motivo de várias discussões.
A/do- Talvez o que nós po<ieriamos fazer aqui
fosse dar uma enxugada na redação. Enxugar um
pouco, diminui; talvez os tópicos e não entrar esse
primeiro rtem aqui eu estou de acordo, porque aqui
não está sendo feito uma declaração, está sendo,
pena que eu não gosto de falar, pena que o Senhor
Nilton não esteja aqui. Está manifestada aqui uma
inquietação, não uma certeza. Então, mas eu acho,
eu nesse ponto me permita com todo respeito ao Dr.
Gabriel, claro eu acho que, na minha opinião, eu
acho que deveria pennanecer esse detalhamento
aqui que demonstra o interesse da Diretoria para o
assunto.
Gabriel - Bom, então Presidente eu quero então fazer uMa sugestão.
A/do - Agora eu acho que talvez nós pudéssemos dar uma ...
Gabriel - A minha sugestão que eu colocaria, o
Presidente consultar os companheiros, é de que, daqui prá frente, não tenho receio de nada que está escrito aí porque, claro a gente sabe, só que revela às
vezes um pouco de falta de infonnação nossa mesmo. Cada hora apresenta uma coisa. Que no futuro,
a partir de hoje os assuntos que constem da ata sejam aqueles que constem da pauta.
A/do - Veja aqui, por exemplo, nas folhas 2, o
29 paràgrafo, está lá: Continuando, o Senhor Nilton
Hirt Mariano comentou que o Senhor Manoel C. Garcia Cid convocará reunião com os Superintendentes
Regionais para o próximo dia18, Quarta-feira desta
semana, para tratar, dentre outros assuntos dessa
questão, ou seja, a questão da Recuperação, tomando-se por base a relação da DIRCO onde cons-
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ta R$582 milhões, desta estariam de foram duas
operações, quais sejam .. : Então é uma oportunidade de um Diretor cobrar o outro e eu quero ser cobrado sempre também. Eu acho que a vida da gente
é feita pelos nossos críticos e não pelos nossos bajuladores. Então é importante que isso seja levado
em consideração. Amanhã ou depois eu quero talar
com o Nilton, como o é que foi a reunião, quanto
você recuperou. Mais lá na trenle diz, na pagina 3,
no 1º, 2º', 3g item: Fazendo um aparte, o Senhor Oswaldo Rodrigues Batata, Diretor de Operações, destacou que dos créditos existentes os Superintendentes Regionais sabem perfeitamente aqueles que o
Banco tem condições de receber e os que não são
passíveis de recebimento." Isso tem constar em ata.
Na minha opinião. Desculpe, eu acho que tem que
constar, porque está registrado aqui os Superintendentes estão de braços cruzados nesse sentido.
Não só os Superintendentes, existem algumas exceções, como alguns gerentes. Eu tenho participado
aqui em Curftiba, participei de duas reuniões que foram feitas em duas Regionais de Curitiba e se possível vou participar de reuniões que os Regionais façam no interior com os gerentes, quer dizer, tentar
levar aí a eles essa mensagem, que eles :não podem
ficar exclusivamente à mercê da terceirização, da
cobrança terceirizada e do CL, que é muito cômodo.
Joga para CL, joga para a terceirização. Então é o
que está sendo feito. Então aqui o que nós fizemos é
um retrato da situação em que se encontra o Banco.
Eu acho que talvez poderia tirar alguns itens, realmente essa primeira inquietação aqui do colega Nilton Mariano, eu tiraria da página 1 né, mas lá para a
frente nós colocariamos.
Emanuel - O Senhor me permite Dr. Aldo, só
um aparte, desde que começou o Saneamento. Sobre o saneamento só foram feitas reuniões em separado, portanto não há registro formais em ata.
Aldo - Mas eu acho que tem que haver. Desculpe, eu trazer esse impasse aqui, mas eu acho
que eu não posso me calar quando eu entendo de
uma maneira.
Gabriel - A minha intenção, Dr. A/do não é
querer revelar e não constar nos documentos perenes do Banco o que a gente converse. Só que eu
acho que deve ser expurgado aqui, não para que
não fique registrado, é simplesmente porque são coisas repisadas, e nós nesse caso específico nós não
chegamos, no momento seguinte tem uma carta do
Alaor fazendo uma colocação /ranca, procedente,
que revela o nosso Projeto de Saneamento do Banco que nós apresentamos ao Banco Central ele está
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comprometido, na medida em que passa pela Reunião da Diretoria depois de apresentado, o Projeto
de Saneamento Projeto de Saneamento, depois que
nós apresentamos nós estamos aqui ainda discutindo números que não estão lá.
Aldo - E, então os números realmente acho
que seria o caso de tirar, mas essa análise.
Gabriel - Dos Superintendentes Regionais,
perfeitamente.
Aldo - Lá na frente ainda, nas folhas 3: "O Senhor Oswaldo Rodrigues Batata, Diretor de Operações, retomou a palavra para mostrar-se solidário ao
procedimento adotado pela Diretoria de Controle,
pois no seu entendimento os Superintendentes Regionais juntamente com os gerentes de agência têm
mais condições de definir quais operações são totalmente recuperáveis." Eu gostaria que o Di reter Batata levasse, passasse a mão ao telefone e falasse
com todos os Gerentes Regionais a respeito disso,
que foi tratado em Diretoria que, e mais além, na página 4, no 2º ttem: O Senhor Ricardo Sabóia Khury,
Diretor de Crédito Imobiliário, mencionou Ter observado o mesmo fenômeno, isto é, houve uma paralisação geral na linha de frente. • Mas é verdade, é
verdade. Então eu acho que está aqui, está registrado, então nós temos que tomar uma providência em
cima desses registras. Vamos trabalhar em cima disso. Quer dizer. Basta telefonemas, visitas, ida dos
Diretores nas Reuniões dos Gerentes, né. Eu pedi
um levantamento até não sei para quem, acho que
foi para você, não o Edson, está respondendo pela
parte da DIRHU, me informou agora que vai trazer à
tarde, a relação de uns gerentes que participaram
ano passado de um curso. Eu quero saber aonde é
que está a análise do aproveitamento que esses gerentes tiveram nesse curso. Quais os temas tratados. Nós vamos ter que mandar uma correspondênda a todos esses gerente pedindo que informem o
que foi que eles aprenderam nesse curso. E pelo jeito não aprenderam nada. Foram 115 gerentes, evi-

dentemente gerentes das agências estratégicas, e
eles que nos dêem uma posição disso.
Neco - Eu, para dar continuidade à nossa ara,
eu reitero aquilo que estava colocando em votação
para os Senhores Diretores e agradeço a colaboração do Dr. Gabriel e futuramente nós trataremos de
assuntos para serem inscritos em ata somente aqueles assuntos pautados na pauta da reunião da Diretoria. O nosso assuntos espedfico desta ata suprimir
aquela primeira, na página 1 aonde identrrica alguns
valores, aquela frase: De acordo em frente até ... fala
em valores, até na página.
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Aldo - Eu terminaria, Presidente, na página 2,
até Superintendentes Regionais. E aí o Senhor Nilton Hirt Mariano comentou ... e ai entraria as providências que ele determinou.
Neco- Ólimo. Fica bom assim Gabriel.
Gabriel - Fica.
Aldo- Veja, é podar, suprimir, talvez não suprimir totalmente o miolo da árvor.e, podar o que está
meio torto.
Gabriel- Tudo bem.
Agora, com essa recomendação sua que eu
achei muito procedente, nós nos c·mgirmos exclus·lvamente aos assuntos de pauta.
Gabriel - Ê evidente que os comentários iniciais que o Presidente sempre fez, do que ele fez
ontem ou que fará amanhã, isso ele continuará fazendo.
Aldo- Mesmo que não conste em ata.
Gabriel - Exatamente. Isso não é assunto que
deva ficar registrado em ata, a não ser que ele peça.
Quero que isso fique registrado em ata.
Emanuel - Ainda em relação a essa Ata do dia
17 Presidente, eu vou distribuir um assunto que foi
deliberado dia 3, que é a contratação do Sérgio,
como Chefe de Gabinete da Presidência, mas que
deve constar no dia 17 da Reunião, porque efetivamente começou a trabalhar, o contrato dele foi com
data do dia 18, então nós não podemos registrar na
ata do dia 3, temos que registrar na ata do dia 17.
Então eu vou só distribuir para os Senhores Diretores, porque tem uma observação que o Senhor Presidente fez na ocasião. Porque lá na frente se o Tribunal de Contas poNentura questionar a contrata·
ção tem que estar conciliada a data de registro em
ata.
Sérgio - Esse assunto faz parte da ata do dia
03?
Emanuel- No dia 17. Foi deliberado, foi trazido
para a Diretoria no dia 03.
Sérgio- R$92 milhões é isso aqui ainda?
Emanuel- É o que foi dito no dia pelo Sion.
Valdemar - Essa redação não é do outro assunto não?
Batata - Esse valor não tem nada a ver com o
QAT.
Valdemar - Não é desse item. Não é desse
caso aqui.
Elia - Esse item incluia no aditivo do Acordo, e
essa negociação havia uma redução de despesas
para o Banco.
Batata- Mas não a medida em si.
Valdemar- Isso mesmo.
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Paulo - Não sei se seria o caso de consulta,
mas 13 ficou decidido que uma Comissão faria o
ajuste de reforma estatutária, mas não acabou acon-

tecendo. Então ainda hoje prevalece no Estatuto
essa nomenc\a1:ura realmente o número 13 e hoje
perante ...

Valdemar - Que numero consta hoje no Estatuto?
Paulo - São 13, na época eram 13, foi feito o
aditivo. Era para ser fei1o a reforma estatutária de alguns itens e esse número cairia para 1O. Só que a
equipe que ficou designada, não houveram as reuniões e com as mudanças acabou não acontecendo.
Emanuel - Suprimiria esse 2 2 parágrafo?

Neco- E o restante inclui na ata do dia 03?
Emanuel - Não, esse assunto é para constar
na ata do dia 177.02.98
Neco - Está em apreciação ainda a ata da reunião .. Os Senhores que tiverem mais alguma obser-

vação. Eu lenho na página 15, fatia um 'I' na palavra
Caixa Econômk:a Federal. Na letra a, aqui em baixo,
fatia a letra '1'.
Neco- Analisada então a Ata da Reunião Ordinária da Diretoria de 03.03.98 eu submeto aos senhores Diretores do Banco do Estado do Paraná,
para a aprovação e os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem que
se manifestem. Fica aprovada a Ata da Reuniijo do

dia 03.03.98. PP-diria por gentileza ao senhor Valdemar o item da DIRHU, Romano Augusto Teixeira,

assunto da DIRHU.
Valdemar - Bom Presidente, nós temos aqui
uma sêrie de ad)ções, vamos começar pek> Romano, e o Senhor está lembrado e o Edson conversou
a resperto dessas situaçóes são aqueles que, com
base naquela correspondência que foi feita para o
seu conhecimento aí, então nós estamos regularizando e passando para plenário. O Romano tinha
havido um compromettmento já da pennanência dele
na Prefeitura. Houve um erro aí, colocaram DE-
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Neco- Está em vigência agora.

Valdemar- Aqui está Osvaldo da Silva Oliveira
Presidente, no caso a solicitação da Secretaria da
Criança e Assuntos da Família e está nessa correspondãncia que o Senhor conversou com o Edson e
eles fizeram algumas determinações, no caso a Secretaria da Criança e o PROVOPAR, que nós fariamos a cessão, os colegas podem ver essa DIRHU08/98, que está anexa aqui, foi o Edson em conjunto
com o Sion fizeram para submeter ao Presidente, os
critérios em relação a isso em função do momento
atual. Nós temos o Emanuel aqui trouxe algumas
coisas de anos anteriores que determinava, mas
isso foi o que foi acertado em função do saneamento
do Banestado com o Banco Central. Então em cima

dessa determinação do Presidente está o Orivaldo, é
o mesmo caso da fnajá também, Secretaria do pró-

prio nome, Secretaria de Estado da Criança e Assuntos da Família, é o mesmo caso aqui do Vladimir
Rogério Backes. Esse aqui está, a FUNDEPAR propõe efetuar o ressarcimento de R$17 mil a partir de
março. Na realidade, se não me engano são 7 pessoas, três delas estão se aposentando e quatro que
ficam, entre eles o Vladimir. Ah essa aqui consta

R$17 mil. O próximo nome aqui é Carlos Roberto
Barros é o mesmo caso. Na FUNDEPAR também
está identificado como permanecer. Silmara da Silva
Santos, mesmo caso FUNDEPAR e o último aqui a
Valdenice Silva Santos. Continuando aqui, Ubirajara
Correia Bastos, PROVOPAR, mesma questão ali
atrás, Aristeu Langner, PROVOPAR.
Paulo - O Ubirajara vai ser com ânus para o
Bancc ou õnus para o PROVOPAR?
Neco -O PROVOPAR é ónus para o Banco e
a FUNDEPAR é õnus para a Secretaria.
Valdemar - Só a Secretaria da Criança e o
PROVOPAR também. A FüNDEPAR não.
Paulo- Então o Banco paga o Romano, da Secretaria da Criança e do PROVOPAR.
Valdemar - O Romano já tinha um compromisso anterior. Inclusive, Presidente, bom vamos nos

TRAN, mas é Prefertura
Paulo- O requisitante ê a Prefeitura.
Valdemar - Inclusive aqui em cima está adidos
externos Prefeitura Municipal de Curitiba. Aqui nós
temos Presideme Orivaldo, da Secretaria da Criança
e Assuntos da Família. Aquela correspondência está

ater aqui no caso do PROVOPAR, o Ramiro também.
Paulo - O Ramiro.
Valdemar - Ramiro, figura carimbada. E por

anexa aqui.
Paulo - Com ânus para a origem, para o Banc o?
Valdemar - Bem, o Romano tinha sfdo feito um
acordo antes ...

nós teriamos que nos posicionar a respeito dos salários que não ressarciram. Mês passado nós fize-

fim a Teresa Cristina o mesmo caso. Viu Presiden-

te, hoje nós fechamos a Folha de Pagamento e

mos o pagamento em cheque, aquela situação. Eu
acho que aquele que nós ressarcirmos, paga da
mesma forma?
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Neco - Precisa saber de um advogado traba-

lhista. Porque tem vinculo com o Banco do Estado.
É uma forma de pressão que nós estávamos agindo
para poder receber, mas a Secretaria também não

tem dinheiro.
Paulo - Eu vou dar um depoimento aqui, é extremamente doloroso não pagar o funcionário, mas é
a única fonna Presidente.
Valdemar - Agora, aqui nós não estamos levantando a hipótese de não pagannos, nós vamos
fazer através de cheque-salário.
Neco - Dificulta um pouco, para não ficar muito

fácil.
Ricardo - Valdemar, de quem aqui que você
está falando.
Valdemar - Não, não esse é geral, daqueles
que não responderam, que não tomaram providên-

cia. É que tem alguns que alegam que a Secretaria
da Fazenda está amumando recurso, alguns alegam,
são diversas histórias.
Ricardo - Você tem que ver o custo-benefício
dessa história também. Você pega a Secretaria do

Trabalho e Assistência Social, o cara tem R$14 milhões só na Poupança. Um ano. Simplesmente ele

pode inverter, em ve-z da Poupança ele põe em
CDB, ai custa dez funcionários por mês.
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zação dos recursos de informática informamos que
estamos promovendo alterações na forma de atendimento à manutenção e desenvolvimento de sistemas conforme segue: Mantermos um contingente
mínimo para Ter para manter os sistemas em funcionamento promovendo apenas implementações legais e eventuais correções necessárias. As laçadas

de SSI( solicitação de Serviços.de Informáticas) serão elevadas para nível de Diretor. Na eventualidade
de incompatibilidade de prazos e serviços entre Diretores, será solicitado definição da Vice·Presidéncia.
Será criado um comité interno na DINFO. À nível gerencial, para avaliação de impactos das novas solicitações nos projetas já definidos e em andamento.
Nesta data a Diretoria de informática entrega às Direterias os demais projetas decorrentes do Plano de

Saneamento do Banestado junto ao Banco Central
juntamente com os demais projetas solicitados para
que seja determinada a prioridade e a necessidade

dos mesmos. A Diretoria de Informática envidará todos os esforços para suprir as necessidades de informatização do Banestado. Onde não for possível
atuar com técnicos próprios serão contratados serviços terceirizados.~ Então a pasta que foi entregue a

cada uma das Diretoria contém na pdmeira folha
uma explicação de como funciona esse relatório. Na
primeira parte tem os projetas que a gente chamou
de prioridade máxima. Cada Diretoria tem isso aí re-

Neco - Qual Secretaria?
Ricardo - Secretaria do Trabalho e Assistência
Social. A Assembléia eu fui lá e tirei todo o dinheiro
do CDB e pus na poupança. Foi um prejuízo para o
meu Pai, ele não descobriu até hoje. R$200 contos
por mês. Agora ele teve que emprestar dinheiro para

vos produtos.

o Governo.
Neco - Tem uma Senhora que estava com o

de todas as Diretorias. As pastas das demais Direto-

Secretário do Turismo, e quando ela deixou de comparecer, ela só aparecia, era deposttado da conta
dela, então ela não ia trabalhar.

Sérgio - Ela rescindiu o contrato, ela não foi
demitida. Ela tinha um contrato de prestação de serviços. Foi rescindido o contrato, ela já assinou, já
está ciente.

lacionado. E depois uma Segunda parte ...
Aldo - Gaivão, desculpe, então é bom assinalar que como prioridade máxima foi elerto aqui os noGaivão - A pasta que o Senhor tem contempla
ria são diferentes. Mas é isso que está aqui. Desenvolvimento da nova automação bancária, ficou definido naquela reunião que é prioridade máxima. Esse
projeto está ligado à Presidência, como também estão, na folha seguinte os Senhores vão ver o siste-

ma, os aplicativos múHiplos para a Audttoria do Ban-

Gaivão, a tua área por gentileza.
Gaivão - Bom como nós definimos em reunião
específica, as prioridades, então eu estou trazendo
hoje e foi entregue a cada uma das Diretorias uma
pasta com os projetas em andamento. •conforme

co. E assim por diante. Então o que eu gostaria que
os Diretores fizessem é, primeiro. Fizesse uma avaliação disso e que efetivamente foi resolvido naquela
reunião, anterior, esses de prioridade máxima. Na
seqüéncia tem prioridade média, e a última parte, e
aí eu gostaria que fosse feita uma análise criteriosa
dos seus gerentes, para os projetas de desenvolvi-

determinações dos Srs. Diretores em reunião de planejamento acontecida em 27/02/98, a Diretoria de
Informática informa o cronograma de execução dos
projetes considerados de attissima prioridade para o
Banco do Estado do Paraná. Para efetto de maximi-

mento de melhorias, que estão cadastrados hoje na
Diretoria de Informática e a gente acha que tem muita coisa que já não é mais necessário. Estão lá alguns até paralisados, mas enfim, para a gente fazer
lá uma limpeza , dar uma geral. Então, cada Diretor

Neco - Ah, ela tinha um contrato, tem razão.
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poderia passar isso para os seus gerentes e fazer
uma análise critica do que efetivamente é necessário. Esse é o objetivo.

Naquele reunião que nós fizemos com o Dr. Aldo la
naquele dia foram eleitas as prioridades. Então da-

Neco - Gaivão, eu queria que se o Senhor me
permitir, na DIRHU eu tenho conversado com o pes-

quilo veio para cá então.
Gaivão- Com prazos, cronogramas, e tal.

soal da DIRHU, o Valdemar e os companheiros dele.
Nós sentimos muito a necessidade e o Banco é penalizado na minha opinião por isso, porque se faz
um pagamento único de pessoal. O pessoal tem direito adquirido para entrar de férias dia 21, o salário

Paulo - Isso aqui então é o que foi definido e o
que ficou para nós seriam os projetes de desenvolvi-

dele é dia 19 no mês seguinte e ele já está receben-

do um mês antes o salário dele, no pagamento do
dia 20. Não tem como o sistema, o banco de infor-

mática fazer pagamento de férias seja no dia que e~
tem esse benefício?
Gaivão - Bom Presidente, isso foi uma, deve
ter sido uma deliberação da Diretoria como forma
até de facililar o trabalho, acredito que alguém c<>mbinou.
Neco - Porque, a mão-de-obra ja tem, equipamentos já tem.
Paulo - Presidente, provavelmente em época
inflacionárias era um alto negócio para o Banco.
Com o dinheiro o tempo todo, pagava dia 20 porque
no dia 21 já era depreciado esse dinheiro. Provavelmente a decisão de fazer todo esse pagamento antecipado ou postergado
Gaivão - Ou vice-versa, mas agora.
Neco - Acontece o contrário. Paga na frente
um mês, e o custo do dinheiro o Banco está pagan-

do.
Gaivão - Eu não sei, não conheço bem o processo dos Recursos Humanos, mas isso ai poderia
ser feito na forma de um adiantamento, aí desconta,
uma espécie de um va~. Um dia.
Valdemar - Presidente, ele tenta, essas questões maior facilidade de manuseio está no Gestor de
Recursos Humanos como um todo, porque hoje até
eu acho que esse aqui o impacto não é tão grande,
no período de janeiro ou fevereiro, mas tem algumas
coisas que o Senhor pede para nós que complica
muito, isso que está complicado, acho que envolve
com pessoas, nós estamos com pessoas que tem
que trabalhar com tempo integral, sabe então é isso
que eu acho que vai trazer esse GRH vai trazer beneficio para nós. Mas eu acho que tudo isso foi dado
prioridade, por exemplo, ao Novo Sistema Gestor de
Recursos Humanos. Tudo isso trará muita facilidade.

E volto a dizer, ele acabou sendo prejudicado no
passado por ter dado prioridade ao atendimento, que
era o nosso ganha pão.

Paulo - Então deixa eu fazer uma pergunta.

mento de melhoria para nós avaUannos.
Gaivão - Que eu gostaria que vocês fizessem
uma avaliação, para com as suas gerências, para dizer. olha esse não precisa, ou esse pode ter algum
aí paralisado que não precise.
Paulo - Especificamente eu tenho aqui como

prioridade média a substituição de plataforma
SID/PROCOMP.
Gaivão - É isso na realidade está como prioridade.
·
Paulo - É eu acho que se você for voltar aqui
que padronização foi feita com automação bancária
com o Windows HT, como está dizendo aqui, você
vai substituir todas as áreas.

Gaivão - Então todos ja estão, se você olharem ...

Ricardo - O que é prioritário e o que não é.
Ak:to - O quanto antes possível, se pudesse
colocar isso até o final da semana, até sexta-feira.
Porque daí nós já vamos iniciar a segunda parte do
cronograma da implantação das medidas do sanea~
menta
Gaivão - Com certeza.

Marquesini - Com licença, Dr. Aldo, dentro
desse projeto a Empresa de Leasing estava sendo

tratada à parte. Existem necessidades de extrema
urgência sobretudo na área de controle, porque a
Empresa não tem, o Dr. Gaivão por favor.

Gaivão - Deve ter ido uma pasta para você
exatamente nesse formato, deve ter ido, foi é que

deve ter ido ontem, deve ter chegado hoje. Mas você
vai, tem uma pasta como essa, então você tem que

pedir que façam uma avaliação, o que tiver prioridade.
Sérgio- Viu o Gaivão.
Gaivão - Foram para todas as empresas, além
das diretorias do Banco, todas as Empresas que nós

temos projetes, inclusive a Gralha Azul que trabalhamos com ele em alguns projetes.
Batata - Aqui tem dois projetas aqui na pasta
um CENNP, não pertence mais à DIROP e tem um
aqui, estudo preliminar de Crédito, Fomento Rural.
Será que não é do Elia isso aqui.
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Gaivão - E que estava cadastrado como 01ROP. Isso deve ter alguns erros. Realmente eu não
analisei um por um, mas isso deve ter coisas desse
tipo, coisas que estavam numa Diretoria.
Elia - Provavelmente isso era antigo, era da
DIROP, do tempo que a DIROP tinha Fomento.
Neco - Marquesini, a sua área vai ter isso aqui.

Batata- Vou passar para você, prá você ver se
é importante.
Neco - Gaivão, isso aqui corresponde aquelas
operações do Banestado do primeiro semestre.
Gaivão-

E quer dizer,

na realidade ..

Neco - R$242,000 mil é isso? De quanto que

é?
Gaivão - A cotação dada a Diretoria de informática? Não saberia dizer.
Aldo - Isso seguramente vai significar um gasto. Sim porque agora vão ser definidas as prioridades
Gaivão - Um observação, coisa novas serão ...
Então isso é para conhecimento da Diretoria, então
fica estabelecido até sexta-feira prá essa revisão. É
isso aí.
Valdemar- Eu queria falar também, no mês de
janeiro e fevereiro a Campanha lançada em cima
dos produtos de poupança, Depós~os a Prazo e
Fundos. Ainda alcançou ali no final onde foi coloca~
do, 65% da meta dos R$200 Milhões ou seja, R$131
milhões e ainda tem o saldo comparativo aqui do
Banco no mercado que correspondeu esse período,
não atingiu porque janeiro e fevereiro essas apfica~
ções normalmente caem, e também nôs fizemos um
comparativo aqui, porque nós aqui pegamos a média
dos últimos três meses passados com a médio dos
dois de janeiro e fevereiro. Temos uma projeção
aqui que seria o saldo de 31 de dezembro que nós
tínhamos e o saldo no 28 de fevereiro que talvez não
dá uma diferença muito grande nesse sentido. Então
esse aqui é o produto final, no caso a primeira colocada foi londrina, seguida de São Paulo, Maringá,
sucessivamente, e o total que o Banco alcançou foi
65% da projeção dos R$200 milhões e tem
R$131.milhões. Aqui para conhecimento como se
comporta o mercado nesse período.
Neco- O Valdemar, poderia voltar na transparência anterior, o que me deixa muito surpreso em
Curitiba somar os valores dos índices, tem uma
atuação inexpressiva.
Paulo - Posso falar sobre a minha lá, nós dois
somos padrinhos de Curitiba. Nos esforços nós conversamos com as agências, só que a Nordeste aqui
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no caso sofreu uma retirada de valores em poupança que estavam em COPEL, em Prefeitura, em Estado violento no mês de dezembro.
Ricardo - Poupança só sofreu saque da Assembléia, só foi isso, não foi de COPEL, o único que
deposita em poupança é Assembléia em Pinhais.
Meu pai sacou dinheiro para emprestar para o Giovani, e não pagou até hoje.
Paulo - E veja uma coisa·. O que aconteceu,
eles pegaram outubro e novembro pra fazer a mé~
dia. Então pegou todos esses órgãos no topo e dezembro eles retiraram. Então quando entrou em janeiro eles entraram abaixo do ...
Ricardo - Retiraram porque, porque foi todo o
dinheiro para o Estado.
Paulo - Exatamente. Então uma das explicações nessa Regional, tá inclusive eu tenho os números
da Regional que eu recebi ontem, nós estamos com
R$56.000.000,00 negativo em 1' de janeiro e ela terminou em 28 de fevereiro com cento e poucos milhões lá.
Ricardo- Geralmente as maiores crescem menos né?
No caso, nesse que está marcando ali a NORdeste e Poderes Públicos já tinha umà média de
R$26 milhões de depôs~o à prazo, que foi a média
de outubro, novembro e dezembro que foi falado, ela
teve R$13 milhões. Isso era 50% que ela tinha. Também nós temos um fato muito grave que foi aqueles
comentários que saíram no Banco justamente nesse
período. A maioria deles fez saques e a Nordeste
como o Pauto falou pra mim essa questão do saque
do Governo. Aqui os Fundos. A meta era 16 e eles
tiveram menos nove, quer dizer, era a meta mais
nove. Que nem no caso a Sudoeste se o Senhor pegar aqui, a Sudoeste tem um argumento Presidente,
que ela foi a melhor colocada na campanha do subir,
que era a campanha que terminou no 31 do 12, en~
tão ela acabou pegando a base alta. Pegou a base
alta até dezembro, setembro, outubro e novembro e
daí houveram os saques, acabou dando esse
R$300. Mas de fato como o Senhor falou são as que
representam o maior valor. O baque nelas o Banco
sente mesmo.
Neco - Cascavel reflete na área ...
Valdemar- Cascavel tem os saques que teve
lá em Foz.
Ricardo - Foz e não acertaram a Poupança Ju~
dicial.
Valdemar - É o seguinte Presidente. Tem uma
reivindicação do Ricardo tala e faz sentido, a questão de usar os Depósttos Judicial, considerá-lo aqui,
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nós temos ~~ t!re8 iimmr.:eira uma análise que passa
tudo pelo Gomiiê FinEJnceiro como o caso, mesmo
que se ..::oicca e.queie !'Jroauto aqui e exclua aquele e
eles esiãO avalian:lv. ;!es ioram contrários no começo, estê.o avaliando 'Jre t:::o~ccar agora Inclusive uma

das arguiT'emações -:-::Je eles dizem é a seguinte
Presid~~nte: :[ue Ge de~ósita judicial valer não pode
valer r:ae. a Centro c··,i-:;J. S6 ::ão a Centro Cívico já
gannou, não tem csmo.:::-:.-.2..
Ricardo- ~a.s ;:crcu2 c:epósito judicial não va-

lem se é o mais Cars.:c: r:e to':.los?
Valdemar- -'!2c. :-2-o vaiem ora efeito de campannc:.. :lics.;-.:;o_
Ricardo- !:l':l.""C':!e :'2c·?
'.,r'a!derr.ar- :lo :.:....:~ no2i !e.:ncs que fazer ajuste
porque a CE:r.!.~ •-:-:.··.;:cc.
~icarcG - '-il2s ;:.:o:-que .-:ao vale pra efeito de
camp2nh~.• j iss:- q'...:e au queris que alguém me explicasse.
·~1 aldsnr::· - -·Jão, :-!e ~ 1.•81iCo o dinheiro é do
Ba<~co, dcon·:a-;E lfi..'B c.:. ::;,.2-·n<.ía Cívico só ela que tem
o maioria Cos depõsítcs judiciais.
Ricar:io - Eu quero saber porque que não vale
para eteito de cs.rr.panha? Qual é a alegação que
não vale par2 efeito C3 ::ampc:.nha, porque?
V<:"':ldam2.; - l...'ma delas é essa, uma vez que
-.. cc2. ·;::L:er :.ssJ. -~·ccê r~ão poda f.azer uma premiação,
~r.:c:ua-se a c~m:ro :::-..dco.
ilicmoo -- i..,!eu ~migo, o Governo do Estado do
~arani, J ~ocer Judic!é.rio nê.o é obrigado a deposi~ar r:a t:.:-..lCC Go :=;sta.Jo, su já falei 500 vezes isso!
..':::laern:J.~- , ~ãc, ·..•.-eja Ricardo.
rt:ca!do -- C:!e poa~ depositar no Banco do Brasil, are pcGe asoosirar no i11ieridional, pode depositar
na Caixa Económic::. :=eaeral.
\/e.lacrnar - Camoanha interna, Ricardo. Não,
."lãc, , era Je:n.. cem reiacão ao recurso que é bom
carc:. c 3anco .~ inuiscur1ve1 ...
Ricardo - Ent~c c• cara cata R$9.000.000,00 lá
'?m 7 -:~ieac ..::; não ent;e. na campanha dele? E ainda
mancam -:;!pr ::om::!s IJ·':'S não residentes. lógico que
2ie t.;:rr aue H:-2.r em :~.timo 1ugar.
"?.ldemar- •'lã o. : 1~0 Cascavel está explicado,
·::ie : ?"'"= ~;ào '?.r'ltrou na competição externa
Ricardc- ~~amou :=159.000.000,00 a 6% ao ano
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Ricardo - De polêmico não tem nada, de polêmjco não tem nada.

Paulo- Mas na realidade nós fomos maus.
Valdemar - Que ver, aqui tem um dado que

demonstra. Eu gostaria que o Presidenle e o Dr.
Aldo observassem aqui. Viu Presidente.

Neco- Sim, Desculpe.
Valdemar- Aqui é uma posição é com relação
ao mercado nesse período de captação como um
todo, nesses três. Então nós temos em azul que é o
Banco e em vermelho é a praça no caso, no nosso
caso, todas as praças que nós temos agências. Então o Senhor pode observar como é que ele vem
conduzindo ali em outubro e novembro, aqui, outubro e novembro nós estávamos mais ou menos
como o mercado. Em novembro e dezembro também. Aqui em dezembro nós tiVemos uma queda
significativa quando saíram aqueles comentários de
saques. Então o mercado se manteve no ponto deles. Em seguida, já no mês de janeiro e fevereiro nós
equilibramos com o mercado quando começou a
campanha e em fevereiro em relação ao mercado, o
Senhor veja o nosso volume, nós estamos lá em
cima. Então é a Campanha recuperou um estrago
muito grande que nós fizemos em tennOs de imagem que aconteceu no final do ano certo, os dados
que mostram ali que, se nós tivéssemos feito essa
Campanha com certeza nós estaríamos nesse gráfico aqui em baixo, com certeza. Quer dizer ainda nós
estamos buscando uma grana significativa como o
Senhor falou, teria sido muito pior se nós não tivéssemos ainda feito esse trabalho com o pessoal. Daí
alguém questionou, vou passar para esse outro quadro aqui que esse mostra especifico por produtos.
Como é que é o mercado e como é que é o Depósito
à Prazo. Esse primeiro período que está aqui embaixo, signtfica novembro, dezembro, janeiro e tevererro
de1997 ou seja, os dois últimos meses de 1996 e os

dois primeiros de 97 e o segundo período aqui significam os dois últimos de 1997 e os dois primeiros de
1998. Para você ver como está o mercado em relação ao ano passado e a esse ano. Quer dizer, o primeiro período em azul nós estávamos com um bilhão cento e poucos milhões fechamento em feverei-

ro e outro nós estamos com R$930.000.000,00, perdemos recursos com relação ao que tínhamos no

ano passado. Na Poupança nôs subimos, nós tinha'i?tcema.~ ·- :3ol.!. a é.rea !inanceira está avalian: c :3sc. -.=stc! -?.valianc::J r:outros F'Jndos que ela havia
:or.~iderado 9 ouiros F·..:~oos que não havia considerado, e alguns ajustes até junho, mas é polêmico Ricardo vccê tem ra..zão, e indiscutível que é bom.

mos ano passado R$1.112 em fevereiro hoje nós es-

tamos fechando com R$1.378. Comparando agora o
Banco sozinho, o ano passado, no final do ano passado, no final no ano retrasado para o final do ano
passado: de Fundos nós estávamos abaixo e agora
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com a Campanha equiparamos com os Fundos que
esta'lam lá. Então até prá mostrar que, com exceção
do Depóstto à Prazo, a Poupança e os Fundos a
gente conseguiu equiparar o ano passado em que
pese as adversidades esse ano. Esse ano nós estamos com um, debateu-se muito mais em termos de
imagem e desgaste nós estamos bem pior que estávamos o ano passado em termos de mídia. E outra
coisa que foi questionado e que eu queria colocar
aqui é que as vezes a questão do critério é meio
complicado, as vezes o pessoal diz, mas porque que
vocês pegam a média dos últimos três meses setembro outubro e novembro e não pega 31 do 12 por
exemplo. Porque pela lógica o Senhor vai dizer assim mas se eu tinha um pico em 31 do 12 de saldo
eu "ou ter que partir desse saldo, dai você diz olha,
mas pra nós esse sistema é muito ruim porque, primeiro, o pessoal, o Batata, muitos não sabem que
muitos gerentes conseguem uma aplicação no dia
29 pra contar no dia 30, mas prá gente sempre pegar a média dos dois meses porque correspondem o
histórico efetivo, não tem a malandragem de aplicações. Então aqui pra ter uma idéia, se nós tivéssemos pego 31 do 12 a mesma planilha mas se nós tivéssemos pego aqui 31 do 12 como data fixa, nós
teriamos tido de uma meta de R$200 milhões um
acréscimo de 352%, menos, desculpe 176%, tá? se
lasse pego 31 do 12 eletivamente. Pmque, a que
pese que novembro e dezembro são meses que o
depósito é alto, pra nós dezembro foi ruim, foi o que
loi falado aqui foi perdido o 13° do Estado, foi perdido o da Assembléia, foi perdido murro dinheiro e perdemos em São Paulo muitas aplicações por causa
da boataria que foi feito em São Paulo em dezembro. Mas aqui mostra aqui de que se a gente considerasse data fixa de 31 do 12 teriamos tido 176%
que também não era real, nós achamos mais conveniente, mais real, pegar a média. Mas em síntese
Presidente, o que eu queria passar a Campanha
aqui que pese que no dia 15 paramos de ativar, foi
dado um recado para a Recuperação de Crédito, ela
foi muito boa no momento em que nós estamos passando por essas dificuldades. E uma outra coisa que
eu queria perguntar é o seguinte, nós, houveram
premeações Londrina foi a SUREG que ganhou e as
agências as notificações das premiações e nós vamos ter que aí, nesse mês, um jantar com a presença do Padrinho em cada SUREG, em cada Agência,
desculpe que ganhou prá motivar, eu acho que é
oportuno em função do momento que nós estamos
passando agora com descrédito e pessoal fica meio
desanimado com tudo isso dai, passar para as agên-
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cias esse otimismo, .Jo•=1ue e. ~- ~,-:~.:. ~:-•:~·.:acc: :as •;;s!tas os cotegas que Í·Jram ~Jis:·~é.<·Js oc;G.em me =iudar, eles ainda estão com o pie;:: ·J&i'iii'O da realidade
deles, temos que contim.::ar até Juiho, t-amos &ções
pra vender uma série de produtos que são interessantes para o Banco. Cnrão nesse mes, em que
pese as dificuldades com G õan.:-o (;entrai, 3squecer
isso fecha o olho e ir para as agência.s incemivar o
pessoal. A gente 'Jai passar o· plarteiamento para
cada Diretor-Padrinho para que ele se ajuste com a
sua premiada no caso mas que '/ai lá -entregue o
prêmio faça esse barulho, essa motivação. Isso a
gente fez a avaliação no iníciO aa nossa Campanha
o que nós estamos gasia.nao 8 insigniiicante perto
do que nós estames. C. ·. . .m1 }ama:· dos ·iuncionár\os
da agência, é uma ba;rinna de CJ:.Ji0 para aqueias
que conseguiram ~ 00%, ·.:jue: c.i.zm, -.:·s cus;:os são
baixíssimos, agora a eieim mora: : .s·1eilo psicológico
para eles é muito grande.
Batata -Isso é impcrtar.te só Talar sexta-feira ..
Ricardo - Eu não 'IOU. '..'ccã fez eu psrder o
jantar pô
Batata- Sexta-!eim !e\le ;~m =~a.ranavaí, vocês
mandaram lá ·14 aÇ~éncl~l!: rgcz:.J.=!r:Co Certiiicado de
Qualidade. Então -~'J até fale!. :m é..d1o.:= importante
que nessa hora difícii Gc 33.nc:,:,~: cess.:>al estar, L.;!i!lzar esse instrurne:1:o .~ .:::.:::..:~a-!"aira agora mais uma
cassetada vai receber ~.1il :ilu;o ce ~jU&iidade, um
Certificado de Quai!C:<:.C:.G : d:3:i' "-.i!l.Gi·. ·~ 2anco ar1 situação, independei·Je ;,:..;; s:~-....i.i~::ao 1.ilfídl Gc Banco o
pessoal está faze raie .~uc :._,;., .:. .. ·,:a.:·,,-:.r.;,:r c traoaiho
o desenvolvimento.: •:.~;·_, :. ::. _.:.. ,.:. ~r.l<W:'mnts.
Paulo - Nós tiv-~1(>i.:J.:. :: ~.s <-:.:_iànc.::3s au.a i.:.m'"
contra na NORDES'i:;;, ·;:_i:::.':: ::.. _. __._íl!S, qJe bi T:::...·L:mã e mais uma ourr2 :-~~~! , -.cs portus .::elas gs.;oh;;ram todas as premiac~w-s · ::- :~U?ERPLUS. CaiJi!aliza, de Seguros, ê:lJ:r~~Eii :.:; : ~·:: ::::• :.oil~B)Uido as
metas ficou em oita, 1::1 i:Jqsr::. ··~OP0:.:275., :1a r·JCrlDESTE elas ganhar=:.::: ~:-ê~ :-:êr:"!io~ de- -..:ada a Rede
do Banco.
Valdemar - 'F:u _..·-:::::.mo ;:'"J''2.'.re!me:1te ''-:-cê
tenha alguma agâ:-:cis. c:: :-·:~(,; ·::::Ccs ..::s cartes !e•taram prêmios tem -::;:....:3 · '3~~f:::sr -:;-.. !~:·- ~2i.Je ••ccâ :9m
alguma delas.
Ricardo -Arruma uma nra :·, .. Jm se nàa lJ0G5 já
viu vou ter que tomar l.!~a sopa. O ':'2ta !á esta aposentado me enrola n:1 :.:!nhsim 21i. :·-~ta c::: a.-;u;:;ar
uma agência.
Neco - Eu quere .:;omUJ1tcar :::..r:-·3 Senhores. o
Dr. Gaivão da DINFO está a!..n:orizado a oanicioar de
uma Feira de Hannover de lnrmmática. então está
autorizado. Eu também queria comuni:;ar aos Se-
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nhores, conversando com o Dr. Aldo nós achamos
que é conveniente que as grandes contas dos devedores do Banco do Estado do Paraná seja admi~is
trada pelo Diretor da área juntamente com o Diretor
Vice-Presidente Dr. Aldo para que nós tenhamos
duas pessoas administrando essas grandes contas
o Diretor da área no caso do Gabriel, na área operacional e o Dr. Aldo estará administrando essas negociações futuras e também não está aqui o Nilton Mariano, então eu gostaria que comunicasse ao Dr.
Aldo estará colaborando com os Senhores nessa
operação de cobrança dessas grandes contas. É necessário hoje então recuperar muitos dos créditos e
que está difícil a negociação, a gente sente que o
empresariado paranaense está em dificuldade. Então é mais um companheiro em condições de poder
colaborar com o Diretor da área, que tem mais condições de diálogo, quando se vem aqui a gente recebe Deputado, o Deputado traz cada caso às vezes
cabeludos e às vezes eu chamo o Diretor da área
levo e transfiro o problema para ele. Então nessas
grandes contas o Dr. Aldo estará em condições de
colaborar com os Senhores Diretores para no ato da
negociação estará dando a opinião dele e colaborando para que os dois recuperem essa importãncia.
Aldo - Tambêm nas áreas operacionais se
houver necessidade.
Gabriel - Operações em Ser também, que en·
seja uma assessoria da VK:e-Presidência, Assessoria que avocará para a Vice-Presidência essas grandes contas, sejam devedoras ou não ou mesmo as
grandes contas do Banco.
Aldo- Já está sendo montado.
Neco - E porque o Banco Central está exigindo
um Controller, esse é o começo de controlar as
grandes contas.
Batata - Aquela sugestão que a gente tinha
dado de alguém para controlar.
Gabriel - Inclusive tem passado algumas propostas pelo Comrtê que eu acho deverão não passar
mais, porque imagina no Comrté eu digo não ê que
não devam é que dentro dessa nova estrutura deverão
ser encaminhadas diretamente com essa estrutura.
Neco - Na verdade é para se tomar mais ágil, ter
mais agilidade, quer dizer uma decisão mais rápida.
Gabriel - Exatamente. Então as propostas que
vão ao Comitê I devem ser encaminhadas
Batata - O que o Senhor está dizendo as operações em CL e CCP ou operações em Ser?
Gabriel- Todas as operações CL, CCP, o que
da valores e débitos
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Neco - Ontem mesmo nós recebemos. Dr.
Aldo, só a título de ilustração só operação em Ser
dos 20 maiores é R$1.200.000.000, só dos 20 maiores devedores, contamos com o Dr. Aldo para organizar. Da área financeira, quem vai apresentar?

Paulo - Não, Eu vou falar desse assunto o
Alaor me pediu a gentileza, é nós estamos. Aqui nós
vamos fazer um duplo papel da Reflorestadora e do
Banco. Nós tivemos a necessidade de fazer um
aperte de recurso na Reflorestadora, em função de
manutenção e outros itens tá que realmente nós não
temos condições de sobrevivência, então tambêm
está uma ação judicial que está ai que nós temos
que fazer depósito estamos num levantamento que
precisamos imediatamente fazer um aparte de
R$150.000,00 na Reflorestadora. Nós conversamos
com o Alaor ele já fez esse processo mas nos solicitou que fosse pautado para que a Diretoria do Colegiada aprovasse isso. Então apesar de todos os esforços que a gente tem ai na venda da Reflorestadora, nós não conseguimos fazer nenhum, e a Empresa precisa continuar tocando. Então a nossa proposta aq!Ji é favorável a que isso seja aprovado, submetemos então à apreciação da Diretoria do Colegiada.
Neco - Então fica a Critério dos Difetores que
se manifestem a favor ou não de acordo com a sua
consciência para a aprovação do empréstimo já consignado à da BANF, que não tem condições de sobrevivência. Pertence hoje ao FDE, o Banco é o
gestor da BANF. Para aprovação desse empréstinnc
que será deduzido da prestação de serviço da BANF
para com o Banco que é em tomo de R$33.000,00
por mês, manutenção de jardins. Os Senhores que
estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovada a solicitação da Diretoria Financeira para
antecipação de R$150 mil para a BANF. Outro assunto é do Elia Panato.
Gabriel - Presidente, me desculpe, só com relação ao financiamento, só para o conhecimento dos
Senhores, o Paulo me deu essa informação. Um dos
clientes que nós temos cantata lá Direi, Indústrias
bonet. E numa das conversas que nós tivemos, na
última, eles manifestaram um desejo de pelo menos
conversar eles tem interesse etetivo sobre a Floresta
doTimbó.
Paulo- Eu estou a disposição.
Gabriel - Então me parece que o Gerente de
Divisão já fez o cantata. Ele disse estamos loucos
para que alguém apareça para comprar aquilo. Então se você não quer se envolver Pauto se você puder destacar uma pessoa para conversar com o Er-
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cio, nosso Gerente de Divisão, já esta ao par disso

giado para realizar oferta de venda de imóvel e ins-

aí, pode ser que o· Banco.
Marquesini - Com licença Senhor Presidente,

talações anterionnente pertencentes à IMPAR - Indústria Metalúrgica do Paraná confonne condições

Dr. Gabriel sobre esse assunto, o Imóvel que eles

estipuladas a seguir:" Me desculpe eu ter que ler

pretendem é o imóvel da BANESTADO LEASING,
imóvel este que é objeto da reintegração de posse
cuja s~uação jurídica está terrivelmente implicado.
Na úHima Reunião do Conselho de Administração da
Leasing nós trouxemos para o conhecimento do
Conselho e infelizmente Dr. Gabriel e Dr. Aldo, essa

isso aqui novamente, então o Histórico. "Em 1996 o

propriedade não temos a menor perspectiva de po-

der vendê-la a prazo definido.
Paulo- Onde fica aonde isso?
Marquesini - Fica em Santa Catarina, município de Canoinhas, município de Santa Cecília. É

uma área reflorestada.
Paulo - Uma parte é reflorestada uma parte
não é.
Marquesini - Com três áreas já invadidas por

sem-terras, então o problema jurídico, Dr. Gabriel é
extremamente enrolado, cuja a perspectiva tão já
não existe para poder, podermos vender.

Banco promoveu com o BADEP uma troca técnica

de ativos nos quais incluíram-se dentre outros 30
bens as instalações da indústria çitada; tendo o Banco recebido tais ativos pelo montante de R$36 milhões, nos quais figurava a industria pelo valor de
R$33.061.458,00. Os valores foram devidamente
contabilizados com base em laudos de avaliação fir-

mado por profissional do quadro técnico do BADEP.
1.2 A DIRAD promoveu a contratação de novos laudos de avaliação, os quais cotejaram os preços
apresentados da maioria dos bens recebidos, a exceção da nova avaliação pertinente a indústria que
foi avaliada por: Obras civis, instalações e terrenos

de R$2.781.000,00, Equipamentos R$6.830.060,00,
total de R$9.611.060,00. 1.3 Diante destas constatações e atendendo exigência legal( norma do Banco
Central) a DIRAD constituiu uma comissão informal

Gabriel - Como o cliente não é BANESTADO,

para viabilização da venda pública da referida indús-

provavelmente não vai dar.
Marquesini - Isso se não obtermos impugna-

tria, tendo como conclusão ser possível a venda pú·
blica nas condições dos valores obtidos pelos laudos

ção ainda.
Gabriel - Vamos tentar pra ver se desenrola
isso af.. da propriedade
Neco - Nós estamos de posse do domínio da
propriedade? Tem os documentos?
Marquesini- Temos os documentos de reintegração de posse, mas dados os vícios de origem na

documentação, impasse até de reflorestamento com
certfficados do IBAMA, o IBAMA não foi chamado
para anuir nessa, escritura.
Paulo - Inclusive quem tez esse processo na

época já ..
Marquesini - Então o IBAMA foi chamado a
anuir na escritura que constituía original pra Leasing,
então é um processo complicadíssimo.
Paulo - Então Dr. Gabriel tem que procurar a
Leasing.
Marquesini- Já está conversei com o seu Che-

fe de Divisão Dr. Gabriel e me coloquei a disposição
para atender o interessado.

Gabriel- Obrigado.
Neco - Eu queria solicitar ao Dr. Paulo Krüger
para apresentar a matéria da Ex-impar- Indústria
metalúrgica Do Paraná S.a estou tirando da ordem
que estava.
Paulo - Tudo bem. Perfeho. É, "nós gostaríamos de obter uma autorização da Diretoria do Cole-

de avaliação contratados pelo Banco, porém tal medida implicaria ao Banco assumir a contabilização

como prejuízo na ordem de R$23. Milhões. Como alternativa concluiu a comissão que devem ser estudadas outras possibilidades como a renegociação

dos ativos repassados ao Banco com o BADEP de
transferência ao FDE com alternativa de venda ou o
seu arrendamento o que culminaria ao Banco não
contabilizar o prejuízo.1.4. A análise técnica das
avaliaçóes apontam para os seguintes aspectos: a

avaliação elaborada pelo BADEP diz respeito a
apropriação dos valores financiados à época pelo
empreendedor com correspondentes correções
monetárias até o momento da negociação com o
Banco para transferência dos ativos, é o que con·

cluimos; a avaliação atual contratada pelo banco
diz respeito a apropriação de valores atuais e reais
de mercado dos bens existentes e suas instalaçõ·
es, verificando-se que a um empreendimento con·
cabido nos anos de 1985 e que nunca veio funcio·
nar plenamente, diferencia·se em muito do que se·
ria um empreendimento aluai, onde os equipamentos ali instalados, além de estarem com sua tecno·

logia desatualizada, tem seus preços reduzidos
para 1/3 a 1/5 se adquiridos no momento. A concepção industrial planejada não está adequada a
politica atual de mercado, exigindo do novo em-
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preendedor adaptações de envergadura nas instala-

ções. A nossa proposta.2.1 . Considerando que encontra-se provisionado contabilmente a diferença entre os laudos de avaliação recebidos e contratados
pelo Banco na ordem de R$23,4 milhões, o que poderá ainda ser revertk:to caso se opte por uma das
alternativas já citadas ou uma nova opção que evite
a contabilização desse prejuízo, resta-nos coiDca.r o
bem a venda, pois exige a legislação que no mínimo
a cada exercicio o bem seja levado a venda pública(
entende-se como mínimo 2 a 3 vezes), o que não o
fizemos. 2.2, Considerando que ainda ao longo desse tempo que o Banco detém a posse do bem, e o
momento atual da economia paranaense particularmente a proximidade com a capital onde a demanda
de instalação de indústria é muito representativo,
vem o Banco sendo procurado por vários interessados da classe dos empresários da área empresarial
e a administração política local, para viabilizar o funcionamento do mesmo. Isto é só uma observação o
mercado automobilístico vai no mínimo quintuplicar
nos próximos três anos, certo? Em termos de pro-

dução de peças e etc. Então há um bom mercado
nesse sentido. 2.3, propomos a venda através da
concorrência pública a qual não implica no pagamento de comissão de venda exigido no leilão.
Nas seguintes condições: valor mínimo de venda
R$9.611.060.00, condições de pagamento: entrada
mínima de 5% à vista, carência de 12 meses para o
Inicio do pagamento das prestações, juros de 1%
ao mês e correção anual pelo IGP-01 ou INPC a
partir do 13º mês, e prazo máximo de pagamento
de dez anos. A proposta vencedora será a de melhor
preço a vista considerando uma parte do desconto de
5% ao ano de juros de financiamentos de 12% ao ano,
esses números estão na área financeira.
Ricardo - Considerando uma taxa de desconto
de 5% ao ano, sobre o que, sobre os dez anos da a
metade. De juros de financiamento de 12% ao ano,
eu não entendi isso aí.
Paulo - Isso ai foi passado pela área financeira, eu não me permiti.
Ricardo -Tem que prestar mais atenção nisso
dai.

e

Aldo - Isso daqui
o seguinte condições de
pagamento à vista tarifa de 12 meses juros de 1%
ao mês e correção anual pelo IGP.
Paulo - Ah tá, tá. A consideração era uma simulação aqui, no caso se aquela que ofereceu o melhor preço a vista, ou seja, quem propuser no leilão
melhor preço, por exemplo se ele fizer uma, cotejan-
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a~. as várias propostas que possam ter, você vai coteJar a elas a preço à vista com desconto de 5%. Só
prt". cortejar qual é a melhor oferta, não que você vá
ve.1der. É tenno de comparação de proposta.
Gaivão Por exemplo se eu mandar 20% de en-

trada.
Ricardo - Aqui não diz que e termo de comparação, aqui diz a vencedora será a de melhor preço
a vista.
Paulo - Daí está aqui ó . Considerando uma
taxa será a de melhor preço a vista e condição de
comparação. Faltou escrever isso. Está certo. Agora
que eu me toquei nisso aqui. Porque isso aqui sem~
pre tem assim um propõe que vai pagar
R$1 0.800.000,00 mas em outras condições e o outro vai pagar R$11.500,000,00 pode dar mais mas
na realidade é menos, então você equilibra para a
taxa de hoje. Tem que melhorar.
Ricardo - Então tem que mudar essa coisa,
tem que ser uma coisa totalmente montada.
Paulo - Isso aqui é só na hora de comparar.
Então o que nós estamos trazendo aqui é a autorização.
Neco -Tem que rettficar isso ai para ficar bem
claro, como é que fica então a proposta ·vencedora
será a de melhor preço à vista.
Aldo - Vamos fazer aqui para dar menos erro.
Paulo - Eu gostaria até de modificar esse texto
com homologação da próxima semana, eu trago isso
daqui bern explicadinho.
Ricardo- Super bem explicado.
Aldo - Mais uma semana? Você não vai vender logo?
Paulo - Não na realidade o que nós vamos fazer é o seguinte: isto aqui é o termo comparativo: a
proposta vencedora será a de melhor preço à vista,
considerando por corporação uma taxa de desconto
e tal.
Aldo - O Colegiada confia no Diretor ele vai.
Paulo - Eu faço a modificação e passo ai de
Diretor em Diretor e proponho isso.
Neco - Então eu quero submeter aos Diretores
do Banco do Paraná para apreciação e votação e
aprovação a venda da Ex-impar Indústria Metalúrgica do Paraná S.A, conforme solicitado pelo Diretor Paulo Krüger da Diretoria de Administração e
com correção no último parágrafo, conforme observação do Dr. Ricardo Khury. Os que tiverem de
acordo que permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a proposta de
venda do Imóvel da ex-IMPAR.
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Paulo- Uma observação Presidente, desculpe,

é que como pedem aqui sempre o Senhor também
solicita, isso aqui é um dado digamos assim, eticamente de dentro do Banco, então para uma venda é
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participem dessas atividades. Aqui nós estamos
pensando muito em at\vidades artí::.1icas cu sejam,
musica, dança ou teatro, além disso existem alguns

extremamente importante que isso fique só no na
hora de sair o ed~al, porque tem muitos grupos inte-

casos que nós fomos solic~ados de edição de livros.
Ora o que é que vai acontecer, vai acontecer aí, sem
querer, pessoas ligadas a Governo, apadrinhados,

ressados, está uma guerrinha ai, pra evitar qualquer

vamos falar assim, não vamos falar de política, bem

antecipação nisso ai. Ok?
Neco - O Senhor será responsável por esse
edital.
Paulo - Com certeza, já está sendo providenciado.
Neco - Eu vou passar a palavra ao Dr. Aldo,

apadrinhados, que aparecem ai çom o sobrinho que
é um grande escritor ou então a tia que é uma gran-

de dramaturga

e tem uma peça que se passa em Pi-

porque foi feito agora , um pouquinho antes da reunião. Nós temos feito, a Presidência tem feito, nós fi-

tanga e que conta a história de não sei o que, coisas
desse tipo. Eu não quero desmerecer Pitanga, muito
pelo contrário. Mas vai acontecer isso forçosamente. Então se nós tivermos uma decisão de Diretoria monolí1ica, que seja exclusivamente através de
um calendário, que nós vamos aprovar ou não,
quer dizer nós não vamos sofrer ingerência externa do Banco, nós vamos aprovar, nós vamos trazer pra cá, eu pensei até, isso na última hora me
ocorreu, uma formação de uma comissão para

zemos junto também reunião com responsáveis das

análise de avaliação e composição de projetes cul-

Vice-Presidente Executivo do Banco, para apresen-

tar o assunto Leis de Incentivo.
Aldo - Só quero me penitenciar perante os Diretores que não houve tempo de assinar a proposta,

atividades culturais do Estado e tanto a Secretária
de Cultura como a Presidente da Fundação Cultural

de Curitiba estariam dispostas, estão dispostas, aliás
satisfeitas com a idéia de nos fornecer uma Agenda
Cultural do que vai acontecer este ano, justamente
para nós canalizarmos recursos para investimentos
culturais dentro das leis de incentivos fiscais, normalizando dessa forma a aplicação da, correta desses

recursos em atividades já fjijradas, atividades culturais já filtradas, já passadas por esses órgãos, por-

que afinal o Estado tem uma Secretaria de

Cu~ura

e

a Prefeitura tem uma Fundação Cultural que nós po-

demos

aprove~ar

perfeitamente. Senão o que vai

ocorrer, o que vai ocorrer é que nós estamos comemorando 70 anos de Banco. Nós vamos começar,
nós já estamos recebendo, vamos começar a receber propostas das mais esdrúxulas possíveis. Tem
aparecido propostas aí de patrocínio, financiamento

de coisas de qualidade duvidosa, de retomo negativo, quer dizer, sem querer me arvorar em conhecedor cultural, mas eu acho que nós temos que ter um

fmro anterior paras que nos chegue aqui já com
atestado de validade e que é uma atividade cu~ural
boa e tirar proverto disso, nós podemos cada vez
que utilizarmos os recursos da Lei Huanê para uma
atividade dessa ou mesmo algum patrocino do Banco que o Presidente defira dentro dos 70 anos do

turais de interesse da Instituição, integrar um representante do Banestado, um representante da

Secretaria do Estado da Cultura e um representante da Fundação Cultural de CJJriliba. Eu
gostaria até de ratificar isso aqui, colocando três
representantes do BANESTADO e um representante da Secretaria do Estado da Cultura e um
representante da Fundação Cultural de Curitiba.
De formas que o BANESTADO ficasse sempre
com a escolha da atividade. Eles I ·ariam pra nós e
nós através de três pessoas do EIANESTADO faríamos essa filtrasse, quer dizer, eles já fariam lá a
filtragem normal, eles tem todos aqueles técnicos
e etc. pra ver se tem receptividade, eu sei que a
Secretaria de Cultura tem as pe::;soas que anali-

sam profundamente qual sejarr

as atividades

adaptáveis e com condições de leJvar a Cascavel,

Londrina, Maringá, Foz do lguaçu, Paranaguá,
Ponta Grossa, grandes núcleos do Estado ai, e
sempre com a Bandeira do BANESTADO. Quer dizer, se tiver algum apoio do BANESTADO o compromisso de, desta Comissão, é propor, acompanhar e
analisar e avaliar essa atividade cultural. É isso que

eu gostaria de submeter a apreciação dos Senhores.
Marquesini - Só Uma observação Dr. Aldo, a
propôsito, há questão de um ano foi constituida uma

BANESTADO que seja em primeiro lugar, bem, bem

entidade civil dentro do BANESTADO, exatamente

pulverizado no Estado e em segundo lugar que os
funcionários do Banco tenham acesso, porque nós
estamos comemorando os 70 anos do Banco e é

para absorver a competência de carreamento de coisas assemelhadas que se ligavam aos incentivos da

justo que o Banco, que os funcionários do Banco

Cu~ura, me parece que estaria vinculado ao Centre
de Exposição nosso.
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Aldo - Chama-se Amigos do Espaço Cu~ural,
aquilo ali era restrita ao Espaço CuHural do Banco, isso
aqui é para bem mais, principalmente por causa dos
70 anos do Banco. Esse Amigos do Espaço Cultural é
um está administrando lá um quatro por quatro.
Marquesini- São aquelas atividades lá né?
Aldo - O que nós estamos pensando aqui, é
num âmbito maior, porque forçosamente o Presidente vai começar a receber agora currículos e oferta e
uma série de coisas nós deveríamos ter uma espécie de um freio de qualidade, não uma censura de
qualidade para que o Banco possa escolher ai dentro de um leque de ofertas da Secretaria de Cu!Iura
ou da Fundação Cultural. E outra coisa, não é só
isso, é mais importante é que a Secretária de Cultura nos avisou aqui a Dona. Lúcia Camargo, que ela
está na Segunda reunião do Fórum de Secretários
dos Municípios do Paraná. Evidentemente sô tem
nas secretarias de cuttura aqueles municípios que
nos interessa, são municípios médios, não grandes
onde a presença do BANESTADO é mais forte. Então as coisas também vão verter de lá pra cá, não
quer dizer que vai haver uma imposição daqui pra lá.
Eles também, visam manrtestações culturais locais
que nós sinceramente, que nós do Banco desconhecemos. Eu divido que a gente tenha a essas manifestações cuHurais. Mas a Secretaria existe pra isso,
e dentro desse trabalho ela pode apresentar prá nós
algumas opções cuHurais para que o Banco venha
participar dessa parte. Sempre, sempre com a Bandeira do BANESTADO, produção BANESTADO, crédtto do BANESTADO e uma quota de ingresso para
os funcionários do BANESTADO. Eu acho que esta
é a idéia principal.
Neco - Eu também preciso relatar eu acompanhei o Dr. Aldo nessa sttuação, é que existem leis
municipais, nem todos os municípios do Estado do
Paraná tem a lei municipal para incentivo e uso de
incentivos fiscais fPTU e ISS destinados para a Cultura. Algumas cidades do interior tem destinam 40%
dos impostos a recolher destinados à Cuttura e a
idéia nossa é de fazer uma coisa centralizada para
não dispersar, junto com a Secretaria de CuHura do
Estado do Paraná a anos se vier uma solicitação
para o Banco, o Banco destina essa solicitação à
Secretaria de Cultura ela analisa e dá uma resposta
ao Banco e o Banco faria um acordo com a Secretaria de Cultura do Estado do Paraná e também as
áreas envolvidas com a CuHura de Curitiba e que
destina as verbas. Nós temos aqui todas as nossas
agências pagam ISS, as agências todas que nós somos proprietários ou alugamos, nós pagamos o
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IPTU. Então a receita na cidade de Curitiba é considerado, então é considerado Cascavel, Maringá no
caso as grandes cidades do interior do Estado, criar
esse beneficio centralizar, e levar para a população
dessas cidades projetas culturais à attura da necessidade do povo. É importante ainda não ter uma divers~icação de opiniões, por exemplo chega um
conjunto aqui dizendo que é um .beneficio de um incentivo fiscal. Cultura não é isso, a gente quer fazer
com que a Cultura do Paraná seja conhecida, nas
artes cênicas, nas artes plásticas etc. É essa finalidade que o Dr. Aldo apresenta para a Diretoria do
Banco para anãlise e direcionarmos os recursos futuros do Banco do Estado do Paraná e que de comum acordo com a Secretaria do Estado e da Cultura e a Fundação Cultural de Guritiba nós possamos
ter um critério único de utilização desses recursos.
Aqui tem mais um detalhe, além de, nós não vamos
dispensar a colaboração do pessoal que já se dedica
a área de Cultura. Não esquecem uma coisa, que
nós vamos precisar de gente para divulgar, vamos
precisar de pessoal para orientar principalmente os
nossos Regionais, vamos precisar do apoio da dona
Alba, da Dona, daquelas moças todas que, aliás eu
acho até que a Alba deveria ser uma :das representante do BANESTADO.
Paulo - O meu total apoio.
Aldo - Outro detalhe, nós colocamos aqui Empresas do Conglomerado e aí entra também todas
as empresas . Não sei se os Senhores sabem, tem
um filme aí que está na eminência de ganhar um
OSCAR chamado O QUE É ISSO COMPANHE!I~O?
que tem o patrocinio da Corretora Banestado de
R$t 95.000,00, eu não sabia disso. Cobrei do Rodrigo e o Rodrigo já mandou uma correspondência porque até agora eu não vi crédtto nenhum do BANESTADO nesse falatório desse filme, todo dia falam do
filme vai concorrer o OSCAR, CANNES, não sei
aonde, nós temos que estar atrelados, como é que
é, nós entramos com R$195.000,00.
Paulo- Numa dessas já recebeu rrihões de OO!ares.
Aldo - Pode até ganhar um OSCAR de filme
estrangeiro mas eu quero ver o nosso nome lá no
OSCAR no dia lá ao menos para alguém gritar SAN ESTADO! Qualquer coisa nesse sentido. Por isso
que é importante termos um controle porque até talvez derrepente esse patrocínio vai reverter como um
sucesso para o Banco, é importante isso.
Neco - Então depois das explanação do Dr.
Aldo eu quero submeter aos Senhores Diretores, eu
estou entendendo que a proposta aqui é DIRFI administrar os recursos, correto? Ela concentrar gastos
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das Coligadas. depois comunicar a Secretaria de
Cultura o montante de recursos.
Aldo - O que existia numa proposta nominal,
Presidente, com sua licença. Existia o seguinte. Foi
sugerida a criação de um banco, de uma comissão.
Eu como particularmente sou contra essas comissões, essas coisas. É preferível encarregar uma pessoa, de boa vontade. Quer dizer, nós vamos falar
com o Alaor, ele que encarregue alguém lá, que
acompanhe isso, que faça e traga a coisa pronta,
porque formar uma comissão, se reunir, a coisa vai
embora. Então, isso é uma coisa imediata, nós temos que correr com isso aqui.
Neco - Então, mais uma vez eu quero submeter aos Senhores para aprovação, são dois itens, a
concordância para que a DIRFI administre esses recursos e nós indicar uma pessoa, representante do
BANESTADO, que é o nome da Alba.
Aldo- Três.
Neco - Não, nós temos que indicar uma, que
do Banco do Estado.
Aldo - Não, mas eu modifiquei a proposta agora. Seriam três representantes do BANESTADO, um
representante da Secretaria da Cultura e um representante da Fundação Cultural.
Neco - Perieito.
Aldo - Aí eu acho que uma seria a Alba, as outra nós vamos ver aí uma pessoa.
Neco - Algum dos Senhores se habilitam a
contribuir para a fonnação do Banco na área cultural?
Aldo - Eu daria uma sugestão, Presidente. Eu
colocaria alguém das coligadas. Não sei o nome
agora, mas poderíamos pensar.
Batata- Por estar lá no centro.
Aldo - Não, não é porque esteja no centro. Nós
temos que dar uma satisfação às coligadas.
Neco - Então o Senhor fica encarregado disso.
O Senhor fica indicado pelo Banco, a Alba também
pelo Banco e o terceiro nome o Senhor vê com as
coligadas. Então vou submeter aos Senhores Direto·
res do Banco para apreciação e aprovação a solicitação da Vice-Presidência no tocante a normalizar a
utilização dos recursos para investimento culturais
dentro da lei de incentivo municipais e federais e diracionar os eventos comemorativos dos 70 anos do
Banco do Eslado. Os que estiverem de acordo permanecem como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a solicitação, com a indicação do
Dr. Aldo de Almeida, a Dona Alba e um terceiro
nome que será escolhidos entre os companheiros
das coligadas. Eu queria solicitar agora ao Dr. Elia
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Panato, juntamente com o Dr. Gabriel, assunto da
Diretoria de Crédito Rural e da Diretoria de Câmbio e
Operações Internacionais, a respeito c!a TEXTILPAR
Tecelagem de Paranavai Lida.
Gabriel -O Elia pode apresentar.
Elia - Bom, o que nós estamos trazendo novamente é aquela operação de US$ 1,4 (um milhão e
quatrocentos mil dólares). É um :complemento para
se chegar aos US$ 4 (quatro milhões de dólares), na
necessidade que a Empresa tem para operar a plena capacidade. Então, na reunião passada, nós ficamos de voltar ao Secretário, o Giovani, com relação
à participação do FDE no empreendimento, e o Secretário concordou que o FDE fizesse a troca entre
créditos com a COCAMAR, trocar cr<iditos com a
participação acionária, desde que não entrassem recursos do FDE. E nesta inclusão dos recursos que o
FDE tem para receber da COCAMAR, essa negociação dos 25'% é possível. O problema surge agora
aqui em função dos acréscimos dos US$ 4 (quatro
milhões de dólares). Para isso, nós colocamos algumas condições para isso. Tem que ter nova gestão
na Empresa, ela vai ter que transformar-se em SA.
Aí a Empresa apresentou uma proposta fprmal, que
é o item 4 e o 5. Uma queº·· e aprovação"das cartas
de crédito existentes. E eles colocam como condicionantes para isso o ingresso do FDE, com a posição
de 25% da COCAMAR. Eles colocam facultar ao
FDE o preenchimento de uma das três Diretorias, a
Financeira, com aceitação de profissionalização das
demais áreas, através da contratação de executivos.
especialistas no ramo têxtil e inteqialização dos
R$600 mil, que era uma negociação .x;ae os sócios
teriam que colocar, de forma que os 27 sacias colocariam R$200 mil e R$400 mil seriam, a COCAMAR
tem algum crédito de fornecimentos de Frios e esses
R$400 mil integralizados pela COCAMAR, dariam os
R$600 mil. Nós, com o Gabriel nós conversamos e
colocamos, convencionamos da seguinte forma: integralização dos R$600 mil pelos sócios, ingresso
pelo FDE como acionista em função do capital de
25% pela própria troca de créditos. Diretoria Executiva nomeada majoritariamente pelo FDE. Ao invés de
uma diretoria, duas diretorias. A transformação da
Empresa em SA, obrigatoriamente ela tem que se
transformar em função do ingresso do FDE e com
isso nós teríamos um acordo de acionistas onde do~
três membros que iriam compor o Conselho, dois seriam indicados pelo FDE e um pela Empresa. Que
os sócios renunciam ao direito de preferência na
veda das ações que o FDE faria na seqüência e que
o FDE pudesse fazer essa venda a qualquer mo-
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menta. Na Si! feira, ;.::rt:. ·:unção disse, exista uma empresa de Apucarana, P:.\RANÁ TEX, que ela vai fazer, o projeto chegou a uma consulta prévia aqui, ao
BRDE, aonde e1a vai fazer exatamente igual da
TEXTlLPAA, com 2 me.sma capacidade. Então, eu
entrei em contato com o Gerente da Agência, ele
conversou ccrr; o passaa1 e nós marcamos uma reunião para s~ feira. com esse pessoal. Nós vamos
tentar ver se eies já conseguem entrar. Então, nessa
proposta aqui o que aconteceria: o FDE entraria com
25%, os sócios tem 9% do capital que eles não tem
como colocai. Nesse crédito que o FDE tem poderia
ser integraiizado, ..:. FDE já sai com 34% do capital.
Agora, a premência disso é que nós precisamos dar
uma resç;osta ou sim uu não no mâximo hoje. Por~
que o pessoai está desde dezembro lã parado, sem
operar, em função aa falta de giro. Se nós entrar~
mos, tem que sair já.
Batata - Tadeu. só uma pergunta eles concor~
dam, isso aqui é irrmosição ou é condtção?
Elio - Ê conaição nossa. Eles que chegaram
aqui com uma negociação, até o Dr. Aldo participou
em que eles concoroavam que o FDE fosse gestor
da Empresa desde que eles dessem as garantias
que eles tem para cs sócios fossem liberados tam~
bém. Quer dizer. vocês estão numa situação e ainda
querem impor cor.diGões. Ê que eu não quis cok>car
a palavra im~:msiçãc.· C. condicionante, mas é imposi~
cão, nós coiccaíl-:cs r.1esmo. Agora, é a proposta
que nós estamos "i.·azendo para o Colegiada.
Batata - É a \J~:IGO maneira de viabilizar.
Elia - Pore!.!.= c: a "Ocê não der os R$4 milhões
2.!" eu sou contra. :'1~ 1--:ós damos todo o dinheiro que
~les precisam r:::-g_,·a ooemr com os teares que estão
~rontos. Os üS$ 2.. :2 {dois milhões e seiscentos mil
dólares) que !á esté. aprovado lá, de agosto, setem~;o, eles oparar.1 ;_y·;-; 24 teares. Agora, 24 teares, o
:1ue acontecem. 5C:% eles jamais vão gerar recursos
:Jara colocar em dia as operações de fomento. Eles
vão ficar naquele tra;,co o resto da vida.
Batata - E que o ponto de equiliblio deles é 48
~ae.res .
Elia - 48. E quanlo vale a empresa. Ele colo:oL pra mim, diz que vale R$20 milhões. Não sei se
·/ale aquilo lá
Aldo - A gente não sabe o que é valor e preço.
Elia - A New Lube. Não sei se o pessoal conhece a New Lube. A New Lube nós tivemos um
problema, nós entramos no projeto agora. Ele venderam a empresa, que tem um capital ai de R$5,8
(cinco milhões e oitocentos mil reais). Eles venderam 40% do capital para TRW Americana, que é o
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seQUiõCO ;11s.i.:.. .::--:: .:;_jto;· :-;;? :."i~~..:.:- .:;o mund. Avalia~
ção aa empresa H$220 (duzentos e vinte milhões de
reais). Quer dizer, o problema do valor, se você pegar e i"iiandar um engenheiro fazer uma avaliação eu
não sai se ele \1ai dar é o valor que ele deve para
nós.
Paulo - Isso 2 um bom .-eferancial.
Elia - Agora, uma avaliação pura e simples do
que está lá ele pode chegar mais ou menos no valor
que ele deve no próprio. Agora para fazer uma ava~
liação, teria que ter alguém, um perito que conheça
esse mercado, não apenas o valor do imóvel, mas o
que você pode fazer . Você vai ter que considerar a
tecnologia que eles têm, que é uma das melhores do
País. Duas ou três no País que tem a tecnologia deles. Ê produto deles. Deu problema no começo, não
no produto, deu problema na hoi'a deles na tintura~
ria. Porque ele começaram a fazer a tinturaria uma
parte com uma e outra parte com outra. Começou a
ter um produto com um qualidade diierente do outro.
Então, o que acontece, tem uma só tinturaria que faz
para eles, então tem um produto padrão. Eles não
contrataram ninguém para tocar o projeto, estão com
problema de administração, O que acon~eceu, teve
problemas sérios. Agora.
Ricardo - Então nós vamos fazer o que, chama
os homens ai e vamos ...
Aldo - Espera um pouquinho, deixa eu falar.
Quem estava na reunião ai. O Batata.
Batata - Não, eu não estava .
Aldo - O Gabriel, na 6il feira . Essa reunião foi
convocada justamente para que eles apresentassem
uma proposta válida e por coincidência e por infelici~
dade da Direloria da TEXTlLPAR uma hora antes tinha tido uma reunião com o pessoal da COCAMAR
que são os proprietários. E até foi bom, porque terminou a reunião da COCAMAR, A COCAMAR fez
menção de sair, o Presidente disse não, espera um
pouquinho que está enlrando uma afiliada de vocês
ai. E os diretores da COCAMAR ficaram e a TEXTlLPAR começou com o gaguejo deles e acabou havendo até uma contradição, porque eles afinnaram
uma coisa e depois informaram outra. Bom, eu acho
o seguinte. eu li aaui o final da decisão do Banco. Eu
acho que a decisão do Banco e essa mesmo, aparte
de recursos mediante de determinadas condições. É
assim que nôs temos que agir com as empresas.
Não adianta estar consultando, olha se você me der
isso nós assinamos o recursos . Não. A decisão tem
que ser tomada pelo Banco é essa, e querem, querem. O FDE aporia recursos desde que tenham, isso
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foram palavras do Secretário Giovani né, desde que

tenha Diretoria.nomeada pelo Banco.
Elia - Na verdade o Secretário Giovani sempre
coloca, desde que o Financeiro seja nosso.

Aldo - Não, mas nós colocamos ...
Elia - Só que em função da sijuação da Empresa, já o retrocesso dela, não adianta.colocar isso.
Quer dizer, nós vamos colocar o financeiro nosso,
obviamente sim. Nós iríamos escolher alguém para
ir lá. Agora eu acho que a gente tem que conversar.
Tem aquele Senhor que veio, que estava junto, ele é
um dos consultores, ele conhece de têxtil, segundo
informações da área técnica, ele conhece.

Batata -Aquele velho?
Elia - É. Ele montou o projeto. Então nós.
Gabriel - Então você está me chamando de
velho, eu tenho 53 anos.
Batata - Não, ele é mais velho.
Ricardo- Você está conse<Vado.
Elia - Eu acho que ele precisa de alguém no
mercado que ... Não, não ele é consuttor.

Aldo - O Banco precisa de alguém que fica
sentado o tempo todo lá.
Elia - Não, ele é consultor industrial. É uma
boa pessoa para a gente consultar, alguém no mer-

Paulo - Quem seriam esses diretores executivos a serem nomeados pelo FDE?

Elia - Veja bem, nós na verdade vamos pegar
um financeiro. Esse vai ser nosso, pode ser alguém

do Banco, aposentado, alguém que nós conhecemos. Os outros dois, o Comercial, Industrial, tem um

Senhor que ...
Paulo- Quer dizer, esse processo aqui, já que
nós vamos ser donos ...

Elia - É um processo como na AVÍCOLA FELIPE onde está o Gil lá na AVÍCOLA FELIPE. Ele nos
passa um relatório a cada 60 dias.
Paulo -

Funcionários do Banco podem ser

membros desse Conselho.
Aldo- Pode.
Paulo - Eu sou candidato.
Elia - Provavelmente nós vamos colocar dois
tuncionários do Banco. Pode, porque veja bem a in-

dicação vai ser feita por parte do próprio FDE e o
gestor do FDE é o Banco.
Batata - Claro.
Paulo - Avisa o FDE que eu sou candidato a
esse Conselho.
Marquesini - Pode vir no futuro a sef Diretor In-

cado. Ele sabe onde tem alguém que conheça. Então vamos precisar de alguém que realmente conhe-

dustrial.

ça do mercado. Como vender e aonde vender. Senão não adianta. Não adianta rolar a Empresa se
não sabe aonde vender e como vender.
Batata - Ele é embaixador no Brasil no ramo

pregabilidade meio esperto. Não sabemos o dia de

têxtil.

posição da Diretoria do Elia Panato com relação à
TEXTILPAR. Os Senhores estão de acordo. eu gos-

Elia - Ele é um expert nacional no ramo têxtil.
Aldo - Bom, então você já terminou? Está em
votação.
Batata - Só que essa primeira parte é R$1 ,4
(um milhão e quatrocentos mil reais).

Elia- Eu já fiz a correção.
Batata - Então vocês vejam no item 4 e no
item 6 aonde tem o valor, certo.
Ef10- É R$1 ,4 (um milhão e quatrocentos mil reais).

Aldo - Então a proposta apresentada pela Empresa é uma.
Elia- Não, não ê que ali em cima.
Batata - Foi um erro.
Elia - É que ali em cima é R$! ,4 (um milhão e

quatrocentos mil reais). Na verdade Dr. Aldo é R$4
milhões de reais Dr. Aldo, R$2 milhões já está aprovado desde agosto, setembro.

Paulo - Posso fazer umas perguntas de esclarecimento. Eu sou meio leigo nisso ai.

Aldo- Sim Senhor, por favor.

Paulo - Vocé sabe tem que estar com a emamanhã.

Gabriel -Entrar o Banco Central aí.
A/do- Terminou. Então está em votação a pro-

taria que prestassem muita atenção nas condicionantes do Banco. Tem que ser bem claro, por favor
que essas condicionantes sejam respeitadas, que

constem em Ata claramente: lntegralização dos
R$600 mil, ingresso do FDE como acionista. a diretoria executiva nomeada majoritariamente pelo FDE,

transformação da Empresa em Sociedade Anônima.
e assim por diante. OK? DIROP. Diretoria de opera·
ções, URBAMAR.
Batata- Vamos lá URBAMAR.

Elio -O Batata, só uma questão. Dr. A\do, na
reunião anterior foi colocado de que o Banco não po·
deria renovar cartas de crédito em função do FDE e
pode. Mesmo o FDE sendo sócio.
Paulo- É, isso o Alaor tinha ia\ado.

Elio - Que não poderia. Que não poderia com
o FDE, teria que liquidar. O Banco pode fazer isso.
Em função da 2461 quando ele fala em algumas ex-
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ceções e exceções estarem em avais, fiança e garantia. E no caso acarta de crédito estar como garantia.
Batata - Então vamos lá. A URBAMAR, Urbanização de Maringá, Empresa ligada à Prefeitura

Municipal. Ontem nós passamos até no Comitê e
surgiu aquele, um impasse aí, se pode ou não pode
fazer. Na realidade o Banco pode fazer financiamento. Esse aqui logicamente entra como endividamento
público. O que ele não pode fazer é financiamento
direto das empresas do Estado, logicamente com
exceção da COPEL, da SANEPAR, que elas têm recebiveis. Não pode para a CELEPAR; nós temos financiamentos da CELEPAR, e informamos não
pode. Mas com a SERCOMTEL em Londrina, sem
problema nenhum. Com as Prefeitura são ARO e logicamente nós temos que ter limite. Hoje nós não temos limite. A não ser que a Diretoria de Controle
fale, olha você tem tanto de limite, na época nós ti·
nhamos esse limite, foi feito, foi comunicado o Banco
Central, sem problema nenhum de empecilho. Ela
deve para nós de finandamento na Carteira Comercial R$6.745 milhões, que hoje está um pouquinho
até maior. É os avalistas da operação é o Jaime de
Moraes Zanoto, é o Prefeito Municipal e o Luiz Antonio Pauli, que é o Secretário da Fazenda e Adriano
José Valente, que não sei se os Senhores conhecem também, que é da URBAMAR. Na realidade
eles queriam tirar os nomes deles de aval aí. Até eu
avisei o Presidente, o Presidente falou não pode tirar
os nomes defes, daí ftca mais complicado. Garantia
proposta penhor de máquinas e equipamentos 100%
do valor da operação. Apesar de que fica difícil dimensionar isso aí, por acho até que a máquina não
vale 1 00%, mas é o que eles têm. Hipoteca de lote
térreo urbano avaliado em R$1. 768 milhões. Então
veja bem, a agência eu até vou ver aqui: •consk:lerando que as previsões de entradas de recursos liquidação da presente operação vão ser confirmadas, recursos anteriormente liberados se destinam à
continuidade do novo centro de Maringá, e parte da
operação destinou-se à liquidação do ECC vencido e
mais parcela de operação do BNDES. A presente
operação possui garantias na área de penhor mercantil de máquinas e veiculas. Terceira prestadora
da garantia, cujos bens segundo garantidores possui
valor de mercado em tomo de R$6 milhões. sendo
que não possuindo condições técnicas de ratificar tal
cotação passo os seguintes itens em garantia. E a
presente operação conta ainda com avais, já falei.
Salientamos ainda ql!e o valor ora proposto se originou através de repactuação de taxas anteriormente
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contratada de 4,5%. Essa operação estava com 1axa
de 4,5%, aí nós recalcular.1os em 3,5% para eles darem esse imóvel de um milhão e pouco. Conforme
autorização do Comitê, de 29.10.97. mediante inclusão de garantia hipotecária de lote térreo urbano n"'
3, quadra ... avaliado com área de 9.437. E esse aí
que a gente apresentou ai, que é avaliado em
R$1. 768 milhões. Consta ainda o a proposta devedora amortização de R$800 no SCO vencido, tendo em
vista que a previsão de entrada de recursos não se
confirmaram. A proponente nos solicitou amortização de R$700 mil, que é total dos recursos hoje disponíveis, recursos esses que já estão à disposição
do BANESTADO, que ja foi amortizado inclusive na
conta. Com relação a operação do fomento do
BNDES, com juros vencidos, que é mais um provérbio. A Empresa propõe que seja renegociada mediante procuração de valor vencido no fluxo normal a
ser cotado, proposta esta que estão encaminhando
nesta data ao DEODE nesta data para análise de
viabilidade. Comitê de Crédito da Agência Maringá
Centro, Parecer Favorável. A gente condicionando
amortização de R$700 mil, inclusão de garantia hipotecária conforme descrito, manter as aluais garantias e pelos avais. Solicitamos também homologação
do prazo para 180 dias, tendo em vista que o sistema não acata prazo menor. Parecer da Superintendência Maringá é: Baixa da responsabilidade, penhor de 1 00% máquinas e equipamentos, amortização de R$700 mil. A Mesa de Negócios, na realidade nós estamos ai autorizando R$5.460 mifhões,
que é o valor liquido, que fica na realidade, descontando os R$700 mil. Eles tinham proposto também
taxa de 3% ao mês, prazo de 180 dias, manutenção
das garantias do contrato anterior: penhor de veículos, de máquinas e equipamentos mais hipoteca de
1S! grau, baixa do ECC ... Só que ai, veja bem, a nossa Mesa de Negócios botou taxa de 4%, mas eles
querem 3%. Se a gente autorizar 4% vai ter que vol·
tar novamente essa proposta aqui. Concorda comigo, ê por isso que Dr. Aldo, eu quero até parabeni·
zar, tem que botar duas ou três pessoas mesmo, decidir os três ali, porque se nôs ficarmos brigando por
uma taxa de juros não chegamos a lugar nenhum
nunca. Eu acho que nôs temos que fazer na taxa de
3%. 3% é uma taxa, TBF mais 0,80.
Aldo - Se tivesse o Alaor aqui.
Batata - Ah, não ia dar certo.
Aldo- Ele está tomando a 2,7%
Batata - Eu falei para ele. Ontem, por exemplo,
ele participou do Comitê, e eu vou dizer uma coisa
sinceramente, as operações em Ser e as CUCCP,
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se nós não fizermos como o mercado nós não vamos receber e nem renegociar nunca. Beleza então?

Aldo - Beleza não. Beleza não põe feijão na
mesa.

Ricardo - Maravilha, maravilha.
AIdo- Alegria.
Batata - A gente está baixando R$700 mil e a
Prefeitura Municipal de Maringá está passando por
uma situação até meio difícil.

Ricardo - Ah, nada. Isso é tudo maravilha.
Morreu atropelado.
Aldo- Ok. Tem mais uma, Diretoria de Operações, DIROP.
Batata - Tem. CIDADELA. Olha aqui. Essa
aqui já foi autorizada em outubro de 1997 e até hoje
não se concretizou porque primeiro era 150% de garantia, depois foi feita uma carta para 120%, autori-

zando 120%. Depois tinham alguns imóveis que eles
tinham que vender, depois foram feitas umas dez
mudanças. Então eles voltaram novamente agora e
eles queriam TR seca. Fizeram uma carta para nós.
Aí chamamos novamente, veio os Diretores aí, conversaram com o pessoal do Banco, com o Presidente, com o Vice-Presidente, conversaram com o
Alaor, voltaram, conversaram comigo, e na realidade
o que eles querem hoje. Eles querem um prazo de
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no valor de R$3.064 milhões, vencíveis no período
de janeiro de 99 a dezembro do ano de 2001 e que o
diferencial da garantia à base de 1,2 (um ponto dois)
do total de R$3.872 milhões será complementado no
decorrer da carência seja em hipoteca ou recebíveis.
Para conhecimento dos comitês superiores, informa-

mos que as responsabilidades contempladas na
composição da dívida proposta_ são as seguintes:
R$2,3 (dois milhões e trezentos ·mil reais) vencidos.
Então tem a discriminação de tudo vencido na CIDADELA e na INVESTIMENTOS E EMPREENCIMENTOS IMOBILIÁRIOS, a soma dos valores perfazem
o montante de R$8.893 milhões, representado pelo

saldo devedor dos contratos objeto da composição
de dívida e recalculada à taxa de TBF mais 0,80%

até a data de 23.12. Baseados nos indicadores
atuais de passivos da proponente fica claro que o

BANESTADO não terá o retorno dos ativos alocados
na Empresa a curto prazo. O quadro atual é totalmente desfavorável ao Banco pelas garantias existentes e pela forma de capacidade de pagamento
atual do Grupo. Os fatores desfavoráveis são relevantes, pois superam na totalidade os dispostlivos,
acredtlo que a decisão de qualquer pedido judicial o
prejuízo praticamente seria de risco total, tendo em

vista a fragilidade da garantia NPs. Na atual circunstância não vejo outra saída senão a composição,

48 meses, carência de 12 meses e taxa de TBF
seca. É, nesse, são R$8.893 milhões. Isso aí é o valor de recálculo lá atrás, tá? Então tem um parecer

mesmo porque com o reforço dessas garantias hipo-

da Agência Murici, inclusive o Baiano colocou um

caso ocorra. Reafirmamos que a atual sttuação da

parecer murto bem ferto. Geraçao de recursos para
liquidação, recebíveis em equação no fluxo de caixa

teca e recebíveis estaríamos melhores respaldados

em futuro inadimplemento por parte da CIDADELA
CIDADELA reflete total fragilidade financeira talvez

da Empresa, conforme levantamento solicitado. Ne-

não comportando mais medidas de caráter protelatório. Quero lembrar que as garantias existentes são

gociação de reciprocas: aquisição de 0,50% da ope-

defictlárias. Pronuncio favorável desde que as ga-

ração em ações manutenção dos ATERROS CIDADELA CONSÓRCIOS. Hipoteca e recebíveis: Outras
considerações: Após diversas tentativas de negociações, renegociações nos úftimos 6 meses a Empresa em 16.02.98 enviou-nos correspondência endereçada à Diretoria Comercial cancelando a proposta

rantias hipotecárias sejam em 1 2 grau e que tenham

laudo técnico desse valores homologados pela DIRAD. As garantias de recebíveis sejam analisadas
por advogado, que já viu isso também. As garantias
a serem contempladas 1 ,2 (um ponto dois) possui
instrumento jurídico na escritura ao aditivo da cláu-

até então formulada propondo nova renegociação,

sula que contemple a obrigatoriedade pela CIDADE-

proposta esta não aceita devida às condicionantes
gerais terem sido bastante alteradas vindo a culminar desfavoravelmente para a nossa Instituição. No-

LA. Na realidade eles já assinaram até essa escritura aí que eles têm, na reunião anterior, da aprovação
anterior. Que o período de carência de 12 meses
passe ser amortizado mensalmente, mas mensalmente a empresa não tem como pagar, talvez semestralmente, ou trimestralmente, nê. Porque ele diz
o seguinte, se não pagar durante 12 meses a garan-

vamente em 05.03.98 a CIDADELA, representada
pelo Senhor Günter, Diretor-Presidente do Grupo,
enviou nova proposta à Diretoria Comercial e repassou à Agência Murici, onde aborda o seguinte parâ-

metro: Data-base 23.12, R$8.893 milhões, prazo de

tia já nós perdemos no R$1.715 milhões, que a taxa

48 meses, carência de 12 meses, descontada a data

é de TBF mais 0,80%. Esse é o parecer da Agência.

de 23.12., taxa TBF seca. Garantia: Hipoteca, que
totaliza o valor de R$3.735 milhões mais recebíveis

Isenção da TAC, tá, então o Baiano e todo o pessoal
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dele. E Comitê da SUREG ratificou também o pare-

Gabriel - Esses dois aqui não adianta ordem

cer da Agência. Mesa de Negócios, submeter à

judicial, ai vai ter que entrar Crédito em liquidação

apreciação e decisão com o nosso parecer favorável, condickmando a baixa da responsabilidade e os

mesmo, se não vai sair nunca da conta. E é uma expectativa, quer dizer eu imagino que eles vão cum-

valores calculados até 23.12. data em que deverá
retroagir pela implantação caso a presente prop<>sta
seja aprovada. A dijerença entre o saldo aluai e o
valor proposto deverá ser estomada em renda na
própria Agência. Rege efeliva a consmuição de garantia com acompanhamento jurídico, devendo a hipotecária ser em 12 grau BANESTADO e os reGebiveis devidamente custodiados e adotados os procedimentos colocados pela Agência. As garantias a se-

prir.

rem complementadas devem constar em cláusula

especifica na escritura pública, assegurando a obrigatoriedade pela proponente compor essa diferença
no período de carência. Então, o que ele quer: como

ele não tem todo esse valor de recebiveis e hip<>teca, ele quer que durante o período de carência, isso
constando logicamente na escritura, ele compõe os

120% da garantia. A Mesa botou a taxa de TBF mais
0,5% confonne as pratfcadas em operações dívida.

Porque ele botaram TBF mais 0,5%, porque as instruções hoje dizem TBF mais 0,5% é que existem
dentro da Rede, a taxa mínima. A Empresa na r:eati-

dade queria TR. Ela tem uma carta aqui conosco.
Ela queria, só para vocês terem uma idéia, a carta
deles está aqui conosco. Eles queriam 7 anos de
prazo, 24 meses de carência, taxa de 1% e TR, garantia hipotecária de 1.2.

Gabriel - Mas essa proposta já foi.
Batata - Foi aceita TSF seca.

Gabriel - TBF seca e todas essas condicionante aceitas. Veja, agora só a título de comentário, eu

não estou presidindo. Essa aqui URBAMAR por
exemplo, quando era o débito total. Essa negociação

Ricardo- Não, esses não tem problema.
Gabriel- Você conhece bem eles.
Ricardo - No Crédito Jmobniário eles estão pagando uma média de R$800 milhoes por mês.
Gabriel - Infelizmente nós temos que ceder
nós somos reféns dos devedores. Essa é a grande
realidade.
Ricardo- De todos, sem exceção.

Gabriel - De todos, exatamente. Então, aqui já
baixou R$20 milhões. Ontem depois do Comitê nós
estávamos conversando, e o L4iz Sérgio, Gerente

de Divisão do Batata, falou olha eu tenho certeza
que esse número que nós temos, o Marquesini ouviu, baixa bastante, vai para duzentos e poucos mi-

lhões, o que é realmente problemático. O resto são
coisas que, tem operações que Ricardo foi feito mês
passado no Câmbio que está em provisão para Cré-

dito em liquidação.
Ricardo- Só para dar um exemplo, .a CIDADELA vai para Cl aqui, paga direitinho na Crédito Imobiliário.
Gabriel - Pois é, então.
Ricardo - E vai sobra, vai sobrar muita unidade

para ela pagar aqui.
Batata - Vou fazer uma observação. Ele acertou com o Banco Boa Vista a variação cambial +
1 ,09%, taxa efetiva 1,66%, tem cópia aqui, se vocês
quiserem olhar, com a Caixa Econômica Federal a
TR + 0,72%, que dá 1,03% e com o HSBC TA+ 1%,

que dá 1,36%.
Aldo- Foi confirmado com os Bancos?

aqui de R$6 milhões, isso aqui está em provisão,

está em Crédito em liquidação.
Batata - Está naquele bolo total.
Gabriel - Pois é, já vai sair. Essa aqui é a mesma coisa. É isso que nós temos que fazer, soma esses dois aqui e dá R$20 milhões.
Ricardo - E tem uma coisa, eu vou buscar o
Rachedinho, porque fui eu que fui convencer ele

para o Batata. Propôs TBF seca ele não quis aceitar.
E vou atrás do Rached para explicar: a DM fez, eu
falei para ele você vai ter que fazer também.

Gabriel - Pois é, só esses dois dá R$20 milhões.
Batata -

Ele esteve conversando ontem, eu

chamei até o Rached, o luiz Sérgio, o Mauro, a gente conversou entre nós, ele que TR.

Batata- Está aqui, cópia.
Aldo - Não, não, foi confirmado com os Bancos?

Batata - Tem contrato dos contratos com o
Boa Vista.
Gabriel- Ele aceita TBF. TBF deve dar 2,40%.
Batata - Na realidade o Alfredo não aceitava,
mas a Caixa Econômica Federal o Diretor da Empresa diz que não queria brigar.
Ricardo - Viu, Batata eu só queria que você
colocasse ali, eu acho que encargos mensais vai ser

meio dijicil de pagar.
Batata - Mensais, eu acho que trimestral ele
tem condições de pagar tranqüilo. O importante é ele
nos pagar os juros no primeiro ano, eu acho que ele.
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vo-

versar com você, ele disse não Batata eu já fui conversar, Já de Francisco Beltrão ele deve um milhão e

Gabriel - Só um minutinho, o Dr. Aldo vai colo-

cassetada, PAVIMAR. Estiveram comigo e acerta-

car em cotação para ver se está aprovada a propos·

ram. Eu disse não tem problema, nós acertamos leasing, nós acertamos tudo. Tenho uns amigos meus,

Ricardo- Deixe eu fazer, eu entreguei para
cês todos aqui.

ta da CIDADELA.
Aldo - Eu já tinha lido a proposta da CIDADELA. Eu acho que sempre em relação a esse tipo de
proposta, eu sou favorável por, você acabou de falar, se nós não fizermos, não limpar isso, nós não
vamos acabar nunca. Não sei se o Dr. Paulo concor-

da. O Dr. Paulo sempre tem um ponto de vista.

mas eu acho que ele foi lá com o Paulinho, eu já tinha indicado a uma hora pra ele.
Ricardo - Então eu quero que vocês dêem
uma olhadinha aí na cartinha que eu passei para vocês.

Batata - Então está aprovada a operação com

Paulo - Não eu concordo, nós já estivemos negociando as avaliações a 4 meses atrás, demos um

a, taxa então TPF seca, juros trimestral na carência
né?

aperto lá.
Batata - Dr. Aldo, deixa eu fazer uma observação. O que acontece. A Empresa propõe TA + 1%.

ajuda lá eu acho que já estão imprimindo.
Marquesini - O Dr. Ricardo observou, a taxa

Aí vem aqui, ou vai no Comitê I, não dá unanimidade

por causa da taxa. Volta. Aí só na outra semana. Aí
você conversa de novo. Aí acetla 1,5%. Ai não dá, aí
tem que ser 1,6%. Você entendeu, você não chega
a um consenso. Por isso que tem que ter duas pessoas com carta branca para negociar, três pessoas
para resolver esse problema. Porque você veja bem,

isso aqui foi aprovado em outubro e até hoje não se
concretizou, e o Banco tem que fazer outra coisa
também. A taxa é essa, a taxa é essa. Caso contrário executa, tem que tomar uma posição nesse sentido, se não daqui 2 meses, daqui 3 meses, passou 6

Ricardo- O Gaivão eu acho que precisa da tua

TBF mais 05% ou só TBF?
Ricardo - TBF seca a proposta. Bom essa cartinha aqui é uma idéia que nós tivemos junto com a
CAPITALIZA de dar prêmio para todos os mutuários
que estiverem em dia. Então nós bolamos uma car-

ta, foi pedido autorização para a SUSEP, que nós
vamos iniciar agora dia 04 de abril o sorteio. As cartas já devem estar sendo emtlidas pela DINFO, já
devem estar indo as cartas, eu acho qUe mais uns

três ou quatro dias ela está indo. Então isso aqui é
um sorteio. Nós vamos dar o prêmio ao mutuário

Ricardo - É que ontem eu não pude vir, a se-

que estiver em dia com a prestação. E o Aldo lembrou bem, se isso aqui der certo, houver uma resposta, nós estendemos ao coe, inclusive talvez,

mana passada teve uma empresa lá, dificuldade eu

acho que até a Leasing, tem muita coisa pequena lã.

fui, liguei para o ltaú, peguei o Baianinho liguei, está
fechado, tez uma proposta. Não, não, é isso aqui,
isso aqui eu não quero. Eu faço, mas deve na Car-

Aldo - Porque hoje pagar em dia, antigamente
era uma obrigação, hoje é uma retribuição, uma exceção.
Ricardo- Sabe o que é que eu vou fazer Aldo,
eu vou, eu acho que isto tem. Porra, nós temos que
por, eu não vou fazer uma propaganda mas no jornal
tem que por, na televisão tem que por lá. uma entrevista e dizer: olha, o BANESTADO inova, lança, vai
dar prêmio para os mutuários que pagarem em dia.
Então Gaivão...
Aldo - Será que a legislação do Banco Central,
normas não vedam?
Ricardo- Isso não, a Caixa.
Aldo - A Caixa Faz?
Ricardo - Não, a Caixa inventou de fazer e até
hoje não lançou, porque são mais mole né? Ela não
tinha autorização da SUSEP e tudo. Então só depende do Gaivão chegar as cartas o mais rápido
possíveL
Aldo -Todos leram aqui o?
Paulo- Eu achei uma ótima idéia.

meses, o Banco não tomou medida judicial.

teira Comercial do Banco, devo. Então você vai pa-

gar a Carteira, embuti tudo. Está resolvido, está batendo o contrato lá já.
Gabriel - E já estava em provisão. Baixou mais
isso.
Ricardo - Bom, você viram a cartinha que eu
fiz, né?

Gabriel - Ok então Dr. Aldo.
Aldo - A proposta está em votação.
Marquesini - Dentro da renegociação considera-se somente a Carteira Comercial?
Batata - É que as outras é que ele está pagan-

do em dia.
Aldo- Mas a outra ele só tem ..
Batata - Mas Leasing a gente está olhando viu
Marquesini. Eles estão pagando porque senão toma
a máquina. Alias todas as negociações, hoje por
exemplo eu atendi um cidadão, eu até pedi pra con-
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Ricardo - É vamos ver o resultado nós fizemos
um pouquinho pra não, quatro sorteios, não ê, prá
ver. Se dá certo, se der certo nós podemos estender
principalmente a idéia do Aldo para o CDC né.
Aldo-CDC e ..
Paulo- Tem mais uma idéia que está andando
ai é aquela que você a tempos ai, que fazer sorteios
na loteria estadual.
Ricardo - Não essa idéia, isso aí não é kléia,
isso aí eu fiz 83 né Paulinho?
Paulo- Que dá aos imóveis do Banco.
Ricardo - Isso eu fiz em 83, eu vendi imóveis
para a Loteria, até ele me procurou lá no Palácio eu
digo da minha parte não tem problema vamos tocar
o "pau", e também não acho que tem problema com

o Tribunal de Contas.
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Ak:lo - Não, não desde o início do processo,
está liberado depois nós vamos a fundo.
Marquesini - Bom, isso para os Diretores tomar conhecimento de uma realidade da Empresa.

Hoje a Banestado Leasing tem um Capijal Social de
R$168 milhões de reais de Capijal Social. Desse Capijal Social de R$168 milhões de reais, nós devemos
fechar o Balanço, que não está f.echado ainda o Balanço de dezembro com um Patrimõnio Liquido de
R$16.350 milhões, em números arredondados, sendo que deste Patrimõnio Liquido, só entre dezembro
de 1996 a setembro de 1997 foi feijo um aparte de
capijal de R$120 milhões de reais por parte do Banca.

Isto

prá

cobrir

prejuízos

acumulados

de

R$151milhões de reais, sendo que desses R$151milhões, só no exercicio de 97 representa quase R$97

Paulo - Não, não tem. E já foi contornado isso

milhões de reais, ou seja, devemos fechar o exercí-

porque vai sair, sairia com a portaria.
Ricardo - Porque você vai vender do Estado

cio de 97 com aproximadamente R$97 milhões de
reais de prejuízo. Nós temos uma Carteira cujo valor

e ...

presente, hoje puxando o valor presente, ela soma

Aldo - Porque não faz isso logo?
Ricardo - Não, isso eu fiz em 83, eles pegaram
lá a idéia antiga, vonaram. Então eles compram imóvel, nosso apartamento e depois eles sorteiam como
prémio. Inclusive já tem um predinho novinho ali pra
vender, 19 apartamentos.
Paulo- Como é, do Pessoa?

R$488 milhões de reais e disto podemos dizer que

contratos que somam R$253 milhões e temos uma

Ricardo - Pessoa. Então não precisa avalista,
não precisa. Arruma um parecer que não precisa, já
vamos conversar com ele, já vamos vender uns 1 O
numa pancada só.
Paulo- O Odair está vendo isso aí, via Capitaliza.
Aldq- Temos mais alguma coisa de extra-pau-

provisão para prazo em Crédijo Liquidação da ordem de R$300 milhões de reais. Bom, desses nllmeras podemos dizer, temos em curso normal e atraso
R$220 milhões de reais, se recebermos o que está
em curso normal, que está atrasado nós recebemos
R$220 milhões de reais e aí R$253 milhões de reais
para se fazer o trabalho de recuperação de CL. Des-

ta? Algum Diretor tem alguma.
Paulo - Eu tenho, tenho dois ...
Aldo - Não, então antes eu gostaria de passar
a palavra para o Diretor da Leasing, tem alguma in-

formação a respeito daquilo que a gente decidiu?
Marquesini - Bom Dr. Aldo.
Aldo - Dentro da idéia da transformação ime-

diata da Leasing em Carteira do Banco, depois nós
solicitamos ao Dr. Marquesini que fizesse aqui uma
rápida exposição dos bens da Leasing, para ver o
que pode, de que maneira vai abater a dívida das
Leasing perante o Banco e a opinião dele com relação a essa, que você acha. Eu peço a atenção dos

Senhores Diretores.
Sérgio - Com relação a esta solicitação do Dr.
Aldo, eu faço uma exposição, e peço desculpa Dr.
Aldo porque eu fui apanhado assim na rapidlez.

nós temos saldos devedores de operações em curso

nonmal de R$177 milhões de reais, que são 5.583
contratos. Saldo devedor em atraso até 60 dias
R$57 milhões de reais são 603 contratos e saldos

devedor já lançados em Crédijo Liquidação, 1.881

sa recuperação de CL, toma~se extremamente difícil,
dizer, quanto se pode receber, porque a Leasing tem
uma característica diferente da Carteira Comercial. A
Leasing tem a garantia do bem que enquanto um

lado a gente sofre a depreciação por outro lado o
saldo devedor é corrigido. E na hora em que você
executa um indivíduo, ou na hora em que se apresenta pra fazer uma composição, é o drama. Eu te-

nho o bem, eu tenho o saldo devedor de R$1 00 milhões de reais e tenho um bem que vale R$1 O milhões de reais, e com uma situação pior ainda, srtuação
pior porque aqui na hora que eu tenho o arrendamento eu tenho lá um elemento que se chama VRG,

que é o Valor Minimo de Resgate, esse valor ele temem promove desajustes na Contabilidade da Em-

presa porque esse Valor Residual em Garantido, as
vezes o arrendatário resolve chegar e não exercer a
opção de compra. Não exercendo a opção de com-

NOVEMBRO DE 1998

495

ANAIS DO SENADO FEDERAL

pra, pelas cláusulas contratuais, o que é que eu tenho que 1azer, eu tenho que ver o bem e vender
esse bem, se o valor do bem superar o Valor Residual Garantido, eu tenho que devolver pra ele a dife-

Marquesini - Ela não é uma Empresa com personalidade juridica independente.
Gabriel -Bom, eu não sei, o Ricardo está aí...
Marquesini - Não, não é não.
Paulo - Não é não.

rença. Se for inferior ele tem que me pagar, aí é que

é aquela questão né? Se ele me deve de valor residual R$1 00 milhões de reais, me entregou o bem, eu
vendi R$1 O milhões de reais. Ele me deve R$90 milhões de reais. Aí eu não tenho garantia e nada, tenho que executar ele prá cobrar. Então é uma situação extremamente complicada que nos leva a ter

que pensar e muito quais serão os impactos Dr. Aldo
que trará para o Banco esta incorporação da Carteira. Sabe? Porque se formos falar, nós vamos trazer
um Ativo e Passivo num determinado valo, só que o
Ativo poderá não corresponder esse Passivo, porque os valores residuais estarão lá em baixo. Os valores das garantias.

Paulo - Uma pequena observação. Sobre o estudo a princípio organizacional está pronto e que as
alternativas também já foram vistas. Segundo nós já
consultamos a Controladoria. poderia internar no
Banco como Carteira, mas a área Administrativa,
Patrimonial e tal, mas essa vinda Patrimonial para o
Banco é totalmente lesiva.
Gabriel - Traz a Leasing, eu entendo o seguin·
te, transformar a Leasing em Carteira não é, tem que
resolver os problemas do passado, mas ela passar a
operar daqui pra frente como Carteira do Banco.
Marquesini - Aí que está o problema Dr. Ga-

briel.
Gabriel - Aquilo que ela tem ...
Marquesini -Como Carteira, como Carteira ...

Gabriel - Porque vai ser mantida a Empresa
Mercantil.
Gabriel - Mas como Carteia o Banco terá que
absorvê-la e extinguir a Razão Social.
Paulo - Exatamente

Gabriel- Porque?
Marquesini - Porque sim.

Gabriel - Não fez isso com a Crédito lmobiliário!

Marquesini- Mas ela é uma Carteira.
Gabriel- Não fez isso com a Crédito Imobiliário

Paulo - Fez, fez com a Crédito Imobiliário. Não
tez com a BISA.

Gabriel - Eu acho que, não sei isso cabe ao jurídico analisar.
Marquesini - Sim. Então etJ acho que tem esses aspectos que tem que ser rhuito bem ponderados e avaliar também aspectos estratégicos Dr.
Aldo, como por exemplo ...

Gabriel- Mas dentro do Projeto de Saneamento, desculpa, dentro do Projeto de Saneamento não
está os R$400 milhões de reais da Leasing?
Marquesini -

Eu desconheço o número, eu

desconheço.
Gabriel - Não, configura esses R$400 milhões
de reais

Marquesini - O que se tala dos R$400 milhões
da Leasing, é um COI que o Banco do Estado do
Paraná tem, a Leasing tem tomado com o BANES-

TADO A$451.650.000,00.
Aldo - Eu li outro dia de manhã que era
R$461.000.000,00.
Marquesini - Por favor eu peço desculpa porque esses dados aqui são de dezembro. Eu estou

falando de dezembro porque eu não lenho fechado o
mês de janeiro nem fevereiro. Então e disto nós temos aplicados no BANESTADO R$177milhões de
reais, quer dizer, que então não é os R$400 milhões
é R$274 milhões, o que já não resolve não diminuir.
Então essa posição, são os números que nós poderemos dizer contábeis. Agora, Dr. Aldo, tem um ou-

tro aspecto sim, porque aí é

d~ícil

dizer com relação

aos bens, o quanto que isso representaria. Bom, então eu diria assim hoje: bens disponíveis e indisponíveis que a Leasing tem arrecadado pra si através
das ações executadas ou através daquelas vamos
dizer, dações em pagamento, enfim. Nós temos, va-

lores disponíveis para vender R$3,6 milhões correspondentes números de avaliação R$3,632 milhões.
Indisponíveis R$20 milhões. Então na relação do
nosso Passivo esse Ativo aí é mínimo e destes
R$20 milhões correspondem em veículos e afins a

metade R$9,2 milhões e R$1 0,8 milhões em imóveis.

Marquesini - Mas fez hoie não tem, hoje a Cré-

Paulo - E com ações judiciais ai, busca e
apreensão documentação etc.

dito Imobiliário hoje ela não é uma Empresa independente.

completa ações de revisão enfim. Dessas srtuações

,. Paulo- Não, ela é uma Diretoria.

Marquesini - Ações judiciais, documentação,
que nós colocamos de R$20 milhões no total, de
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!móveis :ridlsoo:~i·~..eis :1ós ~amos, 1.1eicu!os cuja doeu~
mentação está em nome de terceiros, impedimento
judicial R$422 mil correspondente a veículos em
uso, tanto da Leasing corno do Banco do Estado.
Nós temos aí uma frota praticamente colocada a disposição do Banco, sinistrado de R$2,6 milhões ai
sim, R$2,599 milhões, que nós não temos reglstro
ou a BLAM não tem registro.
Gabriel- Aonde estão esses veículos?
Marquesini - O qLJe é que acontece por estarem indisponíveis?
Gabriel - Pra vender. Os veículos estão, são
de posse.
Marquesini -Tá, então estamos num processo
de ievantamento, nós temos hoje em termos de veículos e afins, que são tratares implementes e equipamentos, nós temos indisponíveis 656 itens, que
estão nesta situação. E aí sim com relação a equipamentos, máquinas, assim equipamentos diretos, tornos essas bugigangaradas, não sabemos "niente".
Mostro aqui para o Senhores terem, eu mandei fazer
um levantamento e documentei através de fotografias em todos os depósitos que nós temos. Aí Dr.
Aldo e Senhores Diretores, cabe aqui uma defesa
:;:;ara que a Leasing também não seja colocada como
a responsável única sabe? Ou seja, por exemplo, eu
mostro para os Senhores, se alguém sabe identificar
que equipamento é esse e depois de identificar esse
equipamento, para que é que ele serve.
Aldo - É um bem ajuizado.
Marquesini - É um bem que foi feita uma operação de Leasing, não pagaram, foi gasto dinheiro
para reintegrar, foi gasto dinheiro pra remover, está
depositado, guardadinho num armazém coberto, que
hoje não sabemos de quem nós pegamos, por quanto nós pegamos e que não tem valor pra venda. Este
â um exemplo.
Gabriel - Brincaaeira. Isto até que parece do
rroço de tudo por dinheiro, que apito é esse? Que
som é esse? Vai se saber, isso não dá pra saber.
Marquesini - Ente é um dos exemplos. Se os
Senhores pegarem esse book ai.
Gabriel - Pode ser que o Pauto pelo fato de ser
ao Administrativo do Banco e que tem vivência em
equ1pamentos,
Paulo- PHD em mag1a.
Marquesmi - ~~as o Senhor está sem turbante
:=.aui hoje, o Senhor não vai identificar.
Gabriel - Não há como identificar isso dai.
Paulo - Olha, isso aí é o mesmo caso, uma
vez uma empresa insistiu aqui um ano e pouco atras
queria dar como garantia um, era uma operação de
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leasing, queria dar ccmo Garc.n:!a um conjunto de
britagem.
Batata - Só vale se estiver insmlado.
Paulo - Não que vale ou que não vale porque
o dia que você não pagar eu vou ter que desmontar
aquilo e vai valer 1 0% do contrato, do preço porque
vai vender como peso de sucata.
Aldo- Parece um distutra,.como é que é? Distrufragador de vertuges. ( risos, muitos risos)
Marquesini - É isso mesmo.
Paulo - Distrufragador de virtuges
Aldo- Distrufragador, até hoje ninguém sabe o
que é isso.
Marquesini - Isso aí é um tear, isto é um tear,
quer dizer, era um tear cujo os pinos deste tear foi
mostrado ali são palitos de sorvetes, está ali documentado, documentado, palita de sorvete, cuja engrenagem de movimentação está ali são duas coroas de bicicletas.
Gabriel - Isto estava em perfeitas operação?
Marquesini - Foi feita uma operação de leasing.
Aldo - Deixa eu só fazer uma pergunta. Foi feito um levantamento pela Auditoria nos últimos tempos, qual é o último Relatório da Auditoria que foi feito na Leasing?
Marquesini- O último de Auditoria feito na Leasing Dr. Aldo foi essa auditoria vamos dizer que culminou com a verificação dos processos de operações que acabaram impugnando aquelas ações. Então
a Auditoria praticamente centralizou o seu trabalho
em 26 Empresas, em operações realizadas em 26
Empresas. Então, então isto está em poder da Auditoria, já foram colocados ao conhecimento e aí foram
feitos os levantamentos das irregularidade internas
Aldo - Não, nós não queremos saber das irregularidades agora, mas assim o levantamento da
Auditoria com relação a esses bens, está aprovado.
Isto é um relatório Gerencial.
Marquesini - Não tem.
Aldo - Não tem.
Marquesini - O Unico é esse trabalho aí.
Aldo- O trabalho feito lá na sua area, Dr. Paulo Krüger sobre a condição da Leas1ng, tem um trabalho feito não tem?
Paulo- Tem, tem várias alternativas lá..
Aldo Tem?
Paulo Tem.
Aldo- Então quem é que está fazendo isso?
Paulo - Está pronto isso, não esta fazendo
está pronto, foi apresentado numa Reunião do Conselho da Leasing ano passado isso.
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Aldo - Pois é, então não poderia requentar
esse trabalho?
Paulo- Sim trazemos aqui.
Aldo Não Aqui não. fazemos já o pessoal trabalhar como Shapo
Paulo - Naquelas propostas que nós temos
com o Senhor lá, como diz lá, aquilo está pronto, eu
disse pra vocês que tem coisas que estão prontas,
não precisa destacar alguém para fazer.

Aldo - Eu queria que o Senhor destacasse isso
daí e a pessoa que montou isso acertasse com o
Shapo para dar uma examinada.
Paulo - Com certeza
Aldo - Esta bom?
Paulo - Eu só quero adiantar que essa incor~
poração única é danosa para o Banco eu já falei várias vezes isso aí.

Aldo - Nós temos que trazer esse trabalho e
mostrar ao Presidente se é danosa ou sim ou não. tá
bom?

Marquesini - Ela vai trazer impactos por exemplo com relação ao Acordo de Basiléia, porque serão
mais R$500 milhões de operações.
Aldo - Nós precisamos um documento que
seja bem claro com relação a isso.

Paulo - Sem dúvida Dr. Aldo.
Aldo - Alguém mais tem alguma coisa?
Paulo - Eu queria fazer uma observação depois sobre isso aqui.

Aldo - Quem mais tem algo da reunião de
hoje? Não? Dr. Paulv ICrüger a sua observação
hoje?
Paulo - Eu quero duas observações.
Aldo - Então por favor faça.
Paulo - Rapidinho. É foi bom ter lembrado
aqui, eu acho que o Batata falou. Nós escutamos de
alguns Regionais na semana passada ai que eles
não iriam disponibilizar, não precisavam mais fazer
Qualidade no Banco participar do Projeto de Qualidade, que não era mais prioridade da Diretoria. Então eu fiquei bastante chateado porque o Regional
falou o seguinte: não agora eu quero recuperar crédito, não vou me preocupar com esse troço aí de
Qualidade porque não precisa mais.
Gaivão - Prioridade do mundo.
Paulo - Quer dizer, o nanismo.
Aldo - Quem foi que falou?
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Paulo - Não, eu prefiro eticamente não declinar nome Dr. Aldo mas é.
Gabriel -Qual foi a informação que foi dada?
Paulo - O nanismo dessa, dessa pessoa.
Aldo- Onanismo?
Paulo - Nanismo, eu acho nanismo porque eu
acho que é um nanico cerebral. :
Gabriel - O que é que o Regional disse que
ouviu do Diretor?
Paulo - Não, é que ele foi convocado para uma
reunião em Curitiba, que a prioridade da Diretoria e
recuperar crédito e que ele não tem tempo para fazer qualidade.
Gabriel -O Diretor falou isso?
Paulo - Não, o Regional falou isso, que ele esteve numa reunião em Curitiba, que a prioridade da
Diretoria é recuperar crédito não tem tempo pra fazer qualidade então ele não ia disponibilizar ninguém
na Regional não sei o que.
Aldo - Mas isso que falou foi o Regional que
falou, não foi o Diretor?
Paulo - Não, não foi o Regional que falou. Eu
gostaria de dizer pra vocês que nós estamos ratemando todo o processo.
Aldo - Então você pode dizer o nome do Regional!
Paulo - Eu me permito não,
não vou falar.

n~.o

eticamente eu

Gabriel- Por favor Dr. Paulo, é leal à esposa?
Paulo - Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso.
Aldo - Então faz o seguinte por exemplo, o Senhor telefona pra ele amanhã e diz pra ele que não
existe isso eu acho que já nem, algum Diretor não
está de acordo, em respeito a Diretoria. Respeito
essa sua vontade de manter sigito por 1avor amanhã
o Senhor ligue pra ele de manhã diga que a Diretoria
mantém a Qualidade como necessária.
Gaivão - Nós temos que recuperar créditos
com Qualidade.
Paulo - Eu farei isso. Com Qualidade, porque

a primeira coisa que ele precisa fazer. pra Ter a recuperação de crédito com qualidade.
Aldo - A recuperação de crédito é uma função,
é uma determinação, é um propósito nosso. Agora,
ele vai fazer isso como diz o Dr. Gaivão com Qualidade. É a mesma coise e. freqüência do Banco é diá-
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ria, é fundamental que o Diretor todo dia compareça
em seu escritório das 9h da manhã às 6h da tarde,
vestido e barbeado, não quer dizer que ele tenha
que ir pelado e de barba grande. Então ele não pode
mais fazer a barba, não pode fazer nada, nem comer
nem nada.
Paulo- Segundo assunta: Nós estamos soltando hoje ou amanhã pra Rede, proibindo quaisquer
atterações de layout das agências sem a prévia autorização da DtRAD,
A Ido- Maravilha. Ó!imo. Parabéns.
Paulo - Porque já estão inventando uma Segunda ·reengenharia~ na região de Cascavel, então
já 'um outro negócio que nós levamos um ano e pouco para consertar as reengenhar;as ai do seu Guida
do seu Gilmar. Então nós já demos um breque. E
aqui na Direção Geral especificamente no Bloco 01,
nós vamos fazer algumas alterações aqui da DIRHU, da DIROP da DIRCO e eu pediria que aos, principalmente aos Gerentes de Divisão que, por favor
nós não temos mais áreas aqui, então não tem lugar
pra sala, prá salinha, pra divisória ou pra isso. Nós
vamos fazer o possível. Então não tem condição de
fazer mais coisas lá. Então nós estamos numa economia, cada mexida de parede dessa aí o contrato é
R$3 mil ou R$4.mil ou R$5 mil pra fazer um mexidinha . Então por medida de economia, nós estamos
tomando essa posição. Obrigado pela atenção.

Aldo - Algo mais?
Valdemar- Podemos aproveijar, Dr. Aldo o Presidente comentou no começo sobre aquela pessoa a
ta1 funcionária fantasma que ficou até surpreso, isso na
realidade é uma pessoa que é contratada peJa Corretora de Seguros, era um contrato especial viu Paulo.
Paulo- Ah tá, agora eu estou lembrado.
Valdemar - Por isso nós do Banco não sabíamos, era um contrato lá específico lá com o Donha e
o Donha ja cancelou.
Paulo- Deixa eu falar o seguinte, agora eu estou lembrado. Isso aí é um pedido do Senhor Secretário da Fazenda se não me falha a memória.
Valdemar - Não é funcionâria fantasma do
Banco.
Paulo- Não Foi um pedido do Patacio, do Palacio
Sérgio. Um pedido do Palácio que pediu para contratar
via Corretora para fiCar não disposição do Palácio.
Sérgio - Foi pedido que eu chamasse a pessoa e falasse com ela, ja foi chamada, ja assinou a
rescisão do contrato, sem trauma nenhum, não vai
ter repercussão nenhuma.
Aldo - Então está bom. Muito obrigado a todos.
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Aldo - Tem alguma referência descrever na
Ata, se tiver alguma, objeção, 'inclusão, alteração,
exclusão, e de qualquer forma ...
Paulo - Página 15.
Aldo - Só um minutinho.
Alaor- Eu teria aqui na pâgina 2.
Aldo- Só um instantinho Diretor, eu estou vendo algumas alterações solicitadas pelo Senhor Presidente.
Valdemar - Bom Dr. Aldo, o assunto aqui é o
PDV que nós ainda não temos 81e aprovado, aprovamos aqui na plenária mas faltou a aprovação do
Secretário do Conselho da Administração, mas existe um estudo sobre a incidência ou não do Imposto
de Renda sobre o PDV.
Aldo - Parece que essa é a primeira vez que
estamos lidando com o PDV no Banco?
Valdemar- Não, não mas é aquele.
Aldo - Não houve outros casos de PDV?
Paulo - É um dos casos.
Valdemar - É só que veio Dr. Aldo aqui, deixa
eu dar uma lidinha, nós vamos entender aqui:•Aprovar a não tributação de Imposto de renda sobre os
três salários pagos ao Pov· No caso os três salários
nós não tínhamos nos anteriores. Esse é um benefi·
cio que estâ sendo para esse PDV. ·Deixando o Plano do desligamento Voluntário mais atrativo e estimulando uma maior adesão. Justificativa: em consulta feita à DICON, Gestão Fisco Tributária, perguntando sobre a incidência de Imposto de Renda, so·
bre a verba 130/131, Incentivo de Desligamento Voluntârio. Há entendimento doutrinário que a verba
tem natureza remuneratória e sobre o seu pagamento deverá incidir o Imposto de Renda. No entanto, a
conclusão do parecer recomenda a não tributação,
alegando a existência de várias jurisprudências sobre a matéria que consideraram a referida verba
como sendo de natureza lndenizatória e que portanto sobres tais valores não incidem Imposto de Renda
Pessoa Física". E aqui tem a posição da Controladoria na questão tributária com diversos pareceres inclusive do Superior Tribunal de Justiça.
Aldo - Parecer? O Superior Tribunal de Justiça
não dá Parecer, ele da a decisão.
Valdemar - Decisão. Obrigado. Então aqui na
página 1.2 aqui o recurso especial no 22 paragrafo:
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'Do Superior Tribunal de justiça, instância final competente para apreciar a matéria, extraímos as seguintes decisões unânimes da 1<~ tunna". Então em

Aldo- Seu Valdemar está com a palavra.
Valdemar- Vamos lá. Bom aqui: 'Empregados
à Disposição da Associação Baneslado'. Esse as-

todos eles aqui, eles são, eles consideram não tribu-

sunto parece-me que teria sido tratado, o Edson havia conversado com o Presidente. • O Banestado

tário de fato. Então a nosso, isso aqui correspende
25% aproximadamente de desconto de lmpesto de
Renda sobre esses três salários. A intenção era deixar
isso aí conforme esse pente de vista, isento do recolhimento do lmpesto. Se per um acaso tivermos problema tem aqui no último parágrafo da pagina 1.3, 'Caso
seja de interesse da Diretoria tomar o incentivo mais

atrativo ao quadro funcional, inobstante o entendimento doutrinaria desta Gestão Fisco-Tributaria e a legislação em vigor, opinamos pela não tributação da verba.
Se termos autuados pela Recetta Federal, iremos buscar amparo judicial utilizando os mesmos argumen-

tos que estão se consolidando na jurisprudência"
Aldo - É que esse assunto, é novidade na ...
Valdemar- Os três salarios não é Dr. Aldo?
Aldo - Não, mesmo que a lei fale da necessidade
da obrigatoriedade nos pedidos de lmpesto de Renda,
face desse julgamento o pessoal da área está achando

que nós, tem um parecer que nós não devemos independer lmpesto de Renda sobre, é isso?
Valdemar- É isso. Porque toma mais atrativo
para o pessoal que aderiu.
Aldo - Os Senhores Diretores entenderam o
assunto, tem alguma coisa a acrescentar?

Alaor - Na minha opinião é que devem deixar
sem a Tributação.
Valdemar- É tem amparo.
Aldo - Quem estiver de acordo permaneça
como está Ok? Aprovada.
Gabriel- O PDV já está aprovado, não né?
Aldo - Não só os termináveis. Vamos, todo o
dia assim porque o Secretário Giovani está chegando de viagem hoje, aí eu vou conversar com ele para

decidir
Valdemar- Está terminado viu Dr. Aldo, praticamente todo ele está estruturado, talvez é uma
questão, uma vez aprovada pelo Conselho ...

Paulo - Deixa eu só fazer uma pergunta na
questão do PDV, nós temos prazos de validade daquele concurso para que as pessoas se apresenta-

rem, você tem até dia 13 de abril.
Valdemar- Não, a contratação está ocorrendo,
esse que é o meu medo, porque veja, nós assumimos informalmente o compromisso de as coisas
irem meio paralelas, nós estamos fazendo a nossa

parte que é a contratação, inclusive ja foi convocado
já estamos decidindo todos os critérios, a contratação está ocorrendo.

atendeu a um pedido da Associação Banestado, autorizando a disponibilização de empregados para
prestar serviços àquela Associq.ção, sendo que as
despesas de pessoal tidas com esses empregados
seriam arcadas pelo Banestado por um periodo de
180 dias, cujo o término se deu em 12.12.97. Os empregados abaixo relacionados estão atualmente
prestando serviço à A 8. O Banestado tem um custo
total mensal com os empregados acima citados, no

importe total de R$36.129,39, base de janeiro, já
acrescidos os encargos. Informamos que os ressarcimentos dos valores devidos pela Associação Ba-

nestado relativo às despesas dos empregados que
estão ou estavam a disposição daquele órgão após
o término do período de 180 dias acima citado. ou

seja, 12/12/97, encontra-se pendente até a presente
data. Propesta da Associação: A associação solicita a
manutenção da liberação dos empregados até dezembro de 98, comprometendo-se a efetuar os ressarcimentos das despesas a partir da folha de pagamento
de março, através de dedução dos créd~os referentes
ao contrato de utilização das instalações da colônia de
férias de Praia de Leste.' Quer dizer, a Associação tinha pedido que fosse descontado essa despesa desse pessoal daquele recebimento que ela tem do alu·
guel das instalações do Faxinai do Leste lá.
Nilton - Só uma dúvida aqui, esses elementos
elencados, aqueles funcionários elencados consta

também o MILTON TREIN, e o MILTON TREIN é
aposentado.
Valdemar- Ainda não, estâ na boca ai, está na

lista dos 180.
Batata - Essa lista vai sair.
Alaor - Eu não entenda porque que a Associação não paga de dezembro do período de dezembro
pra cá?

Valdemar- Não tem dinheiro.
Alaor - Desconta agora que nós temos que pagar aí.

Valdemar - Aí me parece Alaor que teve uma
conversa prévia com o Presidente sobre isso.

Alaor- Ah, bom.
Aldo - Aqui tem duas coisas, primeiro lugar, na
minha opinião eu acho que deveria, se for per 180
dias deveria considerar o término em 12/12/97, começa por aí. Outra coisa, eu não sou muito favorável

a essa vinculação aqui, não sei, só o Diretor Admi-
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nistrativo podem nos informar, se é possível fazer
esse encontro de contas isso não é meio anti-ortodo-

xo. Eles estão propondo aqui de deduzir inclusive
aquilo que está senda pago no valor do ressarcimen-

to, é uma divida engraçada.
Valdemar - Tem que pagar e receber. A bem
da verdade, quer dizer, não é necessariamente de

forma contábil, esse dinheiro que vem, o dinheiro
que vão receber pagar.

Alaor- Credita numa conta e debita.
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gência. Mas grave bem o que o Alaor deixou para di-

zer depois na próxima reunião. DIRCO. São Jorge, o
Senhor Nilton Mariano.
Nmon- INSDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE. São Jorge é uma daquelas composições de leasing, que nós realizamos a dois ou três anos atrás,

que já estavam em CL e CCP e nós fizemos a~era
ção. Quando nós fizemos essa ativação dessa operação a dois ou três anos atrás uma parte dela foi
garantido com preca.tório, garantia adicional, preca~

Paulo - Só como experiência tem que fazer
como credita e debita no mesmo dia. Se ficar para
cobrar, não vai receber nunca mais.

Batata - Até porque ele está dizendo que a
partir de março.
Alaor- Tem que creditar primeiro ...

Aldo- Porque?
Alaor- Senão a COllta fica descoberta. Fica depósito, adiantamento a depositantes.

Aldo-Ah é?
Alaor - Sim, eu não sei quanto eles têm na
conta.

Valdemar - Sim, sim, não deve ter saldo R$30
mil sobrando lá fazendo média. Com certeza, por
isso é que pedi que fosse debitado concomitante.
Alaor- Quando sai o pagamento dele? Desses
acertos?

Valdemar- É está na segunda folha.
Paulo - O Contrato está sendo administrado
pela DIRHU?
Valdemar- DIRHU.
Alaor - Agora, tinha a\gum acerto com o Presidente?

tórios alimentares do advogado da CR Almeida, lá ...
Batata- Luiz Alberto Machado.
Nilton - Então por isso ê que está com, como
vocês podem ver lá tem três operações. Duas sem
garantias de precatórios e uma com garantia de precatório. As duas operações que estão sem garantias

de precatórios elas tinhas originalmente a garantia
de trigo, penhor de trigo que obviamente não existe.
A execução em cima dele pra botá-lo na cadeia por
infiel depositário, por falda do penhor foi derrubado
em jurzo, porque o trigo, era o meio de funcionamen-

to da própria indústria então foi em juizo e caiu. E no
transcorrer das negociações, agora o maior credor

deles é o BANESPA, uns R$60 milhões aproximadamente e o BRADESCO que capitaneou· uma negociação de todos os Bancos e coordenando um pool
de Bancos que a semana passada na terça-feira nós
fizemos uma reunião em São Paulo, para ver de que
maneira que a gente vai conduzir daqui para frente.

Está sendo feito, o Dr. Aldo sabe disso há uma auditoria através da TREVISAN, dentro do MOINHO
SÃO JORGE para determinar condições, prazos e

todo aquele problema de mal estar que aconteceu

valores que poderão ser acordados com o pool de
bancos, que vai envolver as debêntures, participa~
ção societária, e uma série de coisas. Essa auditoria

coma Associação dai um dia o MILTON TREIN este-

vai ficar pronta no prazo de 120 dias com a propos-

Valdemar- Veja, a bem da verdade teve. Teve

ve aqui conversou com o Presidente eu e o Edson
participamos da conversa, o Presidente falou que
até ia fazer o Faxinai do Leste até para dar uma for-

ça no sentido, o MILTON disse que ficou sem dinheiro, então existiu uma conversa antes.
Aldo - Então você assistiu a conversa?
Valdemar- Veja bem, eu assisti essa conversa

agora a última em que o Edson ia, me pediu pra
pautar isso que e~ havia tratado com o Presidente,
eu não participei, com o MILTON ficou acertado isso
aqui. Tanto eu, apenas eu gostaria de estar, eu gos~
taria que o Presidente estivesse.
Aldo - Então vamos tirar de pauta.

Valdemar- É melhor né?
Aldo - Você retira de pauta e deixa para próxima reunião. Eu acho que isso aí não tem tanta

ur~

ta; 90 dias para a conclusão da auditoria e mais 30

dias para uma proposta. Isto eu estou só historiando
pra vocês como é que está o negócio. Está evidenciado já a necessidade de aparte de recursos d13 capital de giro, inic\almente se talou em R$10 milhões,
qualquer coisa assim, está se pensando em mais.
Qual seria a participação dos bancos? Cada um

dentro do percentual que é a sua divida, o seu crédito, tá? Como nós temos. Aqui há um outro detalhe, a
pertecção inicial da solução desse problema envolve
prazos novos de 10 a 15 anos. Essa já foi um horizonte que a TREVISAN já deu inicialmente. Como
nós temos a metade, pouco mais da metade da divi-

da, aqui consta R$15 milhões de precatórios em garantia, mas o valor dos precatórios não é os l'l$15
milhões, porque: porque a operação ECC vem sen-
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do gravados com juros internos nossos e a garantia
dos precatá rios que é IGP + 1% ou + 0,5%, agora eu
não tenho ...

correto disto daqui. Então o nosso parecer, é pegar
o que nós temos como garantia de precatórios como
•dação em pagamento", porque queremos receber

Alaor- 16% ao ano, deve ser 16% aa.
Ricardo- 12% + 6%, é 18% ao ano.
Nmon - 12% + 6% no caso da, quando há inadimplência, por parte do Governo.
Ricardo- Essa aí é 12% + 6%, TR +12 e +6%
de juro compensatório.

isso bem antes dos 1O, 15 anos, com garantia de

Nilton - Isso depois que o Governo passa a ser

inadimplente, digo para fazer o cálculo agora para
fazer a conta de chegada. Então não vai atingir os
15. Mas a nossa proposta qual que é? Pegar esses
precatá rios como "dação em pagamento", esses precatórios tem uma característica por ser alimentar,
considerado alimentar, porque é precatório do advogado a ser pago antes da dívida que originou esse

rendimentos na ordem de 18% ao ano mais indexador, coisa que lá na negociação da divida nós não
vamos ter e mais ainda, diminuindo o aparte de capi-

tal de giro em cima da dívida.
.
Alaor- Esse precatório de que Estado que é?
Nilton - Do Paraná.
Alaor- Paraná?
Aldo - Tem três aspectos aqui, primeiro: comentou, não sei se isso está ocorrendo com nos outros bancos, eles estão negociando talvez com debêntures, com participação acionária de outros bancos. Outros bancos?

Nilton- Todos.

precatório, ou seja, deve ser pago antes do CR Almeida. Primeiro paga o precatório do advogado e
depois o titular da divida. Qual que é a nossa intenção, e eu antes de trazer para os Senhores eu já

Aldo - Pois é, aí é que está. Esses precatórios
estão correndo risco amanhã do Banco Central,

conversei com o Dr. Aldo e conversei também com o
Presidente, prá que a coisa, eu também não ia trazer
uma coisa que não houvesse condições de aceita-

Nilton - Eu entendo que não Presidente, Dr.
Aldo. Entendo que não pelo seguinte: os precatórios

ção. Expliquei para o Presidente que no caso de

Está liquido e certo, não existe possibilidaâe de ação
rescisória em cima, que perfeita e acabado. A questão de derrepente o Banco Central em função do
não pagamento pelo Estado. Está orçado, mas o Es-

uma execução desta dívida, nós iríamos buscar a
garantia que é o precatório. Então passaria a ser

uma discussão ionócua, porque o BRADESCO já
está oferecendo esse precatório como dação parcial.
Se os Senhores quiserem ou eventualmente eu
acho que até poderia ser feito, para evitar esse ruído

numa falha qualquer de pagamento, mandar provisionar isso?

são dívidas reconhecidas judicialmente do Estado.

tado não paga, passa para o orçamento seguinte,

não paga, o Banco Central pode chegar e dizer vamos provisionar esse caso.

todo em cima do precatório, se for aprovado pelo

Alaor - O que o Banco Central fará sem dúvi-

Colegiada, levar para ter uma ciência do secretário

da, é nós teremos em ativo no Banco, e ele vai per-

viu Dr. Aldo.
Aldo - Não precisa levar para o Conselho.
Batata - Homologação do Conselho.
Ninon - Não, porque não atinge o valor nê?
Ricardo - É bom, é bom.
Aldo- O que abunda não prejudica.

guntar qual o valor de mercado. Então a dnerença
esta aí gente. Se ele tiver uma perda de 50%, o lu-

Nitton - Então iria para a Reunião do Conselho. Nós somos de parecer, ele é meio inferior a

R$15 milhões? Eu não tenho o valor exalo disso
aqui.

Alaor- Mas pegaríamos por 100% .
Nilton - Por 100%. Porque não tem o valor
exato aqui? Existe uma normativa da vigilância do

cro de 50% nós vamos provisionar.

Aldo - Porque que no nosso caso também não
entra debêntures como está sendo com os outros?

Nilton - A diferença daí nós vamos compor
com os outros bancos, com a participação societária
e as debêntures.

Alaor - Mas isso quer dizer que a debênture
também, pode sim, seguramente não será um bom
ativo.
Nilton - Não será um bom ativo.

Tribunal da Justiça do Estado, estabelecendo que o

Alaor- Porque a debênture, deles mesmo?
Nilton - Deles mesmo.

critério, viu o Ricardo, não sei isso é válido para todos, um critério da correção dos precatórios que é a

Alaor- Quer dizer eles serão os devedores.
Agora só uma particularidade, aqui para escla-

média entre a TR mais IGP dividido por 2 acrescido

recer você, no que está sendo estudado pelo pool de

dos 6% + 12%, no caso. Então o Senhor vê que está
sendo esclarecido e depois eu vou trazer o número

BANRISUL. A participação na administração deles

Bancos que já está condicionado é o afastamento do
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no Conselho, vai ser de 2/3 dele, 1/3 dele obviamente e 2/3 do pool de bancos, quer dizer ele vai ficar
sem o poder de mando, isso aí está escrito.
Aldo- Qual o valor total da dívida?
Nilton - O valor total da dívida está em tomo
de R$15 milhões.
Aldo - Não, não total que ele tem com os bancos.
Nilton - O BANESPA é na ordem de R$60 milhões, nós estamos com R$15 milhões o BRADESCD tem R$19 ou R$25 milhões, se não me falha a
memória, e mais o Banco Rural, eu acredito que eu
deva ter escrito aqui, não, não está, e o BOSANO
mas o BOSANO já tinha feito a negociação. E tem
mais o Banco do Brasil que não esta compondo aqui
a negociação com o Banco do Brasil é um pouco di·
ferente. O Banco do Brasil é detentor da hipoteca,
através de uma série industrial, com o MOINHO e o
MOINHO é a principal garantia principal do Banco do
Brasil, vai ser inclusive, só que hoje ele só garante o
Banco do Brasil por um detalhe operacional. Porque
a operação de ação judicial não prevê hipoteca em
segundo grau, só que a dívida do Banco do Brasil é
menor, o que é que vai acontecer com esse, com a
dívida do Banco do Brasil? Fazendo, fechando esse,
essa negociação global com o Moinho São Jorge, o
BANESPA que é detentor de uma série de hipotecas
menores, libera as hipotecas menores, aquelas que
e o Banco do Brasil precisa ter e o Banco do Brasil
libera a hipoteca do Moinho e que isso daí vai cobrir.
Alaor - Agora a única garantia nossa é o pre·
catório?
Nilton - Só. Nós tínhamos penhor de trigo em
toda a operação e esse penhor de trigo não existe, e
na justiça nós perdemos.
Aldo - Hoje nós estamos completamente sem
garantia nenhuma.
Nós temos uma garantia do aspecto judicial
que nós fizemos uma penhora e levamos à ~Hão na
casa do Jorge Santos, a casa dele é muito grande e
é composta por diversas matrizes. Então o advoga·
do nosso identificou isso dai, depois penhorou algu·
mas hipotecas, porque a casa que o cidadão mora, é
penhorada, mas penhorou alguns lotes, tem um ter·
rena tem a piscina dele, a garagem, a churrasqueira
está penhorada. E isso daí já foi a leilão, vale R$1
milhão. Então se nós executarmos ele novamente
fica suspenso. Eles vão ter 24 horas para nos dar
R$1 milhão de reais para gente liberar essa fiança,
essa arrematação, mas é R$1 milhão só que, agora
respondendo a sua pergunta, que é a garantida que
eu diria em tennos jurídicos que nós temos.
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Aldo- Fora isso mais nada?
Nilton - Nada.
Aldo - Bom aqui tem uma determinação do
Presidente do Conselho e do Secretário Giovani que
nós não podemos mais aceitar, só em caso excep·
cional e dado a excepcionalidade do caso eu acho,
não sei, proponho que seja aprovado em Diretoria,
eu vou submeter aos Senhores,.que, mas que seja
notificado isso daqui, essa história seja contada por
inteira, porque assim como está aqui, está faltando o
primeiro capítulo, que é o que exatamente o que
você acabou de me dizer, que nós tínhamos penhor
de trigo, o trigo foi, o rato comeu, ai nós tentamos,
entramos com uma ação, perdemos a ação e hoje
estamos sem garantia nenhuma.
Alaor- E o total da dívida.
Aldo - E o total da dívida.
Alaor- Não, não o total com o mercado.
Nilton - A gente pode dar um valor estimado e
eu explico porque.
Aldo - Não, não precisa ser. Mais ou menos o
do Banco, e levaríamos esse assunto para aprecia·
ção do Conselho, bem explicadinho para que na
hora •h•, o Celso Sabóia vai querer saber quantos
anos o trigo tinha ...
Nilton - Hoje à tarde eu trago a relação completa.
Ricardo - Vai na Reunião do Conselho explicar
verbalmente.
Nilton - Não isso eu faço.
Aldo - Então eu queria submeter essa, por tavor.
Marquesini - Dr. Aldo com respeito a essa
questão do precatório estamos vivendo uma peculia·
ridade em participar, qual seja a própria recomenda·
ção por escrito do Secretário, cancelasse a opera·
ção com precatório de terceiros. Então eu só coloco
como uma preocupação quanto o aspecto que des·
de que sela dada detalhada aos Senhores é de que
a empresa com a qual nós não ocorreu a operação
com precatórios, está nos acionando para aceitação
dos precatórios, então talvez seja ...
Ricardo - Porque você não aciona ele, a venda
dos carros isso é estelionato.
Marquesini - Isso também está sendo teito.
Ricardo - Manda o cassete nele.
Marquesini - Isso está sendo feito. Então só
coloco que inclusive a BLAM tem dois documentos e
que eles incorporaram à ação com documentos in·
temos, obtidos por vias nada ortodoxas. Porque
como houve aquela determinação por escrito pelo
Secretário de não aceitar precatórios de terceiros.
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Nilton - Por isso que nós vamos levar ao Con-

selho, em que pese o valor não a1ing1r.
Aldo - Qual é a tua preocupação?
Marquesini - Não, Dr. Aldo, eu só está fazendo
um registro.
Aldo- Fazendo um registro.
Marquesini - De que realmente essa empresa

poderá entender como precedente ou não.
Aldo - Precedente não gera direitos. Nós sempre estamos sujeitos a alguém nos acionar por alguma coisa e isso não pode exigir em um dia e tomar a
decisão, eu acho que a Leasing é um caso, aqui é
outro caso, tem que deixar bem claro que o Banco
aqui está sendo, eu acho oportuna essa sua observação, só que no meu ponto de vista.

Dalledone - O Conselho pode até não aprovar
né?

A Ido -Alguém quer fazer alguma ...
Elio - Dr. Aldo, mas existe uma diferença, isso
aqui já é garantia.
Gaivão -A origem da operação é nossa garantia.
Elia - No outro caso lá que estão nos oferecendo precatório esse é o contrário já é garantia.
Aldo - Garantia de precatório. Já existe precatório.
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A Ido- Pelo jeijo é favorável.
Batata- Com homologação.
Nilton - Favorável na Diretoria, vai para Reunião de Conselho.
Alaor- Parecer favorável da Diretoria.
Aldo - Não, com a aprovação da Diretoria e
depois ao Conselho para homologação.
Rodrigo- Dr. Aldo só como o Alaor falou, a titulo de legislação. Os precatórios no mercado informal tem 40% do valor de face.
Aldo -Quanto?
Rodrigo- 40%.
Batata -Mas também não tem comprador.

Alaor - Não resolve né Dr. Aldo, a observação
que ele fez é válida porque o Banco Central quando
verificar esse ativo ele vai pedir que a gente provisione 50%. Bom nós ternos duas alternativas, provisionar 50% ou provisionar a operação toda, certo, porque nós não vamos receber mesmo. Estã em CCP
isso aqui né?
Nilton - Não isso nós ativamos.
Batata - Isso foi ativado em 96 se não me engano.

Nillon - Com a garantia dos precatórios vai
funcionar?

Elio -Já existe. É bem diferente do outro caso.
Gaivão- Daí nós renegociamos.

Elio - Exalamente.
Aldo - Bom de qualquer fonma eu acho que
convém mesmo que já tenha sido, que nós estamos
transformando a garantia em dação de pagamento,
está bom? Essa é a aprovação, e com o histórico

todo.
Nillon - Aquele histórico todo eu faço e depois
eu passo para os Senhores.

Aldo - Alguém tem alguma observação a fazer
com relação essa operação?
Gaivão - Eu acho que essa é uma divida daquelas impagáveis, que não vão pagar nunca. Essa

operação é de que Agência?
Nillon - É Nossa Senhora da Lapa, Álvares
Penteado. É são Paulo né?
Gaivão - O que entrar aqui é lucro. Isso é munição pronta para o Senador Requião.
Aldo - Porque munição, a operação foi feita na

época dela.
Ricardo - O Senador Requiáo foi no Governo

dele.
Alaor - Dação com garantia de precatório, na

época dele.
Aldo - Então está bem assim?
Alaor- Mas a Diretoria é favorável?

Alaor- Vai Para CL.
Aldo -Alguém tem alguma coisa ..
Aldo -Todos de acordo. Vamos passar para a
segunda proposta da pauta.
Nitton - A segunda pauta aqui é uma conversa
que nós tivemos, inicialmente eu fui convidado pelo

Enninio, da Secretaria da Fazenda para atender um
pessoal do Banco PACTUAL que está tentando enIre outras coisas ai a SANEPAR, A COPEL, fui chamado porque eles estavam querendo fazer uma realização fazer uma renegociação com o Banco em
cima do CL. .. Bom eu pedi pra eles fazerem uma

proposta.
Aldo - Porque não trouxe uma cópia para a Direteria?
Nitton - Eu não trouxe mas eu posso pedir lá,

peça para a Mima a cópia da proposta do PACTUAL.
Alaor - Essa auditoria a ser contratada teria

que ser paga pelo BANESTADO?
Nilton - Não. O que estã escrito aqui em baixo.

O que acontece ...
Aldo - Exponha, exponha.
Nillon- Então o Banco PACTUAL, em associação como a GLOBOSAX, estão propondo ao BANESTADO, um processo de .... para contrair dividas
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na Carteira de lnadirnplência, através de análise
desse crédito que serã feito diretamente nos nossos
arquivos, por empresa de auditoria a ser contratada
por eles para compilação e avaliação bancária. O
que é que eles querem com isso: duas alternativas,
1 gerir os nossos ativos difíceis, os nossos créditos
inadimplentes, e essa gestão ela pegaria desde a
inadimplência, passaria para eles e eles iriam atrás
da recuperação, primeiro numa recuperação extrajudicial, não logrando o intento, passariam a utilizar os
advogados daí prá judicialmente, para buscar o devido. A remuneração deles, isso aqui é depois no futuro que vai receber, se aprovado em fonna de cascata, eles inicialmente estão, nos falaram em termos
de valores mínimos de operação da ordem de
R$500.000,00. O que é que eles querem na realidade, fazer uma análise dos nossos créditos e em cima
dessa análise duas propostas. Uma de compra desses créditos, que seriam créditos compensados pelo
Banco, Créditos em CL e outra de administração da
recuperação desses recursos. Então é uma forma
de terceirização que já usada de acordo com eles e
que a gente vê também em jamais e revistas aí, que
é bastante usada na Europa e nos Estados Unidos e
tudo, e pelos grandes bancos. Eles não cuidam mais
da inadimplência. Então eJ.es passam para tercejros
e é o que eles estão fazendo aqui. Quando nós recebemos o pessoal, o Diretor d~es, conversamos, escutamos e qual é a nossa proposta: a nossa proposta é que seja autorizado pela Reunião de Conselho,
pela Diretoria, que nós demos prosseguimento aos
entendimentos no sentido da contratação da auditoria, porque a contratação da consuttoria está escrito
aí, respondendo uma pergunta do Alaor, se nós concordarmos com a negociação com eles, lá na fFente
o que vamos fazer para Reunião de Diretoria para
aprovar ou não, que eles pagam a auditoria. Caso
contrário, nós pagaremos, logicamente que o valor já
previamente estabelecido. Então o que é que nós
trazemos aqui hoje para aprovação da Diretoria, e o
nosso parecer é favorável disso daqui, é que nós
possamos, a DIRCO de comum acordo com a VIPRE, continuar as negociações com eles, qual seja,
o restabelecimento da contratação, não por nós e
sim por ele, porque nós teríamos problemas com a
8666, não é? Eles contratam a Empresa, trazem
aqui internamente para fazer esse levantamento,
nós já temos basicamente levantado quase todos os
dados que eles precisam das matares operações,
eles vão fazer rapidamente isso dai e dependendo
disso, vai depender do preço que vai se pagar, e só
uma coisa tem que ficar clara aqui para a Diretoria,
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que ninguém vai autorizar a gente contratar, fazer ou
fechar o negócio, vender os ativos nada, autorizar
que seja feita essa divida para depois, que a Diretoria decidir, etc.
Alaor - Você vai ater-se apenas ao cliente das
grandes operação e as garantia em divida
Nitlon - Das propostas, dos contratos estão
bem informados.
Alaor- Só Isso?
Nitlon-Só.
Alaor - Não vai entrar no mérito como foi aprovado?
Nilton - Não, absolutamente, absolutamente.
Alaor - Porque dai ia abrir demais o Banco pra
eles.
Nilton - Eles assumem, inclusive tem aqui as
propostas deles, eles assumem ·por escrito o compromisso da confidencialidade, aquela coisa toda
que agente sabe.
Dalledone - Se o Banco não fechar contrato
com eles, o Banco vai ter de pagar a consuttoria, estaria infligindo da mesma forma a 8.666
Ni~on - Não, porque vai passar por esse processo aí de aprovação, não vejo problema nenhum,
porque não teria corno a gente fazer uFila licitação
pra ele.
Aldo - Eu tinha pedido quando nós fizemos
nós tivemos lá rápido com eles, uma relação de algumas instituições financeiras que já fizeram, não
sei se já fizeram, não mandaram ainda?
NiUon - Não, mas eles, eu recebi naquela reunião que nós fizemos eles tem bastante empreendimentos no México não é? Estados Unidos bastante.
Aldo - Esta começando agora.
Nitton - Falaram que estavam com processo
semelhante mas não tinham ainda.
Alaor - Falaram que não teriam como devedora, agora em teta máximo eles falaram?
Nihon - Máximo não. Eu li, fiz questão de colocar aqui, mas depois de uma conversa inicial, ele diz
não.
Alaor - Quer dizer que se nós levarmos uma
relação de R$300, 400 milhões pra eles.
Nilton - Só que eles vão colocar um preço, vão
analisar, contrato por contrato, de 30,40,50, depende
das garantias, da situação econômica.
Dalledone - Esse é recebível, esse não é, esse
eu não quero, né?
NHton -Não, e daí isso tudo eles saber o andamento processual, que nós já levantamos eles querem saber a formalização do contrato que já foi feito,
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as garantias que estão feitas e constituídas na empresa, então você pega um penhor mercantil que
não existe.
Aldo - Nifton, pelos nossos belos olhos eles não

fazer, acred~o que eles vão querer levantar aqueles
crédrtos que são mais convenientes e fáceis de recuperar, sabe o que nós também podemos fazer?
Nilton - Não, mas nós temos uma, eu levantei
ali já dentro dessa ética mais ou menos umas 50
pastas de clientes, o que é que acontece? Então vamos pegar JOÃO JOSE ZAC ou MIGUEL ZAC, a divida é perfeita, temos garantias, já estamos brigando
com eles morreu esses tempos ai, a 5 anos ou mais.
Ricardo- O JOSE MIGUEL ZAK, o objetivo deles não é receber crêditos, não, eles querem me
comprar créditos.
Nilton - Sim querem comprar ou administrar,
certo?

Ricardo - O objetivo maior deles é ficar com os
créditos prá ele e prá Leasing, pra abater no Imposto
de Renda lá no outro lado.
Alaor - Não, eles fazem isso também, mas aí é

que está.
Ricardo - Vender crédito pra Banco, pra negociar, tudo. Compra por R$20 mil ele vai lá no BRADESCO e vende por R$1 00 mil e o BRADESCO
joga lá no CL dele por, R$100 mil está tudo perdido.
Você acha que Banco Americano vai fazer, flor?
Nilton - Não, mas aí veja bem.
Ricardo - Faz prá render, mas o resto é prá
vender o podre, pagar Imposto de Renda.
Nilton - Mas nós vamos vender só os que nos
interessarem.
Ricardo - Lógico, vamos vender o que nos interessar e eu sou favorável. Agora vamos vender o
que nos interessar, não o que interessar prá eles.
Nilton - Claro, claro.
Ricardo - Esse SÃO JORGE aí pode vender
pra eles, nós não vamos receber nunca isso mesmo.
É isso que eles querem, eles pegam pelo valor cheio
pagam aí R$3 milhões, vendem pro BRADESCO por
R$5 milhões, o BRADESCO entope lá, não paga Imposto de Renda, outra parte jogam na Contábil, se
eles puderem receber eles recebem também.
Aldo - Está em discussão o assunto da proposta do Nilton Mariano. sobre Due Diligence para o
BANCO PACTUAL esta terceirizando a venda com
gestão terceirizada dos créditos problemáticos do
BANESTADO. Eu queria a opinião dos Diretores, um
por um. Por favor Senhor.
Alaor - Eu sou favorável, condicionado realmente àquilo que o Ricardo talou, nós vamos escre-
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ver quem é quem na relação de créditos possíveis
de venda, receber os crédims. Reservamos aqueles
piores e vamos ver se eles aceitam o risco.
Ricardo- i:: aceitamos propostas também, né?
Alaor- Por quanto, ai chega a hora .
Aldo - Mas nós não (·stamos decidindo isso,
nós estamos aqui a contratação da Due Diligence.
Alaor- A contratação da Due Diligence.
Aldo - Porque simplesmente ales não vão nos
dizer nada enquanto não fizer a contratação.
Alaor - Agora nós não sabemos quanto que
custa Due Diligence. Então nós queremos saber.
Nilton - Eles vão pagar. Mas se nós na s ... qüência não fecharmos o contrato ou de venda ou
de gestão dai nós temos que pagar. Isto está escrito
na proposta deles, só que também está escrito que
eles nos vão nos dar ciência previamente do valor
da Due Diligence, quer dizer. nós, o que eu tenho
aqui para o Colegiado, é quE. autorize VIPRE com a
DIRCO para dar seqüência nessa negociação e deixando bem claro que não vamos negociar nada sem
trazer para o Colegiada.
Batata - Apreciação do Colegiado para a aprovação.
Alaor- Eu acho que estou de acordo com isso
daí.
Batata - Aqui está dizendo que basta ~o processo para a contratação do serviço, acontecerá de
comum acordo com a VIPRE e quando concluir serã
levada à apreciação do Colegiada para aprovação."
Nmon - Exatamente.
Batata- Quer dizer, não vai se decidir nada.
Nílton - Não, não.
A/do- Vamos decidir se ...
Bataia- Se há contratação ou não. Não as vendas.
Nilton - Sim, negociar a agilidade do processo.
Eles estão telefonando querendo saber como vai o
caso.
Alaor - O processo pod9 dai andamento até a
hora da contratação da Dwe Giligence?
Nilton - Isso.
Alaor - Na hora que se tiver o valor da Due Diligence, remeter ao Colegiada p2.ra 2 ·.tenda.
Aldo - Vocês estão de .:.:corda, estão de acordo
ou não.
Paulo - Uma sugestão l!ma c~ntra proposta do
que eles fizeram. Como as ê9 risco, mostra pra eles
e se eles tem interesse, ~alvez esse risco eles não
assumissem, porque se a geme não aceitar eles vão
dar porcentagem em cima disso aí. De repente, vamos rachar o risco aí, do que ficar só pra nós. Com
risco de ele apres'3ntar recurso ainda.
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Tadeu- Pelo menos metade.
A/do - O Senhor sabe quais seriam os valores?

Alaor - Vai depender do número de processos
que você entregar a ele.

Nilton - Mas eu acho que não é muno, só pra
dar um referencial, eu vou dar três exemplos. No
MOINHO SÃO JORGE, está saindo por R$450 mil,
mas dai uma auc!noria completa na Empresa toda,
aqui nós vamos auditar alguns processos que vamos
dar pra eles verem para discutir.

A/do. Então vamos modificar a proposta seu
Nilton Mariano. Modrticar no sentido o seguinte: autorizando a área da VIPRE e da DIRCO, a dar continuidade às negociações dentro do que foi ouvido
aqui: primeiro, questão de custo dessa Due Diligence, questão de créditos bons, que poderiam ficar
com créditos ruins também, , e o período de tempo
de demora, abrangência da Due Diligence, daí efltão
nós tomamos a decisão, traz novamente a Reunião
da Diretoria para apreciação.
Nilton - Isso aí está mais ou menos dentro do
contexto aqui que nós explicamos, nós ficamos, fazemos, damos continuktade ao processo e assim
que tivermos alguma coisa mais concreta, nós submetemos a apreciação do da Diretoria.

A Ido- Muno bem.
Gaivão - Nós não estamos gastando um tostão
nesse processo, por enquanto.

Nilton - Nada. Absolutamente nada. Ninguém
·;ai ser contratado a auditoria antes de trazermos
isso aqui para a Diretoria.

A/do - Então nessas condições está aprovada.
Operações a serem analisadas, quem tiver alguma
coisa ... Qual é a dúvida?
Batata - Jamais foi discutido dessa maneira
aqui, juros trimestrais na carência, garantias cons-

tantes na proposta, hipoteca e para completar os
120%, a Empresa poderá oferecer as garantias durante o prazo de carêncJa.

Aldo- Está em discussão.
RicaidO - Viu Aldo, foi infonnado que desse ...

Balata - Não é que na realidade ele esqueceu
de anotar aqui.

Ricardo - Me desculpe mas está na XINGU
aqui estivemos ativando o Comitê I ontem, não veio
a decisão ...

Batata - Não, não ontem não passou pelo Comitê só foi conversado no Comftê.
Ricardo - Tem que vir uma decisão. Então não foi
tratada, realmente pra quem não estava ai deixa dúvida.
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Batata - Mas é que ontem não foi colocada,
como era alçada do Colegiada, na realidade só foi
conversado, não foi decidido nada.
Aldo - Só me diz o seguinte. Ser os integrantes

do Comnê I realmente estão decidindo daquela maneira, que

o Batata acabou de dizer. Quem é inte-

grante do Comitê I, o Batata, Valdemar.
Sérgio - Essa foi decidido aqui?
A/do - Não está para ser decidido. Foi levantado aqui uma dúvida com relação ao Comitê l.
Batata - Não isso ai é uma outra proposta.
Marquesini - Não, isso ai é uma operação da

XINGU.
Batata - Ele está talando outra coisa Dr. Aldo.
XINGU vem hoje, está aqui.
Aldo - Eu vou insistir no q1,.1e eu estou falando

com vocês, aqui nas folhas 7, o assunto CIDADELA,
na folhas 7, aproveitando a opinião de alguém aqui,
lá no final. Comitê de Crédito de Operações I, à
apreciação da Reunião da Diretoria, parecer favorável. Eu acho também que isso aqui é muito, eu acho
que o Comitê de Crédito mesmo que ele não sendo
superior, que ele decida. Qualquer decisão do Comi-

tê de Crédijo nesse caso da CIDADELA. :
Batata - A CIDADELA não passou pelo Comitê.
A/do- Não?
Batata - Não.
A/do- Veio direto prá cá?
Batata- Veio direto pra cá.
Batata - Por causa da alçada.
A/do - Mas aqui diz, Comitê de Crédito e Operações.
Batata- Mas não passou.
Aldo - Vocês deram até o parecer favorável.

Batata - Não, não passou.
Ricardo - Batata cadê aquela proposta você
trouxe inclusive com os contrato que ele fez inclusive
com a Caixa Econômica e com o Banco Central. Dá
pra desmontar?

Batata - Está tudo com ele aqui. Parecer do
Diretor responsável pelo Comitê I. quer dizer, ela
veio aqui, como a alçada aqui não passou, então ontem foi conversado no Comitê e não foi decidido

nada.
Aldo - Esse assunto aqui?
Batata - Não. O que ele disse é outra coisa.
Isso aqui também é CIDADELA não passou no Comitê I. Veio direto pela alçada da Diretoria então acabou não sendo passado lá.
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Aldo - Então eu vou propor o seguinte, vamos
cortar essa, então se não passou do Comitê não tem
parecer nenhum.

mesmo. Quando decidir Diretoria, a Diretoria decidir
isso, isso, isso, tem que colocar aqui.

Aldo - Entendo, você está alertando?

Batata - Não deu parecer nenhum. Veio aqui

justamente para discutir.
Alaor - Agora já está decidido que é TBF
"seca". Na reunião do Comitê I, ele decidiu isso na
reunião passada. Está decidido. Então eu gostaria
de fazer uma observação Dr. Aldo se o Senhor me
permitir, ocorre o seguinte: Eu sei que alguns diretores aqui tem falado insistentemente dizendo olha, é
um dinheiro que já está dado, portanto nós não podemos discutir o que é custo e o que não é. É tem
razão, nós temos R$4 bilhões em ativos que já foi
dado e esses R$4 bilhões em Cttivos está fora do
Banco, foi dado, nós temos em ativos considerados
ruins pelo Banco Central R$1.786.000.000,00, e
dentre esses ativos, não estão esses aí, não estão
esses daí que, segundo o Banco Central não é bom.
Então nós estamos fazendo uma composição por
TBF "secan, o que representa hoje uma taxa menor
do que o custo de captação que nós estamos tendo.
Batata - Com Certeza.
Alaor- Então é isso que eu quero que fique registrado. Eu entendo o problema da sociedade hoje,
os empresários não estão pagando, existe um crise
de inadimplência, então tudo isso pode ser conciliado quando da aprovação de uma rolagem de uma
divida. Agora, neste caso e nos outros que certamente virão aqui em função deste, nós estaremos
trocando 6 por 5. É isto que está acontecendo e
mais, nós estamos alongando o perfil da dívida do
cliente, enquanto a nossa está ainda no curto prazo
e nós não temos fôlego de alongar o periil. Era só
essa observação que eu queria que os Senhores tivessem ciência ...
Batata- E Você?
Alaor - Que nós não estamos fazendo renegociação abaixo do custo que está sendo. E eu entendo também, que esse dinheiro não está na conta
como todo o nosso e.tivo já está. São R$4 bilhões
que nós temos.
Batata - Ok. Depois, eu tenho mais duas propostas aqui inclusive. Depois que a gente fechar isso
aqui.
Aldo - Eslamos na CIDADELA , vamos ver
como é que fica, vamos ver a CIDADELA.
Alaor- A CIDADEL<\ já esta aprovada.
Batata- Dentro daqueles, isso, é que na realidade acabou não sendo constado aqui, é que obrigatoriamente, até o Pau!ir.ho talou uma verdade
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Alaor - Não, não é provocação não Dr. Aldo.
Com referência à taxa praticada e ao custo.
Batata - Todos os valores e tudo certinho.
Sabe Dr. Aldo, veja bem, traz a proposta aqui tem, o
Parecer da Agência, a proposta do cliente, o Parecer
do Comitê I, o Parecer da Superintendência, o Parecer da Mesa, ai nós vamos ter que fazer um condensado, para dizer o que nós decidimos.
Aldo - Eu confirmando, eu confirmando, não
precisa da Controladoria. TBF está em tomo de
2,75%.

Aldo - Então fica aprovada dentro daquela.
Ricardo- Me dá licença.
Aldo -Não, só pra terminar a Ata.
Ricardo - Não, eu quero fazer uma observa-

ção.
Aldo - Senhores tem uma, vamos fazer uma
reunião só.

Ricardo - Concordo com o Alaor, não se fala
em custos. O problema é o seguinte, nós estamos
numa crise brutal, hoje ninguém está pagando, está
danado. Ou você joga esse "troço" para CL, ou você
compõe para receber. Hoje a crise é brutal. Eu nunca quis falar do caso da CIDADELA porque eu estou
vendo que já faz oito meses que essa •merda• está
rolando aí, fru: oito meses que está rolando essa
"porra• ai. E joga pra cá, joga pra lá, como eu já trabalhei na CIDADELA eu nunca falei, mas agora eu
vou falar. Agora pega os contratos da Caixa Económica com a CIDADELA, será que a Caixa Econõmica é burra, pega o contrato do Banco Central com a
CIDADELA, agora se uma empresa com d»iculdade
nós temos que salvar, agora quando você vê o nosso esta aí. Quantos anos a Caixa Econômica deu
para a CIDADELA, 1O anos.
Batata - foi trazido aqui na reunião da
ria TR + 1.

Direto~

Ricardo - Quantos anos o Banco Central deu
para a CIDADELA? E ainda abriram uma linha de
crédito de R$12 milhões de reais. Não é só o caso
da CIDADELA, é o caso de muitas delas. Então va·
mos conhecer o histórico da operação, como o histórtco da XINGU que eu vou repetir pra vocês na hora
da votação. Quem é que "entocou· o pepino da XINGU. Foi o nosso sócio majoritário. Então nós temos
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duas decisão, ou nós jogamos pra CL, ou prá salvar
o nosso.
Alaor - Eu entendo o que você está falarldo,
realmente com a inadimplência, ocorre o que está
ocorrendo agora.
Ricardo - Agora todos os bancos estão pagando isso agora. ~:ó que nós estamos mais Mfodidos-,
nós estamos indo buscar no mercado.
Alaor - Na verdade o que ocorre. A Caixa Econômica, a captação dela é poupança, é recurso do
Governo, quer dizer, ela tem um funding.
Ricardo- A Caixa Econõmica tem o recurso do
Fundo de Garantia.
Alaor - Mas ela tem um funding, ela tem funding muito mais barato do que o nosso. Agora eu me
recorro a Caixa Econõmica quando eu não consigo
pegar mais dinheiro no Banco Central. Sabe quanto
eles cobram? 4% ao mês. E nós estamos cobrando

2%.
Ricardo - Eu concordo com você. Nós estamos
•todidos", nós tmnos que buscar, mas se nós não
formos atrás pra receber, nós vamos ficar mais •todidosa ainda. Pode gravar essa •porra· é bom que o
Governo tem que ouvir, porque tem também, então
nós vamos ffcar 11ais "fedidas· ainda.
Alaor- Eu entendo, agora eu como financeiro.
Aldo - Eu peço ao Diretor que modere a sua
linguagem.
Ricardo - Não é ...
Ricardo - O Paulinho faz lá com o dedo assim,
não é reunião de colégio.
Alaor- O que eu quero dizer a vocês ..
Ricardo - Agora vamos analisar, você tem aí
uma DM.
Alaor- Ricardo?
Ricardo - Quantos anos a DM , espera, deixa
eu falar. Quantos anos a DM tem de Banco do Estado do Paraná? Quem é que jâ trabalhou aí com a
DM, sempre pagou em dia? Sempre.
Alaor- Sempre, sempre.
Ricardo - Quantos anos a CIDADELA trabalha
com o Banco do Estado do Paraná? 30 anos, sempre pagou em dia. Ela atirou um caminhão de •pepino", de falência do Banco, ela veio aqui e comprou,
tinha uma parte. está embutido aí. Então tem coisa
que nós temos :JUS analisar, não adianta nós ficar,
"porra" põe mais um pouquinho, não vai pagar.
Aldo - Alguém mais tem alguma coisa com relação a CIDADELA? Faz favor.
Ricardo- Não, aqui eu ...
Alaor- Eu só gostaria de complementar...

NOVEMBRO DE 1998

Ricardo - Não é, viu Aldo eu não estou falando
em questão de sexo, eu estou falando em questão
de tudo ...
Aldo - Eu sei que tudo o que você fala é procedente, eu estou sabendo.
Ricardo - Como nós estamos "fedidos", então
nós temos que buscar, agora eu vejo aqui, mandam
fazer composição, com 30% do valor da divida, coisa pequena. Coisa grande todo mundo se "borra'' de
medo. Porque é CIDADELA porque é DM, porque é
XINGU, porque é não sei o que. Eu tenho que decidir a operação de R$50,00 com a, eu vou receber.
Alaor- Ninguém tem medo. Ricardo, eu estou
querendo alertar que o Colegiada tique sabendo tá,
mas é importante.
Ricardo - Mas isso nós já sabemos.
Alaor - Não, mas é importante. Se vocês pensarem, se vocês pensarem o dinheiro jâ estâ lâ fora
mesmo, agora nós temos que rolar aí. Eu só estou
avisando o seguinte, nós temos lá fora R$4 bilhões,
que eu vou no mercado.
Nilton - Isso Alaor, nós não estamos renegociando R$4 bilhões, nôs estamos renegociando 3 ou
4 operações.
Alaor
E
vai
ter
que ~renegociar
R$1.786.000.000,00.
Nilton - Não tem problema, nós vamos partir
pra isso também, já que foi concedido errado.
Alaor- Se dentro desse R$1.786.000.000,00,
se dentro desse R$1.786.000.000,00, nós sempre
perdemos 6 para receber 5, pra onde que esse Banco vai?
Nilton - Para a 'merda".
Ricardo - Mas Alaor veja, o caso do MOINHO
SÃO JORGE. Foi dado R$7.094.000,00 para o MOINHO SÃO JORGE, com garantia do trigo, o trigo desapareceu. Nós temos que ir atrás. Quanto foi dado
lá em Umuarama, ninguém fala que é o dobro da dívida de todas essas ai, SOALGO e ALGOESTE.
Ricardo - Sumiu tudo.
Alaor - Nós vamos ter outras, você falou DM,
nós vamos ter outras que não vai fazer por mais
TBF. Porque nós fizemos a TBF para a CIDADELA.
A XINGU, porque isso aqui cinco minutos depois o
Sr. RACHED sabe que passou a CIDADELA, ele
sabe, tranqüilo.
Batata - Então todos os outros empreiteiros
vão saber.
Alaor - Mas todos, todos vão saber e aí nós
não vamos ter que, e mais, penhor de máquinas de
R$1.900.000,00 do RACHED, mais hipoteca
R$700.000,00 e aqueles recebiveis que ele tinha
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onde é que está? Está faltando, some no meio do
caminho.
Ricardo - Mas o Alaor.
Aldo - Calma, essa discussão é necessária
Batata.
Batata - Não, não estou falando, deixa na hora
que eu apresentar a XINGU, a gente conversa dai.
Aldo- Esse tipo de conversa.
Ricardo - Não, é bom explicar para os Diretores que não conhecem aqui a história da XINGU.
Aldo - Nem chegamos lá.
Ricardo- Nem você conhece Alaor.
Batata- Eu vou explicar, deixa chegar lá.
Aldo - Se restringir à questão da ata. Está certo então, tudo bem? Alguém mais tem alguma coisa
em relação a essa Ata?
Nilton - Uma colocação só Dr. Aldo.
A Ido- Pois não.
Nitton - Com relação a ata anterior da qual eu
não participei mas a posteriori nós conversamos, eu

conversei com o Batata, que é a retirada da TAC e
os encargos semestrais.
Batata - Da TAC a Agência pediu a própria
proposta dela isenção da TAC e agora veja bem,
essa proposta foi aprovada trimestral. Agora ele está
querendo para pagamento semestral, é só a gente
fazer essa solic~ação e passa Com~ê e beleza, sem
problema nenhum.
Ricardo - Viu Batata esse tipo de coisa, de renegociação tem que ser direto com você, se não
aqui nós vamos ficar loucos.

Batata - Não tem problema, eu não estou trazendo aqui, não é para trazer aqui. Vamos na extrapauta?
Aldo - Mais alguma dúvida aqui, o Sr. Sérgio
está trazendo aqui. A questão da URBAMAR, é
R$5.460.012,00.
Sérgio -A URBAMAR tem só uma dúvida, com
relação ao valor.
Batata- O valor está lá, R$5.460.012,00.
Emanuel- Já está no Parecer da MESAN.
Batata - Isso, isso.
Aldo - Antes de passar para a extra-pauta, eu
queria manifestar aos Senhores uma coisa, viu Seu
Alaor. Eu não conheço empresa de nenhuma que
até hoje eu participei, que não houve uma discussão
entre as áreas financeiras e as áreas operacionais.
Qualquer empresa sadia, idõnea, tem que haver
esse tipo de discussão, porque o dia que não tiver
discussão nesta mesa eu sou o primeiro a me retirar.
Se nós todos formos •sim senhores• aqui, unânimes,
não vai dar certo. Esse debate é mu~o importante,
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eu acho é isso é o que vale. Se outras Diretorias tivessem tido esse debate e essa discussão, até o ultimo, até a exaustão, ou seja, até entraves e horas
da noite, não importa, mas temos que chegar a um
denominador, e se nós não discutinnos, nós vamos
sair daqui unânimes e toda a unanimidade é burra.
Eu não concordo, eu acho que sempre deve haver
desde que no espírito de discussão, o que não pode
haver é confronto, mas tem que haver discussão.
Porque o que Alaor está defendendo é importante,
mas por outro lado Alaor, a gente tem que ver o lado
da realidade. Então é muito importante que se levante todas as reuniões esse tipo de assunto, deveria
ser assim. Do meu ponto de vista, aliás até você
pode apresenlar quanto tomou, qual o custo o valor
nos últimos cinco dias que antecederam a reunião.
Tem que saber, sempre com isso-na cabeça.
Alaor - Eu entendo o que os colegas estão dizendo, e entendo também que tem certas negociações que nós teremos que fazer a baixo do custo,
porque caso contrário não vamos receber nada. Isso
nós vamos ter que transigir algumas vezes. O que
me preocupa Dr. Aldo, é não é que seja transigido
uma ou outra vez, é que isso aqui está virando rotina, isso aí é uma constante. Então na .Verdade é,
nós estamos trocando 6 por 5 sempre. Então o que
tem que se fazer, é desde a origem quando nós concedemos o créd~o. nós temos que mudar. Depois
que o cidadão que tem lá um lim~e de R$70.000,00,
levou R$16 milhões, fica difícil, aí a gente fica na
mão dele.
Aldo. ~ isso aí. O que é que nós temos ..

Aldo- Começa lá, relato XINGU. Vamos direto
àXINGU.
Batata - Se o Senhor me perrn~ir, vamos fazer
da Prefe~ura que é três segundinhos antes.
Aldo - Senhor Elio vamos discutir sobre o a
Prefe~ura.

Batata - Olha aqui. A Prefe~ura Municipal,
gente porque é que eu estou trazendo aqui, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Aldo - Não, não. Eu coloquei em discussão a
XINGU. Vamos falar da XINGU.
Alaor- Vamos falar da XINGU.
Batata- XINGU? Vamos lá. Então antes deixa
eu fazer uma colocação sobre a XINGU. O Ricardo
falou uma coisa aí, é muito a sério. CIDADELA, não
sei se vocês recordam, mas nós aprovamos essa
operação em outubro de 97 e até hoje não estava
concluída. Nós temos a XINGU, nós temos a DM,
então veja bem, o que importa prá nós é resolver o
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problema, problema nosso também e das empresas.
Então quando a gente analisa ali na DIROP, nós não
fazemos distinção de cor, de raça, de poder ecooômico, de lado político, de nada. Então pra nós, fize.
ram certo, fizeram errado, se deram dinheiro a mais

ou deram a menos, não interessa pra nós, nós temos que resolver o problema. A CIDADELA por
exemplo, é um desses problemas que não se resolvia e nós conversamos com o, o sócio esteve aí o
como é que é mesmo o nome dele? Claudionor, eu

talei Claudionor ou vocês vão Ter que fechar a negociação ou o Banco vai executar vocês, não podemos
ficar 200 anos. Ele diz não, não realmente vocês têm

razão. Eu talei vocês pediram todas essas modificações que foram feitas pela Diretoria e, ele falou não,
eu vou conversar com o pessoal, eu falei então vocês passam a proposta por escrito, e foi feito a pro-

posta por escrito, foi trazido aqui pata o Colegiada,
foi discutido. XINGU é mesma coisa ele tez, ele cooversou 30 vezes comigo, conversou com o Alaor,
conversou com o Nitton Mariano, conversou com to-

dos os Diretores da casa, com o Dr. Aldo, conversou
com o Presidente, conversou com todo mundo, e eu

falei prá ele olha, na realidade não adianta nada disso. Você vai ter que trazer uma proposta pra nós
concreta. Escreva o que é que você quer, e outra, o

que a gente quer na realidade é que você laça uma
proposta do que você está querendo do Banco para
o Banco poder dar uma resposta para você. Então a

primeira proposta que ele fez prá nós, ele fez uma
proposta onde ele queria TA "seca·. Eu falei essa
proposta nem vou levar porque essa proposta não
vai passar. Ele trouxe essa aqui dia 11 de março. O

NOVEMBRO DE !998

preservados a forma de liquidez estabelecido pelo
item 5. Quer dizer, o que ele tem de garantia hoje
conosco aqui, é penhor de máquinas e equipamentos R$1.976.000,00, hipoteca de R$730.000.00, e
ele tinha algumas garantias nos contratos aqui que
é, até que eu estou trazendo aqui, procurações do
DNER e DERSUL R$4.935.000,00 e mais uma procuração de R$3.205.000,00 e u,ma procuração de
R$3.750.000,00,
na
época
ele
tinha
R$15.000.000,00 de garantia. Então veja bem.
Aldo- Isso aí já passou pelo Comitê I?
Batata - Não, nós estamos discutindo. Então
ontem a gente discutiu no Comrtê, olha, vamos levar

da XINGU, ele está querendo isso, então nós discutimos todo esse índice. Olha carência de 2 anos não
mas 1 ano de repente pode ser dado não é? 1 ano

de carência. TBF, é TBF mesmo? Foi leito para o
outro, vão fazer TBF, não vão lazer TBF, por isso é
que nós estamos trazendo aqui. Forma de Pagamento. É lógico que na pior das hipóteses a gente
tem que lazer pagamento semestral. Então veja
bem. aqui tem, se vocês quiserem eu vou ler o parecer da Agência se vocês acharem interessante?

AGÉNCIA MARECHAL FLORIANO: Levamos a
apreciação das alçadas superiores à agência proposta formulada por Xingu Construtora de Obras
Lida., Entregue nesta Agência em 13.03.98 para a
renegociação de operações.
Alaor - Aonde você está lendo Batata, eu não
estou achando esse "troço" aqui.
Batata - Primeira página.
Paulo- Grampearam errado.

que é que ele pedia aqui? Recálculo das operações
pela TBF, porque: porque logicamente ele sabia que
a outra tinha leito TBF. Prazo mínimo 5 anos. Eu lalei olha, eu vau levar para o Colegiada para discutir.

Ricardo - Por isso que eu não estou achando
esse •troço• aqui.

Carência de 2 anos, eu falei olha isso aqui é impossível. O Banco não vai aprovar, porque nem pode
aprovar, porque com um ano de carência, se pagar
um ano de carência, já tem que provisionar o juro,

posicionamento sobre operação existente, deverá

nem pode. Taxa de renegociação. Então ele quer
aqui, Forma de Paramento: como ele quer a forma
de pagamento? Ele queria a Forma de Pagamento,
encargos anuais no periodo de carência, o principal,
sem pagar o principal. Que após a carência, encargos semestrais e o principal anual. Que também é

uma cousa para a gente discutir. Garantia: 120% de
garantia dentre as mesmas valores existentes, dentre as mesmas vaklres existentes, considerando que
as garantias de crédito por ocasião de eventuais re-

cebimentos, serão

subst~uidos

por outros ficando

Batata - Primeira página, folha 1/4. Referente
Carteira Comercial. Operações CENPP: O parecer e
ser iniciado pelo CENPP, tendo em vista que a sua
autonomia e jurisdição sobre a operação, bem como
em razão das características que a constituem, que

é a garantia de créditos do DNER, Brasma. Recálculo de encargos vencidos: é nosso entendimento que
os encargos podem ser recalculados com o custo

mínimo de captação que o BANESTADO desembolsa atualmente, à partir das datas de inadimplemento
das diversas operações. Prazos: Entendemos como

factível de aceitação o prazo total de cinco anos,
isso que a Agência está dizendo, proposto pelo
cliente para o pagamento e liquidação da dívida, somados aos dois anos de carência, daí vocês vão ver

o parecer lá em baixo. Forma de pagamento: prazo
total de 5 anos. Periodo de carência: 2 anos iniciais,

os encargos poderão ser pagos anualmente e o prin-

cipal, conforme Politica Operacional do BANESTA00, deverá haver amortização de, no mínimo, 10%
do principal ao ano, para fim de enquadramento de

grupo de empresas que tenham um saldo em operações de crédito superior a R$4.280.000,00, 1% do
PL do Banco. Após período de carência, 3 anos finais, os encargos deverão ser pagos mensalmente e
o principal, é nosso parecer que, deverá ser fixado
um plano de pagamento do principal com periodicidade máxima de 6 meses. Taxa para operação
de composição: é nosso entender que a taxa a ser fixada à presente proposta é a mínima praticado pe:o
Banco para operação de recomposição, ou seja,
TBF + 0,5% ao mês. Quer dizer, existe um acerto lá
hoje que dá direito às Agências renegociar dívidas
TBF + 0,5%. Garantias: O cliente oferece a manutenção das garantias existentes nos atuais contratos.
Entendemos que deverão ser mantidas obrigatoriamente. Devendo ser mantidas, inclusive, as garantias de hipoteca e penhor mercantil, bem como as

procurações outorgando ao BANESTADO de forma
irrevogável os poderes para o recebimento de créditos junto ao DER/Paraná e DERSUU Mato Grosso
do Sul. Entrada de R$1 milhão de reais: o proponente oferece uma entrada a ser etetuada no ato da renegociação. Entendemos que este é o valor mínimo
a ser aceito em caso de aprovação da renegociação
já que há vários meses não efetuados pagamentos.

Conclusão: Em julho/97, foi efetivada uma renegociação de todas as responsabilidades do clien1e,
concedendo prazo e carências, através de aditivos
aos contratos originais, bem como negociação de taxas, conforme pedido ao cliente que possibilitariam o
seu adimplemento; o que não ocorreu. Entendemos
que, efetuados os ajustes nas propostas exarada
pelo cliente, adequando-os aos valores e taxas minimas que são de necessidade obrigatória para o BA-

NESTADO, possibilitarão a regularização de suas
pendências, por isso somos favoráveis nos termos

que ora apresentamos. Operações notificadas por
saldo total e encargos vencidos. Entendemos que
deverá haver uma ação orientativa e acompanhamento do Departamento Jurídico do Banco do Estado do Paraná na constituição da operação e garantias. O valor dessa PPO poderá sofrer alterações em

virtude do recalculo dos saldos. Comitê: Dando continuidade à proposta de composição apresentada
pela devedora e, considerando a precariedade de liquidez a curto ou médio prazo, conforme relata a

própria interessada e o
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Com~ê

da Agência detentora

do maior volume de responsabilidade em ser. Ratifi-

camas o posicionamento daquele Comitê em razão
das tentativas anteriores em ver cumpridos os compromissos assumidos pela cliente, favoráveis. Quanto à operação junto ao CENPP, deixamos de incluíla na presente renegociação, face à existência de

garan1ia de procuração outorgada pela XINGU à
época da concessão do crédito, ao BANESTADO,
para receber recursos junto ao DNERIBrasília, cons~
tituindo-se em garantia, em que· pese o não acata-

mento por parte daquele órgão. Ha alguns dias houve liberação de parcela pelo DNER no valor de aproximadamente R$1.965.000,00, redirecionados pela
Empresa ao BRADESCO S.A., apesar de todos os
CENPP/Curitiba.
esforços
dispendidos
pelo
CENPP/Brasília e SUREG/Jurídico, SUREG. Complementando,

temos

conhecimento

oficioso

que

nova parcela devera ser liberada pelo DNER nas
próximas horas/ dias, cuja confirmação estamos ten-

tando obter junto ao CENPP de Brasília. COMITÊ
DA SUREG. MESA DE NEGÓCIOS: Ao Com~ê de
Crédito e Operações1. Proposta da Agência. ECC,
composição de dívida, R$14.219.000,00, valores
passíveis de alteração, nê. Prazo: 5 anos; Taxa
TSF. Isso ela está fazendo aqui como que eles estão
querendo. Fonna de pagamento: Nos primeiros 2
anos pagamento ... PROPOSTA DO DEVEDOR. Renegociação do montante da dívida.

Alaor - Olha como ele quer, ein Batata. Fonna
de Pagamento: nos primeiros dois anos pagamento
dos encargos, amortização do principal em no mínimo 1O% ao ano. Quer dizer, ele não vai pagar em 5
anos, daqui a um ano ele só vai pagar só 10% daquilo que venceu.
Batata - Isso é o que a Agência quer negociar
com ele. Mas veja, calma. Esse é da Agência. PROPOSTA DO DEVEDOR: Renegociação do montante
da dívida, inclusive operação do CENPP; Prazo de 5
anos com 2 anos de carência; Taxa TBF •seca·.

FORMA DE PAGAMENTO: No período da Carência,
pagamento anual dos encargos. Após a carência,
encargos semestrais o principal anual. Solicitada recálculo dos encargos vencidos à TSF nseca•. Assim

como posicionamento da Agência e SUREG, no pri·
meiro momento devemos apreciar como composição
de dívida apenas as operações originais da Agência
Marechal Floriano, analisando em separado a operação do CNENPP, haja vista os motivos já expostos

nos pareceres da Agência e SUREG. CONTRAPOPOMOS A RENEGOCIAÇÃO DA SEGUINTE FORMA: Prazo 4 anos; Taxa TBF + 0,50% ao mês. FORMA DE PAGAMENTO. Encargos mensais e amortização do principal na ordem de 5% a cada trimestre.
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Alaor - Desses recebíveis êle recebe._j quase
R$2 milhões e-não deu, não nos pagou?
Batata - Veja bem, é isso que a gente, esse
DERSUL por exemplo, faz muito tempo que esta,
essa operação faz muito tempo e que até hoje alega
que não receberam, certo? O que nôs temos conhecimento desde aqui é que ete racebeu dsse
R$1.935.000,00 de Brasília, ai vir pelo Banco do Es·
tado, acabou vindo pelo BRADESCO, com o qu<JI
ele está querendo dar um milhão pra nós. Por isso
que a Regional deixou esse
Ricardo - Porque não passaram a máo nesse
um milhão de uma vez?
Alaor
Não,
ele
tinlla
qtJe
~-Jay.:v
A$2.040.000,00 e ia ser pelo BANESTADO, c01as 101
pelo BRADESCO.
Ricardo- Dá licença, posso Gontar tirna lll;::.l..JII
nha para vocês aqui. O único que acompanhou aqui
seu Marquesini, em /983 eu entrei no Banco esta1Ja
sentado toda essa mesa aqui, e dai teve um Diretor
novo que disse, executa todo mundo, põe no pau
todo mundo, daí o seu Valmor Picoto estava ai que
era Assistente Financeiro lâ ligou, q:Jal é o Pawmônio Líquido do Banco? 30 bilhões de Cruzeiros.
Quanto esses caras devam ? 40 bilhões. Ele dj.;:..:.:e
.1ós vamos quebrar o Banco, e nós v1emos uevagarinho, recebendo a conta de todo r.mndo, êmprestou
•11au, vocês me desculpem, tem que beliscar aevagarinho. O Sr. RACHED pegou um milhãoz!nt"to? En··
Ião vamos tomar um milhãozinho dele.
Batata - Recebemos R$1.905.000,0tJ. "" '=''t:l
~uer dar R$1 milhão.
Ricardo -Nós tínhamos aqui a HD, ~ra a ltlalüf
devedora do Banco do Estado. Eu passe1 a rnao ti·
que i 4 anos recebendo deles. É, antes do C Fi Almai ·
da.
Batata- Então veja bem só pra cvrrmiem~:::l rlar.
· ·iu Ricardo?
Ricardo- Deixa eu talar. Batata. O negocio~ tl
3eguinte: Tudo isso aqui, o papel é muiw bonito. e
.nuito bonito, pega uma Mporrada~ de oorcaria .jesse
"troço" que não pode fazer não se1 0 que. qu~ não
,JOde fazer não sei o que. e não recebe nilllCa. tlllil-.;a recebe entende?
Batata - Está cerTo, mas esse c o oar~:;,:,;~r r~i..i
::1gência, que obrigatoriamente
Ricardo - Então o ''troço'' não .astã flmctvo:an/o. Agora o cara tem um milhão. C:e'Je 20 milhões,
•amos buscar um milhão dele. O que acontece? \'a1105 contar, quem é que sabe , como é que fo1 fena
, divida do RACHED. Alguém conhece aqui? Então
au vou contar pra vocês.
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multiplicar hoje vai para US$30 ou 40 milhões de

dó~

lares.
A Ido -Terminou Senhor Ricardo?
Ricardo - Não. não, eu quero explicar para
eles entenderem. Tem cara mais malandro que a
HD. Você conheceu o Alaor. O cara dava nó em pingo d'água, e nós recebemos praticamente tudo dele.
Alaor - O fato é o seguinte. O que está acontecendo no caso dessas empresas. Eles vêm aqui e
sabem qual é a nossa fraqueza. Eles vêm aqui
acompanhado dos nossos ex-colegas.
Ricardo - Não adianta esse negócio de papel,
parecer da MESA, parecer do "cacete", parecer do
"cacete". Vou te contar o que aconteceu com a HD,
e o Marquesini está ai de prova. Tinha dois prédios
parados lá nas Mercês. Eu fui lá e disse, dá os prédios aqui. Chamei os caras da HD, financiei eles e
segurei de um lado. Quer dizer, jã diminui aí R$1 milhão. Quando eu vi que eles estavam pipocando, peguei o Sr. Falcão, Falcão vamos receber os 17 apartamentos em •ctação em pagamento•. Foi a maior
guerra aqui. Tinha cara não você vai receber de volta. Vamos tomar os apartamento. Aí eu tomei os
apartamento, me chamaram de louco, 30 dias depois a Ârea Administrativa, estourou o Plano Cruzado, estava dando a maior guerra do mundo para
comprar os apartamentos. O caso da SAKAMORI,
qual foi o maior pepino que o Sr. Ney Braga deixou.
O caso da SAKAMORI era US$ 15 milhões Dr. Aldo,
US$ 15 milhões. O Sr. Maninho foi la comigo e disse, olha Ricardo, eu vou entrar com a falência Segunda-feira. Temos que acertar agora. Tomei 225
apartamentos dele e dei 25 por ele. Liguei Sexta-feira à noit~ para o Sr. Malta, o Banco não quer entrar,
não quer entrar na negociação? Não, nós não. Eu
peguei os 225 apartamento, quitei minha dívida, assumi um compromisso verbal com o Sr. Maninho, 90
dias depois ele pediu falência, eu recebi tudo e o
Banco do Estado do Parana, oh, "fodeu-se". Então
nós temos que ser mais malandros que os caras.
Afaor - Eu não sou contrário à compostç;ão, eu
não sou contrário, agora veja ...
Ricardo - Não é composição, você olha um
monte de troço aqui, o cara fica sentado atrás de
uma mesa sem experiência nenhuma.
Alaor- Mas Ricardo, só deixa eu.
Ricardo - Põe um Diretor malandro para conversar com o Sr. RACHED e va1 beliscando ele devagarinho, vai tornando.
Alaor - Você sabe o que esta acontecendo? o
que deixa a gente pasmo aqui é o seguinte. Deixa
só, mas veja só o que acontece. O Sr. RACHED pe-
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diu um empréstimo, a Diretoria aprovou hã meses
atrãs, e ficou, ele deu uma procuração, que ele acabou recebendo a procuração através de um outro
banco. Essa procuração era para recebennos quanto?
Batata- R$1.900.000,00.
Alaor - R$1.900.000,00. E agora ele quer dar
R$1 milhão.
Ricardo - Pega o RS 1 milhão.
Alaor - Bom, esse é um ponto. Não, mas esse
é um.
Ricardo - E melhor que não pegar nada.
Alam- Escuta, mas esse é que é o problema.
Ricardo - A minha proposta é a seguinte, põe
um Diretor, nomeJa um 0Jretor responsável para

sentar com ele.
Aldo - Senhor Batata, por· favor, leva para o
Comité I, e decida primeiro no Comitê I. Está born?
Batata - Vamos retirar de pauta.
Aldo - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Batata- Só para complementar uma coisa?
Aldo - A respeito desse assunto?

Batata- Mas não é sobre essa proposta aí.
Aldo - Não, não. Desse assunto da ...
Batata - Mas não é referente à p!Uposta. Só
para dizer o seguinte, a XINGU tem negociado com
o
Banco
do
Estado
dois
Leasing,
um
R$1.61 9.000,00 e outro de R$1. 718.000,00 a TR +
0,95%, porque, porque não consegue pagar de outra
maneira.
Aldo- Mas consegue comprar avião. Por favor,
pegue esse aí, submeta primeiro ao Comitê I e só
volta aqui com decisão do Comitê I. Não me leva a
mal, mas por favor tem que ser assim. Desculpe.
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ainda está
com a Diretoria de Operações. Esse assunto não é
do Comitê I também, não é a mesma coisa?
Batata - Não. Depois eu vou fazer uma observação no final. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, porque nós estamos trazendo aqui, porque
esse Colegiado decidiu que ARO para prefeituras
tora do Estado do Paraná não poderiam ser feitas.
Por isso nós estamos trazendo aqui, pelo seguinte. Ela
tem conosco Fundo de Investimento R$30.804.000,00,
CDS 1.505.000,00, R$32.342.000,00, ela nos da uma
rentabilidade de R$88.608,73 de rentabilidade, e o
pessoal estão insistindo. Eu achei por bem trazer
aqui, eu acho que merece.
Aldo - Onde é que esta.
Alaor- E R$1 milhão.
Ricardo - Ja devia ter dado.
Alaor- E R$1 milhão, aprovamos no Comi lê la.
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Batata - É porque a decisão aqui do Colegiada
de não fazer ARO com operações fora do Estado do
Paraná.
Aldo - Fora do Estado foi decidido, mas nesse
caso acho que.
Batata - Só que veja bem, porque que eu estou trazendo? Primeiro porque nós não temos lim~e.
Nós vamos ter que vender essa operação, mas eu
acho que tem que fazer, certo? O Com~ê I achou
que deva fazer, por isso que eu estou trazendo.
Alaor- Mas porque nós não temos lim~e?
Batata - Nós já aplicamos todo. Nós estamos

outro lado?
Valdemar- Sim, quem ganha é lá.
Ricardo- Quem ganha é o Banco.
Valdemar- Sim, sim.
Aldo - Tirar do bolso do paletó para o bolso da
calça.
Valdemar - Da minha parte tudo bem, só deixar registrado
Dalledone - Dai já incluindo que o valor vai ser

com R$6 milhões estourado.

deduzido ...

Aldo - Está em votação a proposta da Diretoria
de Operações, concessão de um ARO de R$1 milhão para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
O Senhores Diretores estão de acordo? Senhor Nilton? O Senhor está de acordo? Aprovado. 01CRVCAPITALIZA. O que é isso?
Dalledone - Dr_ Aldo eu não participei da reunião anterior, mas esse assunto na realidade já foi
apresentado na anterior- Então simplesmente é só

Aldo - Extra-pauta.
Dalledone - Outro assunto que tem está junto
da pasta.
Aldo- Onde é que está?
Dalledone - Dentro da pasta. A proposta de

afterar essa Ata anterior com mais um dado aqui, na

página 1B. É que ali não está bem definido a forma
que nós quitaríamos esses tftulos- Eu acho que a DICRI ela não tem verba e nem forma de ...
Ricardo- Quem vai pagar é a Área de ...
Aldo - Isso aqui é aquele Plano Agregado.
Dalledone - Então poderia ser no título 9, na
página t 8 da Ata anterior.
Aldo - Certo.
Ricardo - Eu proponho o seguinte Aldo, dentro
daquela tua idéia, que se estenda isso já ao coe.
Aldo - Eu já anotei aqui, inclusive. Qual a página?
Dalledone - Folhas 18, item 9, Titulo de Capitalização, Sistema Financeiro da Habitação.
A Ido- O Senhor quer incluir aqui.
Dalledone - incluir que a quitação do titulo será
através da, deduzido do convênio Capitaliza com o
Banco. Que a Capitaliza paga para o Banco
Valdemar- Das tarifas. Agora eu só queria deixar que nós vamos diminuir as tarifas, mas acho que
faz parte.
Aldo - Então vamos discutir. Você já está falando em coe.
Valdemar - Não, não. Estou falando que isso
aqui nós vamos pagar a Capitaliza deduzindo das ta-

que estão as nossas metas de tarifas, estamos ban-

cando isso e eventualmente o coe.

Aldo - Isso aí não vai significar um retomo do

um título para a copa do mundo agora, envolvendo a

Seguradora.
Aldo - Isso aqui precisa ser decidido aqui nes38 reunião? Não

é decisão sua lá?
Dalledone - É que a gente sempre traz para

conhecimento, né, porque sai em todas as agências,
namídia.
·

Aldo - Então com a palavra.
Dalledone - Então é um produto de

cap~aliza

ção e nesse produto está embutido uma camiseta e

um boné que faz referência à Copa do Mundo. Esse
titulo ele tem seguro de acidentes pessoais, uma sacola com camiseta e boné, e um título de capitalização e junto tem um seguro de acidentes pessoais. O
custo unitário dele é R$1 O. É um titulo de valor pequeno e o efeito que isso aqui vai dar nas agências

é grande porque vai Ter um material grande de publicidade.
Aldo - Nós podemos fazer isso aqui?
Dalledone - Pode porque está dentro aprovação da SUSEP e está totalmente, e o diferencial dele
é que no titulo que está impresso já, o comprador do
titulo está abrindo o resgate para o PROVOPAR.
Então o resgate, 50% do resgate no final dele, ele
retoma para o PROVROPAR.
Aldo - Porque não puseram o Ronaldinho e o

Romário?
Dalledone - Por causa do custo. O Romário
pediu R$180 mil para tirar uma fotografia, mais 15%,
tudo sem nota.

rifas que ela nos paga, ela paga ao Banco. Eu acho

Rubens - Não esqueça de incluir a Gralha no

que faz parte, é por ai, mas nós vamos ter uma baixa de R$230 mil de tarifas. Deixar registrado isso,
porque amanhã ou depois podem cobrar, como é

emblema.
Dalledone - Na realidade, como é que está
esse produto aqui. Ele está nas agências. As agên-
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cias apresentaram uma estimativa de venda. Se as
agências derem uma resposta que é produtiva a
venda, será lançado, se eles disserem que não tem
colocação, nós não.

~ .• ncionários da COPEL conseguiu uma liminar impedindo esse desligamento e também tínhamos notíci.l dos CORREIOS, da EMATER e de outras em-

Aldo - Fale um pouco da última página, tem o
custo aqui. São 100 mil bonés?
Dalledone - Certo. Sim, é um titulo com uma

nistério Público, conversar com o, sei lá, com o Procurador, e o Procurador não tem certeza. Chamou
um técnico dele, escuta, nós, como é que vai a nossa opinião, o técnico disse não .sei. Espera aí, nós
temos que saber, eles também não sabem. Então,

série de 100 mil números. Cada número vai ter um
k~. 100 mil bonés, 100 mil camisetas, 100 mil títulos,
que daria esse custo aqui de R$437 mil. A imagem
do jogador/média ficou em R$40 mil. Isso aqui foi um
valor apresentadc pelo Edmundo e mais o Dunga.

pr~sas.

Da(, os nossos técnicos foram visitar o Mi-

em face da indefinição, nós devemos tratar amanhã,

conversar com o Presidente, o Dr. Aldo, amanhã
pela manhã, nós suspendermos a questão do desli-

Então aí teria a parte de display, cartazes, folhetos e
os bonecos que estariam nas agências, e o custo to-

gamento das pessoas, dos 180, porque? Se for uma

tal de R$500 mil. Custo unitário do titulo R$155, venda do bilhete R$1 O Então naquela linha vermelha última lá é o valor se vendidos os 100 mil títulos, que
daria de retomo para o PROVOPAR de resgate. É
que é R$1 O esse titulo. Essa compra de bonés e ca-

ser, só que nós corremos o risco de eles entrarem e
conseguirem a reintegração.

misetas nós estamos orçando inclusive com duas
empresas de Apucarana que são devendo para o

Banco. Se fechado o pacote vai ter aí um, o Banco
vai receber indiretamente uma dívida.

Nilton - Diretamente.
Dalledone - Quer dizer, indiretamente porque
não é •ctação em pagamento•. Compra e paga, é um
processo mais ágil do que a dação. Nós estamos
aguardando só a resposta das agências, porque se
a resposta deles for 1O mil títulos não podemos lançar um ...

Paulo- A reintegração depois nunca mais.
Valdemar - É, então a gente achou por bem
suspender isso; a gente achou por bem segurar isso,
nós vamos conversar e vamos descobrir mais, ver

mais informações. Porque parece a questão de COPEL, servindo como modelo prá nós, parece que a
COPEL está fazendo corpo mole. Ela não está a fim
de, a Associação dos Funcionários entr.ou, conse-

guiu a liminar e a COPEL: ah, deixa. Eles não tem
tanto interesse como nós.

Gaivão - Eles querem esses caras lá. A COPEL precisa desse caras.
Valdemar - Isso. Agora, o que nos preocupou

Aldo - Sr. Diretor, Paulo Krüger?
Paulo- Não.
Aldo- Sr. Alaor, Diretor Financeiro?

é o Ministério Público não Ter convicção com rela-

Alaor- Dr. Aldo, o nosso companheiro de Di.retoria aqui, o Sr. Elio Panato, insistentemente pede

para que a gente faça, perm~e que se faça,
que, faça Crédito Rural.

decisão administrativa que a gente desligue, pode

perm~a

AJdo - Po"1'J9 está segurando o Sr. Elia pela ponta
Alaor - Não, o que acontece é o seguinte, eu
sou frontalmente contra, porque nós captamos a
40%, 50% ao ano e aplicamos a 9%, fora a inadim-

plência.
Aldo - Mais alguma coisa?

Valdemar- Dr. Aldo eu só queria deixar ao conhecimento dos colegas ai a questão dos 180 apo-

sentados. A questão é a seguinte pessoal. Nós tínhamos uma consulta, feito uma consufta ao nosso
Jurídico, depois uma consulta ao Escritório de Brasí-

lia, onde nos disseram que eles teriam que ser desligados por uma questão de lei. Só que enquanto nós
estávamos providenciando isso, a Associação do

ção a isso. Então, só para os Senhores tomarem conhecimento, nós devemos tratar isso amanhã. É

bom porque todos tem algum envolvido, até segunda
ordem está suspenso.
AJdo- Não, isso por um prazo mu~o curto, não é?

Valdemar - Sim, pode ser que amanhã tenhamos uma definição clara e vamos botar em prática.

Só que é bom que saiba que temporariamente está
suspenso.

Aldo - Batata tem algum assunto relativo a?
Tudo bem. Por favor então Senhor Paulo.
Paulo - Eu acho que para que se evite todos
esses problemas de reintegrações etc. o Banco poderia a princípio avisar esses 180 e ir negociando,
mas negociando caso a caso. Seria um prazo até o

final do ano, ou menos até, mas é chamar o pessoal
e dizer é assim , assado daí desliga, porque era o
que desde 95,96 aqui. Tem a carta de concessão já
está no prazo, chama a pessoa começa a negociar e

já vai fazendo acordo com o que estiver ali se canse-
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gue, eu acho que não são mais 160 porque alguns já
entraram. Vinte aí já deram entrada.

Valdemar - Principalmente os Constituintes,
eles vão porque eles tem o tempo completo lá na
FUNBEP. O problema são os Não Consmuintes,
porque de repente a pessoa tem uma queda no safá·
rio. Mas eu acho que a idéia do Paulo, nós vamos
esperar alguns dias, uma semana ou consultar mais.
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ções com 1O anos de prazo, com taxa de TA, TA +
0,50%, TA + 1%, TA + 1,5%, então nós temos que
resolver o problema de todo mundo. Agora cada um
tem a sua proposta, e se a gente for transferir para
CL é TA + 0,5% é isso que nós temos que ter cons·
ciência.
Alaor - O problema é que nós temos resolvido

o problema de todo mundo, menos do Banco.

Aldo - O mais curto possível.
Valdemar - Sim, sim. Nós vamos conversar

Valdemar - Você não conseç]uiu resolver ainda, então você resolve. Você vai chegar Já.

amanha com o Senhor e o Presidente ver qual o caminho a seguir e na seqüência podemos adotar, o
que vai é ter que ser feito, vai o desligamento só que

Aldo - Mais alguma coisa ou não, Dr. Ricardo?
Eu gostaria que os Diretores das Empresas do Con·
glomerado, alguma coisa? Não tem nada para con-

aconteceu esse fato que a gente tem que seguir.
Aldo- Senhor Batata?
Valdemar - Eu quero falar, mais um pouqui-

tar para nós? D. Daros, nada?

nho. Aliás eu nem terminei de apresentar a proposta,
ein.

Tadeu - Somente que amanhã nós faremos
uma Reunião da Diretoria tem uma coisa boa.

Aldo- Proposta extra-pauta?
Batata - Não, da XINGU.
Aldo- Pode falar.
Batata - Então é, veja bem. Nós vamos levar
no Comitê então I, pra gente decidir no Comitê I a
proposta da XINGU. Porque é que nós estamos Ira·
zendo aqui com Parecer das Agências, Parecer da
Superintendência, porque apesar, prá mim eu vejo

aqui reunida, está convocada para as nove horas da
manhã, o Presidente convocou junto com o Secretário da Fazenda virá aqui para fazer uma reunião conosco. Então quem tiver compro:nisso, por favor
cancele, porque às nove horas ela manhã temos
uma reunião aqui, com o Secretário, todOs do Con-

todas as empresas de uma maneira só, sem distinção, sem nada, não é verdade? Mas eu sei que ca-

Dares - Nada.

A Ido- Fundação?

Aldo - Tem. Amanhã, Senhores, a diretoria

glomerado certo?
Ricardo- Eu não posso vir.
Aldo - Está convocado, se Senhor não puder

sos polêmicos quando pintam, dependendo de no·
mes que pintam aqui, o pessoal já começa a amar-

vir.

rar, não sei que, não sei que, prá nós não interessa.
Nós temos que resolver os problemas do Banco e

Aldo - Não, não precisa, mas manda alguém
da área, seria interessante. Eu gostaria só de convi-

problemas da operação o mais rápido possível. Porque é que nós estamos trazendo, insistimos, então

dar o Senhor Nmon Mariano, para a próxima Reu·
nião, Reunião do Colegiada, nos fazer uma exposi·

foi conversado aqui, ele já conversou com o Alaor,
conversou comigo, conversou com todas as pessoas, é a primeira vez que ele trouxe uma proposta
concreta, por isso é que a gente está trazendo aqui,

ção, que seria daqui a duas semanas, exposição do
que nós já temos recuperado o que tem ...

que na realidade é uma da alçada da Diretoria, mas
a gente vai passar novamente no Comitê I, trazer pra
cá,

Alaor- No Comitê I passou isso.
Batata - Sim, hoje contatamos com a DM também que o prazo deles expirou hoje. Ele contratou
dia 17, certo Alaor? Até o dia 17, ele falou prá você
esperar pra ele conseguir os R$4.000.000,00, está
vindo a proposta dele também pra gente resolver
porque a gente precisa dessas operações grandes

Ricardo- Quer que traga atestado médico?

Nilton - O Senhor diz, só para esclarecer me·
lhor, o Senhor diz em cima daquela relação, porque
nós mandamos aquela relação para cada SUREG
com um total de R$592 milhões.
Aldo - Não, não, não.
NiHon - O que é que o Senhor quer?
Aldo - O que eu quero, Eu quero que a sua Di·
reteria, se está requerendo , expedindo, se esta tra ·
balhando, para nós fazer um cotojamento com os

padrinhos, prá poder jogar isso n,, mesa prá gente

tem que resolver o mais rápido possível, porque as

discutir. Não é nada, só prá nós jiscutirmos e ver
onde é que está a questão desses ..
Nilton - Não, eu queria saber se era dessa

operações pequenas, Dr. Aldo, todas elas não têm
problema nenhum, tanto é a gente discute muito
aqui em prazo, em taxa, nós renegociamos já opera-

CCP ou dessa relação do o que vai para CL.
Aldo - Não, isso é uma coisa que já vem sendo
tratado, o que eu pedi pra você trazer, aquelas ope·
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rações de dívidas que estão de cabelos brancos, de
barba branca, etc. Que fizesse aqui uma exposição
para ver o que os padrinhos podem, e eu gostaria
também que você fizesse uma exposição da campanha que nós estamos iniciando agora em março, seria interessante ver isso. Bom, eu acho que é só
isso, eu só queria comunicar os Senhores que nós fizemos uma reunião na sexta feira, isso é importante
que os Senhores saibam, com os integrantes dos
PABs que atendem que atendem os funcionários públicos. Estiveram lá o Senhor Cequinel, os dois Regionais de Curitiba, os três gerentes das agências
Bacacheri, Centro Cívico e Comendador, nós convocamos, desculpe, o Batata saiu-se maravilhosamente bem na reunião, gostei muito. Nós reunimos, mandamos convites para 55 funcionários, convite não,
uma convocação, e compareceram 29. Então como
vinte e poucos deixaram de comparecer, nós estamos marcando uma outra reunião, para mostrar prá
eles como é importante a participação, porque? Porque os 215 mil funcionários públicos que existem,
nós não temos nem 10%, e os outros bancos, já foi
apresentado aqui, os Senhores tem conhecimento,
estão abocanhando uma fatia de mercado que é
nossa. Que nós fazemos o mais pesado, que nós fazemos o mais difícil, eles vem e colhem isso nas
nossas barbas. Então nós estamos primeiro tentando melhorar o serviço, porque o serviço do PAB,
muitos funcionários públicos se queixam da prestação de serviço, nós vamos fazer uma reunião com
os PABs que atendem a COPEL, a CELEPAR, a
SANEPAR, e a Secretaria de Educação também,
que é fora daqui do eixo Centro Cívico, começar
com um impacto maior. E fui informado que é a primeira reUnião que foi ferta com os funcionários do
Estado. Eu também fui informado de um fato que me
deixou até preocupado, porque de um certo aspecto
é engraçado, que o critério de escolha de quem vai
para o PAB é incompetência, incapacidade, insubordinação. Então nas agências, é verdade isso, não é
brincadeira. Nas agências o que tem de, quando é o
pior da agência, o gerente diz, não, vai lá para o
PAB. Eu acho que nós fizemos a reunião no sentkio
de elevar o moral da turma, tentar melhorar, e quem
não corresponder, vai entrar, não quem não corresponder vai entrar naquele limite de falta de produtividade. Eles vão ser observados, analtsados daqui pra
frente, conforme nós pedimos aos gerentes mais incisivamente e eles vão ser os executores também
dessa campanha que o Valdemar Cequinel vai lançar para que nós possamos resgatar aquilo que o
BANESTADO já foi, ou seja, nós que trabalhannos
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com o funcionalismc oúDHco . .:J que me deixou preocupado foi justamante isso, l"oi esse critério de escolha dos funcionários para os Postos de Atendimento.
Eu acho que isto bem trabalhado, nós vamos conseguir. Muito obrigado Senhores todos e até amanhã
as 9 horas.
Tadeu - Dr. Aldo. só um esclarecimento, os
demais Diretores da Empíesas .também estão convocados para a reunião de amanhã?
Aldo - Não, só os Presidentes e Superintendentes.
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.
REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORJA,
REALIZADA EM 24.03.98
MARÇO DE 1998
Neco - Aprovada a Ata da Reunião Ordinária
da Diretoria de 17 .03.98. Então vamos iniciar a reunião com o assunto da DIROP.
Batata - Essa operação já veio aqui na reunião
anterior. Por é bom trazer esse esclarecimento, porque nós estamos trazendo mais um extra-pauta, por
exemplo, porque estamos trazendo mais um extrapauta, a proposta chegou ontem à tard~ e prá nós,
prá gente não perder a Reunião da Diretoria, e demorar mais uma semana, então a gente está trazendo extra-pauta. Nós passamos essa proposta da
XINGU no Comitê um, tá, então ficou a decisão ali
no final, que foi colocada essa proposta, de que maneira?
Aldo - Na página 1/2?
Batata - Na página l/2. Somos favoráveis à
proposta no valor de A$14.219.184,00.
Aldo - Não porque é bom explicar porque o
Presidente não estava.
Batata - Ah é, o Presidente não estava. Foi
lida todos esses pareceres todo. O Comitê I fez um
resumo de todos esses pareceres, ai na folha 1/2.
Então somos favoráveis à proposta no valor de
R$14.219.184,00 mais a responsabilidade do
CENPP R$2.634.737,27. Foi aquela operação que
deu uma polêmica danada ai. Que mandou dinheiro
pelo BRADESCO, a gente tentou segurar no BRADESCO e deu aquele bafafá lodo. Expurgo dos juros
de mora, ele queria recálculo, tinha carta dele pedindo recalculo, mas nós não demos recálculo. O Comitê I achou por bem apenas tirar os juros de mora. A
carta dele está junto ai. Carência de 1 ano; taxa
TBF; foi o que ele tinha pedido na oportunidade; pagamento de juros semestral; capital após a carência
semestral também. As garantias dessa operações, a
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COPEL, DERSUL, Penhor de Máquinas e Equipamentos
de
R$4.383.000,00,
hipoteca
de
R$730.000,00, que era o que já existia, e mais essa
procuração do CENPP. Na realidade dá quase R$4
milhões, porque ele já recebeu R$1.965.000,00.
Amortização no ato de R$1 milhão, tá?
Aldo - Isso está escrito onde?
Batata - Ele não, na renegociação, ele dá R$1
milhão. A carta dele ...
Aldo- Ele tem R$1 milhão.
Batata - Ele tem porque esse dinheiro era nosso. Era nosso, está aqui a carta dele oferecendo
R$1 milhão; prazo 5 anos, ou seja 1 ano de carência, mais 4 anos. Amortização dos valores recebidos
pela procurações dadas como garantia ao Banco no
total da responsabilidade existente e aqui depois ele
se reuniu com os 4 diretores, a gente recebeu de
novo, os 4 diretores, que é o mínimo do Comitê I, ele
diz que nós temos que respeitar os prazos e a garantia. Eu falei acho que uma coisa que também foi

plo
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Neco- A redação não está clara.
Batata- Não, mas eu entendi.
Elia - Vai acontecer o seguinte, se por exemnós recebermos
aquela procuração de

R$6.420.000,00 e nós tivermos próximo da amortização de alguma parcela, amortiza essa parcela, a diferença ele vai ter que cobrir, ele vai ter que dar outra procuração na diferença para nós liberarmos o
total, caso contrários nós arcaríamos com tudo.

Gabriel- Porque o prazo é 5 anos.
Batata - Eu concordo com você. Na realidade
ela está mais, isso ai não tem problema porque a
gente pode corrigir aqui.
Neco- Então vamos corrigir.
Batata- Nós vamos corrigir. Lógico vamos corrigir aqui.
Elia- Temos que corrigir: as procurações, em

caso de vencimento antecipado, e tal e tal. ..
Batata - É que aqui o seguinte, como nós já tínhamos dado parecer, daí ele fez reunião com a

colocada ai, respeitando-se o prazo e a garantia

gente, a gente só aumentou ali, só que aqui no Cole-

existentes. Acompanhamento do setor jurídico lá da

giada.

SUREG para elaboração do instrumento legal. então
foi aprovada pelo Comitê I dessa maneira.

Elio - Não, mas acho que tem que ficar bem
claro ...

Neco - Batata, tem que cuidar, aqui na página

Sérgio- Foi uma esperteza dele, clàro.
Batata- Só que aqui no Colegiada.
Sérgio - Se ele receber esses R$12 milhões

1/3, o item 10, a amortização dos valores não

Batata- As procurações, tem uma procuração
DERICOPEL de R$6.420.000,00, tem uma procuração ai DER/COPEL de R$1.875.000,00, e tem uma
procuração DERSUL que é R$4.015.472,95.
Neco - Essas são as garantias. Quero saber a

divida.
Batata- R$16.646.000,00.
Neco - Aqui fala as responsabilidades existen-

tes.

aqui e não tiver vencido nada nesses próximos seis
meses, ele vai ficar com tudo.
Batata - Não, não. Nós só vamos liberar para
ele o dinheiro porque essa procuração está conosco,
se ele der outra garantia.

Aldo - Depois que eles pagam substitui por outra.
Gabriel - Isso tem que constar por escrito, de-

Batata - Amortização dos valores recebidos
pelas procurações dadas como garantia ao Banco.

Neco - No total da responsabilidade existente.
Batata - Justamente. O que a gente quis dizer
ai é que todos esses valores seriam.
Neco -Que hoje são deles as procurações?
Paulo - Se quis dizer que vai se quitar toda a
operação.
Neco- E não da divida existente.
Batata- É, justamente, é isso ai, a divida exis-

tente.
Neco - Isso não está claro.
Paulo - Prá evitar o que aconteceu com esses

R$2 milhões.
Batata - ~ isso, prá quitar os R$2 milhões. A
gente colocou aqui no total da responsabilidade existente.

pois que pago subsmui por outra.
Sérgio - O que está escrito é o seguinte, ele
vai receber do DER 2 milhões, se ele não tiver alguma coisa vencida, não, então tem que liberar também.

Neco- Então libera.
Aldo - Então só nesse item aqui, tem que incluir aqui. ..

Batata -Tem que fazer Emanuel uma. Vamos
fazer de uma maneira ... Veja bem, essas procuraçõ-

es quando é DER/COPEL não, porque a Lilian passa pelo CENPP todo dinheiro liberado e ela monitora
todo dinheiro passa pelo Governo Estadual. O problema é essa do DERSUL, é outra história.
Paulo - Deixa eu fazer uma coisa meio fora
aqui, eu não muito desse negócio. O que o Banco

pode fazer contra o DNER na questão daquela outra
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procuração, que era 11ossa B eles jogaram para o
BRADESCO?
Batata - É, veja bem, é poder, segundo o Milton Betenheuser você pode entrar com uma ação do
colarinho branco, uma série de coisas, só que não
vai resolvE- · o problena também, entendeu, não re·
solve o proJiema.
Elia - O probleme. que você tem que analisar. ..
Batata- Se você entrar contra o DNER.
Sérgio - Nós tínhamos uma procuração ...
Elia - Só se você entrar com uma ação contra
o BRADESCO.
Sérgio - Não, mas veja o BRADESCO não tem

nada a ver com ...
Batata - O BRADESCO é o seguinte, eles
mandaram um OOC, o pessoal de Brasília para o
BRADESCO daqui. O cara recebeu o DOC, quitou
os empréstimos que ele tinha também. Você não
pode, como é que vocG vai entrar com uma ação?
Paulo- Mas veja o seguinte, se é uma pessoa
dessa, um grupo desse tem a capacidade de fazer
uma vez isso, de repente essas procurações aqui...
Aldo- Eu acho qua r.ôs deveríamos amarrar.
Batata - É o que eu estou tentando fazer. fazendo um rascunho aqui ...
Neco - Elia, '.'Ocê poderia nos orientar como
amarrar mais esse item 1 O? Aqui não está claro o
objet1vo.
Batata - Eu • •ou tenta; fazer uma aqui, cada
um faz uma ai, de reoente a gente chega num consenso.
Aldo - Amortiza~?ão dos valores recebidos pelas procurações,
Batata - Eu esc~a·.'i 2.qui Dr. Aldo: Amortização
·dos valores referente~ as orocurações dadas como
garantia ao Banco, s~ dará da seguinte maneira,
dois pontos.
Aldo- Aí estanelecemos um roteiro.
Batata- Isso, ~m mteiro.
Aldo - Procuração do DNER/COPEL data de
tanto. amortizará tal valor. DERICOPEL amortizará
ral valor.
Gabriel- Essa redação ele aceita?
Batata - Aceita. Nós discutimos em 4 Diretores.
Elia - Ele voltou aqui exatamente por causa
disso. e aí ele colocou, se fosse fazer isso ...
Gabriel - Qual é a segurança que a procuração
é dada numa vez só, precisa registrar lá no órgão
que vai pagar?
Sérgio- Sim, sim. Isso aqui vai ser feito.
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Gabriel - Aí ale t.0 registrã uma procuração,
claro. Mas é registrado lá?
Batata - Ê registrado. Lã em Brasília tem o
pessoal do órgão ..

Gabriel- Não, da COPEL aqui DNER?
Batata - Não, a COPEL aqui não tem problema.
Elia - Aqui não tem problema, porque o dinhei-

ro transita no Banestado.
Batata - O único problema que tem aqui na
COPEL é se o Secretário pagar por fora pra ele.
Elia - Quer dizer, a do DER e da COPEL a
preocupação não é tanta, porque o dinheiro vem pra
nós.
Aldo - Aí é que está, as vezes a ponta não
controla. O gerente da ponta não fica sabendo.

Elia - O Pessoal do CENPP controla muito
bem.

Aldo- O CENPP tudo bem.
Gabriel - Se alguém for na COPEL com uma
procuração e falar olha, quando for receber isso
aqui, deposita na minha conta porque eu tenho uma
procuração.

Elia- Mas passa pelo CENPP. NãQ a procuração é nossa.
Gabriel - Mas se ele deu pra outro, outra
curação igual.
Aldo - Mas ele já fez uma vez isso.

pro~

Gabriel - Pode dar pra outro.
Elia - O que ele fez, ele fo1 Já em Brasília, no
DNER, deve dado algum pra alguém pra fazer aquilo.
Aldo- Ele pode se sentir no direito de fazer novamente. Essa é que é a preocupação, nôs temos
que amarrar melhor isso.
Sérg1o - A Prefeitura deu uma procuração pra
nós recebermos um contrato ai, nós consultamos o
Dr. Fausto, ele falou pra pessoa que não podia, sob

pena de o Banco pagar duplicado.
Gabriel - E a gente não pode, não sei se seria
o caso, mas em todos os casos, porque a COPEL e
o DER registrasse a operação na ordem de preferência, a primeira que registrou, porque a procura-

ção que ele deu pra nós ele pode dar para o BRADESCO, não pode? Mas Dr. Aldo, eu digo que todos
os empreiteiros são desonestos mas tem aquela piadinha, mas todos os desonestos são empreiteiros.
Então e dificil de, quer dizer, ele já tapeou a gente
uma vez, ele agiu mal. Agora isso aqui 16 do 02, se
a gente não acertar, estâ de uma forma que foi feito
tudo ontem. O que falta é esclarecer bem esses

NOVEMBRO DE !998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

itens. Isso representa R$40. Milhões para nosso CL,
e o que sai do CL, melhora o nosso PL.
Aldo - Então, a gente amarrando bem, e o
CENPP sendo alertado essas operações maiores o

CENPP deveria ser alertado.
Gabriel - Exatamente.
Neco- É aquela idéia do Controller.
Gabriel - Exatamente, é isso aí, as grandes
operações, ser tratado por um grupo, não é Dr. Elia?
Aldo - Essa não é. São operações novas as
composições, dação em pagamento.
Elio - Aliás o RACHED me falou olha, ninguém
do Banco vai lá falar comigo, nem para tomar um catezinho.
Aldo - Sim mas ele vive aqui!
Batata - Ele conversou com todos os Diretores
do Banco, e daí na última estava, ele disse que a
gente não atendia. Eu disse em quanto o senhor não
fizer uma carta dizendo como quer renegociar, não
tem como a gente conversar. Porque você conversa,
ele conta a história tudo de novo: mas o Senhor quer
assim? Não, eu quero TA ·secaM. Porque a primeira
carta é TA "seca•. Ele não chega num acordo nunca.
Não essa carta é a segunda.
Aldo - Você já tem as atas aí seu Batata?
Batata - Não, eu estou colocando o conceito:
amortização dos valores referentes às procurações
dadas como garantia ao Banco, se dará da seguinte
maneira: a) DER!COPEL R$6.420.000,00 e
R$1.875.000,00, pagamento de juros e cap~al vencidos; b) DERSUL R$4.015.000,00, pagamento de juros e capital vencidos, c) procuração junto ao
CENPP, pagamento juros e cap~al vencido; d) os
valores somente serão liberados à Empresa, caso a
mesma substitua procurações por outras garantias.
Não sei o que a gente ...
Gabriel - Outras procurações.
Aldo - Mas porque já abrir essa possibilidade
pra eles?
Batata - Não, é porque dentro do prazo de carência, ontem ele veio conversar com nós, vamos dizer que com um mês de carência ele recebe um valor, aí não tem como nós prender porque nós demos
um prazo de um ano de carência pra ele.
Elia - Se ele não substitui por outra procuração.
Batata - Por isso é que eu estou escrevendo
aqui. Os valores somente serão reintegrados a empresa caso a mesma substitua as procurações por
outras equivalente, né.
Aldo - Exatamente.
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Gabriel - Não por outras gaiantias, pai outra
procuração.
Batata- Colocar mais alguma coisa?
Aldo- Não, eu acho que ficou bem amarrado.
Batata - Acha que está bom assim, ou vocês
querem aumentar mais alguma coisa?
Aldo-Não.
Gabriel - Agora, isso que· o Dr. Aldo falou, o
Dr. Aldo e o Elia, eu acho importante dar conheci·
menta ao órgão Controlador, dessas operações são
feitas, das que está na agenda, colocar na agenda,
quando vira a página, hoje venceu tal da XINGU.
Batata- Veja bem, quando é da Secretaria da
Comunicação, DER, COPEL, qualquer órgão do governo que faça pagamento através do Banco do Estado, a menina vai no sistema, vê o nome da Empresa, e vê se tem alguma respons"abilidade no Banco.
Assim que ela procede. Se tem ela já desconta, se
não tem daí elas liberam o dinheiro, dessa maneira.
Posso colocar essa outra?
Aldo- Por favor, a proposta, tem DM.
Batata - Essa outra termina esse trio polêmico.
CIDADELA terminou acho que o contrato essa aqui
também, e a DM que chegou ontem à tarde mas a
gente fez questão de conversar com a!Quns Diretores prá passar também, porque é mais
R$15.000.000,00 aqui também, que nesses três casos aí são R$50.000.000,00 de renegociação e tem
mais a parte do Elia lá ainda também que tem que
passar. ECC Não Rotativo R$15.000.000,00; Prazo
365; Taxa TBF "Seca". Ele fez uma carta aqui para o
Banco do Estado. Ele já tinha conversado anteriormente até com o Presidente com o Alaor, conversou
comigo várias vezes, conversou com, eu acho que
com quase todos os Diretores também. Então veja
bem, o que é que ele está propondo pra nós. Ele
deve R$32.507 .044,00, e o que é que a gente fez,
veio a proposta da Agência que fez a carta, então
veja
bem,
ele
deve
uma
operação
de
R$6.000.000,00, que está em R$12.059.176,00, deve
uma operação de R$5.500.000,00, que está em
R$5.803.524,00, deve operação de R$1. 700,000,00,
que está em R$897 .000,00. Esses, o capital era
R$15.200.000,00, e hoje está em R$19.760.317,00.
Foi feito um recálculo, porque está vencida algumas
dessas operações, com taxa do próprio contrato,
que se chegou em R$18.523.1 08,23. Ele vai pagar o
juro que dá R$3.323.1 08,53, e mais R$200.000,00
do capital, que ele vai, ele quer retomar os
R$15.000.000,00, um ano de prazo, pagamento de
juro e cap~al no final. E fica só o FINAME prá renegociar, eu acho que o Elia vai trazer.
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Elia - Esse já está ak.
Batata - Já está ok também né?
Aldo- É R$18.500.000,00 ou é R$18.300.000,007
Batata- R$18.523.000,00 tudo.
Elia - Aqui em cima está, da R$3.553.000,00 e
no meu R$3.323.000,00.
Batata - Mas ele vai pagar mais R$200.000,00
do capital, que era R$15.200.000,00 do capital né?
Das três operações, e dai fica só R$15.000.000,00.
Então veja bem, a agência aqui relacionou operação
por operação tudo certinho, Mesa de Negócio também foi favorável; Prazo de 1 ano; Taxa de TBF
"Seca", que na realidade ele jâ tinha até tratado, eu
acho que o Alaor estava também presente nessa negociação. A COPEL deverá manter aplicação Hnanceira de igual valor durante a vigência da presente
operação com remuneração de 60% do COI, para
viabilizar a taxa da TBF "Seca~ conforme negociação
mantida com a DIRCO. A DIRCO estava presente
nessa negociação, tá. Efetiva constituição da garantia de penhor de máquinas e equipamentos no valor
de R$17.843.000,00 mais a manutenção da hipoteca
no valor de R$1.900.000,00, e procuração da COPEL de R$12.000.000,00, que já existia essa garantia, tá? Pagamento final de encargo: ele não quer
pagar semestral, ele quer pagar só o juro final porque termina dessa negociação, essa obra termina
essa obra o ano que vem, e segundo a Agência aqui
que também colocou aqui, conversou com ele, a
gente também conversou com ele, essa obra aqui
vai, olha aqui, pelas informações que obtivemos junto à Empresa, contrato entre a COPEL e DM, deve
encerrar em dezembro de 1998, porém a obras deve
se encerrar definitivamente em junho de 1999, e o
saldo a receber da COPEL gira em tomo de
R$90.000.000,00, mais um possível reajuste poderá
ser aprovado pela COPEL de R$20.000.000,00, ele
escreveu aqui: desconhecemos os valores necessá~
rios para acabar a obra. Na realidade esses
R$20.000.000,00 é uma diferença, segundo ele foi
teito um levantamento por uma empresa credenciada ele está alegando prejuízo, então ele conseguiu
provar isso ai junto com o pessoal da COPEL e está
sub-judice isso ai, o pessoal da COPEL ficou de
realmente estudar e ver o que ê que pode ser pago
pra ele, né, até porque o Governador quer inaugurar
agora antes da eleição.
Paulo - Eu quero fazer uma pergunta só, eu
acho que cabe no valor maior. Esta dentro dessas
no
valor
de
máquinas
e
equipamentos
R$17 .B43.000,00. Isso é uma, já teve uma avaliação
pronta disso ou ainda vai prá ser feito?
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Batata - Não, essa aí já, esses contratos aqui,
existem garantias, cada contrato destes, um tem ga·
rantia de procuração, e aqui, veja bem, máquinas e
equipamentos relacionadas fará parte integrante da
proposta, a Agéncia tem uma cópia lá, a Empresa,
estamos encaminhado pedido de avaliação ao
DEPA para inflacionar percentual de garantis dentro
do exposto, então eles estão, já encaminharam para
o DEPPA, e o DEPPA vai fazer avaliação, certinho,
então.
Paulo - Certo, a pergunta então foi, acertei na
pergunta então vamos lá, você entende a pergunta.
Então eles estão encaminhando.
Batata - Estão encaminhando.
Pau\o - O que eu acredito, é que esta avaliação não chegue.
Batata - Mas porque?
Paulo - Porque estâ superestimado.
Batata - Superestimado.
Paulo- Na hora que tor lazer realmente, certos
equipamentos tem uma depreciação terrível.
Batata - É. Dentro das propostas todas, eu
acho essa proposta a menos ruim né? Porque ele
está pagando praticamente R$3.500.000,00, está
entrando no caixa do Banco, eu acho ~ue se nós
não pegar forte nisso ai, tem que pelo menos, esse
trio aí olha, eu não agUento mais falar. Então a TBF
hoje, porque se você vai na justiça, primeiro, você
vai pegar 10 anos vai ganhar o que? TA +0,5% ou+
1%, além de uma revisional de juros, então ...
Aldo- Como ê essa história?
Paulo- Eu sei mais ou menos.
Aldo - A COPEL vai depositar no Banco mais
R$15.000.000,00, mas vai aceitar uma remuneração
menor, pra compensar a TA. Eu faria duas observações Batata, primeiro eu tiraria essa, da Ata TBF
~seca•, porque fazer "SecaM aqui.
Batata- Mas ai a Mesa colocou TBF "Seca".
Eu tiraria o "Seca".
Aldo - Eu não colocaria na ata essa aplicação.
Batata - T~rar. Eu também, veja bem, Como a
mesa de negócios.
Aldo - Tira daqui mas não tira da aplicação.
Batata- Como a Mesa colocou isso ai, a Mesa
dâ o parecer dela e a gente vai segundo o parecer
dela.
Elia- Ai eu concordo, você poderia deixar, por
exemplo sem os 60%.
Gabriel - Mas eu acho que, olha mesmo assim, se a COPEL sofreu uma auditoria lá, aí você
pode achar um favorecimento pra um ou prâ. outro.
Batata - Pode achar não, vão achar.
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Gabriel - Porque ela está garantindo uma divida de empreiteiro, a COPEL não pode isso, eu acho

que eu tiraria.
Batata - Sabe porque nós colocamos aqui,
porque de repente a gente não coloca casos dessa
natureza, o pessoal vai dizer não, não você está
omijindo, então a gente colocou tudo.
Aldo - Não, foi bom ter colocado.
Batata - Foi colocado até a título de conhecimento.
Aldo - Porque esteve aqui esses tempos o
Presidente da COPEL e o Diretor Financeiro. Mas
essa medida tem que ser concomitante, assinou e

deposita.
Batata - Exatamente. Eu conversei com o fi-

nanceiro.
Aldo- Tem que saber onde é que está esse dinheiro.
Batata - Na realidade esse dinheiro ...
Paulo - Falando em dinheiro, Dr. Aldo eu acho

Batata - Não, não porque a Empresa não tem
nada a ver com o setor.
Elia - Não é a Empresa mas a garantia que

está sendo dada.
Batata - Não é garantia da COPEL, a COPEL
não está dando garantia, ela está tendo , uma fun-

ding pra nós, prá viabilizar, porque ela tem interesse
no término da obra

Valdemar - Prá nós Banco, é bom constar
essa informação, porque afinal 60% esta boa também.

Aldo - Pois é alguém me falou certa vez, parece que o Banco Central não permite esse tipo de casamento eu não sei, parece meio incestuoso. Teria
que ver esse caso.
Elia- Você acha o que? Melhora ou prejudica?

Valdemar - Não eu acho que nós o pessoal
quer uma operação melhor para o Banco essa informação. Não é uma operação que o Banco vai ser le-

sado.
Batata - Prá nós é um bom negócio.
Paulo - Essa informação ela, agora, excluímos
essa informação.

Aldo- Tem que ter por expresso isso na ata.
Valdemar - Não eu acho que, prá nós eu deixaria isso aí, agora ...
Batata - É pra nós não tem problema nenhum,

pode dar problema pra COPEL.
Elia- Batata, isso aqui...

Gabriel - Porque a COPEL aplicar 60% do valor financiado aqui é uma negligência do aplicador
no sistema financeiro.

Batata - Apesar que ela pode justificar pelo
serviço que a gente presta para ela.

Gabriel - Não tem justificativa, isso é que nem
comprar precatório.

Elia- Para o Banco Central é setor público.

e ...

Gabriel - Um funding pra nós. E acho que não
pode ser registrado.
·
Batata- Vocês que sabem.
Gabriel - Isso é um acordo básico, eu acho
que não deve ser registrado.
Batata - Vamos tirar, né. Eu acho que prá nós

não pode mas pode pra COPEL a não ser, aliás.
Conclusão da Diretoria reunida então, excluir os

60%? Só deixar a COPEL ali?
Gabriel- Tira da Ata né?
Aldo- Valdemar, argumente mais aí nessa ...

Valdemar- O meu ponto de vista
Aldo- O que é que você acha? Desculpe ...
Valdemar- O meu ponto de vista é o seguinte,

que o Valdemar tem razão, que se tira ali o negócio

de 60%, mas diz pra COPEL que vai manter.
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corre o risco de alguém vir fazer uma auditoria da

COPEL e descobrir aqui, não tem? Agora nós sermos questionados, que isso aqui não vaf trazer problema prá nós, muito pelo contrário vai mostrar que
a operação é melhor para o Banco.

Batata- Essa informação ...
Paulo - Há um ano não é a mesma administração da COPEL, eles podem também sair disso aqui,
ou seja, ficar com o ITAU, um exemplo.

Elia - Batata, qual é o custo acumulado na
PPO?
Batata - Na PPO? Deixa eu dar uma olhadinha
para ver se eles colocaram, não aqui não traz.

Elia - Se colocaram na PPO, tem que excluir
na PPO também.
Sérgio - Precisamos ouvir o Presidente aqui
na ...

Batata - Não, não consta não.
Elia - Não consta?

Batata - Na realidade eles não tem nem dinheiro, eles não tinham nem conhecimento.
Neco - eu acho que o item 4 deve ser retirado
inteiro.

Batata - Aprovado, retirando o item 4 e TBF
"Seca"

Aldo - Eu também acho.
Elia - Porque veja bem, isso é um acordo entre
as duas diretorias.

Gabriel - Tira a TBF também ou não? Só o
·secaN, né?
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Batata - Só a palavra ·seca• aliás eu nem sei
porque escreveram essa "porra· aí. Eu acho que
uma taxa ótima, uma taxa básica de financiamento é
muito melhor que TA. Não digo "Seca", a palavra
"Seca•
Neco - Batata, eu pediria aos Senhores nessa
página que, não sei número de página que é mas no
item 4, tirar todo o paragrafo. Excluir esse troço.
Elia- Excluir todo.
Gabriel - E remunera.
Batata - Excluindo o item 4 da Mesa de Negócio, né? Exatamente. Porque isso aí no acordo é um
fio de bigode né? Vamos dizer assim né?

Sérgio - Ele não pode fazer, ele esta lesando o
interesse da COPEL.
Gabriel - Agora que o mutuário, no caso dele
não saiba disso.
Batata - Não ele sabe.
Gabriel - Não ele não sabe que nós estamos
retirando isso da Ata.
Neco - Então a respeito da COPEL ali na folha
no item 8, mais ou menos na metade a operação da
ordem de R$8.500.000,00. Parecer, eu não lembro
do empréstimo R$1.679.974 ...
Batata - É R$5.500
Neco - Eu queria que explicassem, essa ope~
ração quitou duplicata, e o Banco descontou duplicata e o Banco estomou prá ele?
Batata - Olha aqui, essa operação foi iniciada
em 14.04.96
Neco - Você que estava em Maringã nessa
época.
Batata - Não, não. Eu estava em Maringá mas
não foi feita em Maringá não, foi feita aqui em Curiti~
ba na Agência Bacachen. Isso ai, lembra aquela história do Shopping, o Shopping quando foi feito leasing, era para pagar essa dupncata aqui e que essa
empresa ia descontar. Acontece que eles liberaram
o dinheiro aqui, não se conversou Leasing e a Dire~
teria aqui, e deram o dinheiro para a Empresa. Porque nós fizemos uma, uma das coisas que na época
foi feita a operação, porque já existiam operação de
R$4.000.000,00 que é a ação que a DM tem até
hoje contra o Shopping que é dessa duplicata não
paga. O cara tirou o dinheiro, quer dizer, o dinheiro
está tudo na nossa mão de negôcios, não falaram,
certo.
Neco - A duplicata é emitida pela ASPEN
PARK?
Batata- Emitida pela ASPEN PARK.
Neco - Deve ser prestação de serviços que a
empresa fez para construir
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Batata- É a DM fez prestação de serviços.
Neco - Agora, como que nós não estamos sabendo de um volume desses não passou pela Diretoria?
Batata - Não, eles conversaram, o pessoal da
Leasing conversou, só que ligaram pra nós depois
que já tinham tirado o dinheiro, o dinheiro foi liberado
aqui em Curitiba, portanto foi liberado aqui na agência Bacacheri. Era liberado aqui pelo Bacacheli.
Neco
O gerente tinha alçada de
R$6.000.000,00?
Batata - Não, foi autonzado pela Diretona, Presidente.
Neco - Mas como a Diretoria faz, sabe que é
da Leasing?
Batata - Mas é isso que eu estou dizendo, é
tudo dentro da mesma casa, o ·Senhor entendeu?
Nós mesmo liberamos o dinheiro para o cara e não
pagamos nossa dívida. O Senhor entendeu?
A Ido- Ablil de 96?
Batata - Abril de 96. Não, não sabia estava
tudo as mil maravilha.
Paulo - Estava começando a explodir.
Batata - Na realidade explodindo aqui por um
pessoal que sabia, a gente que estava· fora daqui
não sabia.
Neco - E estou me informando aqui, porque eu
me lendo, recebi um processo ASPEN PARK pela
Leasing, é anterior ao problema da ASPEN PARK.
Batata - Esse valor quando foi liberado, até foi
conversado com o pessoal da Mesa aqui,
Neco- Então na ASPEN PARK, vamos supor
é R$1 0.000.000,00 na Leasing. R$8.000.000,00?
Batata
É foi feito na época era
R$8.000.000,00.
Hoje
deve
ser
uns
R$14.000.000,00.
R$8.000.000,00,
e
dos
R$8.000.000.00 iriam pagar essa divida, eles já tinham no Banco do Estado desconto de duplicatas,
esses R$4.000.000,00 aqui, R$6.000.000,00, o Senhor me entendeu? Quer dizer a Empresa iria pegar
R$2.000.000,00
Neco - A DM pagou pra eles e a DM não pagou pra nós.
Batata - A DM, julga-se que a DM fez o trabalho com a ASPEN PARK, do Grupo, veio no Banco
do estado, o Banco descontou porque sabia que a
Leasing iria liberar o dinheiro pra eles. Só que a Leasing liberou e não avisou estou liberando aqui, debite a duplicata o Senhor me entendeu? Aí nós ficamos com duas dividas o ASPEN ficou devendo e a
DM ficou devendo, e ficou devendo pro Banco do
Estado. Então é uma barbaridade né? Fazer o que?
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Neco - Eu estou ficando escalado.
Batata - Não, olha isso aqui foi a maior pateada que eu já fiz na minha vida, agora saber o que é
que aconteceu fica difícil.
Paulo - A hipoteca também.
Batata - A hipoteca também, veja bem foi feita
aqui em Curitiba e não quiseram hipoteca ....

Batata- Com exclusão do Item 4.
Emanuel - Exclusão do item 4 por completo, e
deixa só a TBF, nada de "Seca".
Batata- Isso, do item 4 do parecer da Mesa de
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Batata - Muito bem Presidente. Também tem
muitas coisas que ficam sem sentido, mas como é
outras pessoas que dão o parecer fica difícil a gen-

te ...
Neco - Eu queria também no item 5 na proposta da DM, eu sugeriria uma reavaliação dos equipa-

mentos e pedir ao oficial da garantia o penhor de
máquinas e equipamentos. Solicitar uma reavaliação
dessas máquinas.
Batata - Não mas no parecer da superintendência, esta aqui ó, efetivo constituição das garan-

tias com avaliações atualizadas pelo DEPPA, no pa-

Negócios né?

recer da SEREG, da Superintendência aí, na penúlti-

Aldo - E ali na Mesa de Negócios, também
operação proposta da COPEL, também retira a palavra "Seca"
Batata- Todos "Seca".
Aldo - O que fala em "Seca" aí
Paulo- Molha toda ela.

ma folha, é porque na realidade ...
Neco - O item 5. Efetiva constituição da garan-

Batata - Isso é no item 2 excluir onde existe,
eu não sei porque que escreveram •seca", tinham
que escrever pelo mesmos molhado então, porque
eu acho que, escrever ·seca·.
Emanuel - Excluir todo esse item 4, transcreve ...

Batata - Só que daí você transcreve do jetto
que está aí.
Emanuel -Transcreve-se o parecer da mesa e

a decisão da Diretoria diferente disso. Ou já na própria ...
Batata - Espera aí, não, você tem que tirar se
não fica na Ata você vai deixar vestígio.

Emanuel - Pra não deixar vestígio tem que tirar o próprio parecer da Mesa?
Batata -O próprio parecer da Mesa.
Emanuel - Então você tem que pedir para eles
refazerem esta proposta aqui.
Batata -Você vai ter de refazer...
Neco - Eu queria dar uma sugestão aqui no
item 2, assim redigido: pagamento dos encargos
nesta data totaliza R$3 milhões. já recalculado expurgando-se a mora. Eu quero dizer o seguinte, o
pagamento dos encargos, expurgando-se a mora, os
encargos que nessa data totaliza, que nessa data já
recalculado totalizam R$3. 303.000.000,00. Inverter,
só para dar mais ênfase.
Paulo -Inverter, prá dar mais ênfase.
Batata - Daí a gente tem que falar com a Mesa
de Negócios lá viu Emanuel, fazer...
Neco - Que o pagamento dos encargos, expurgando-se a mora, que nesta data totaliza, que nesta
data, já recalculado totaliza R$3.303.000.000.

tia e penhor de máquinas e equipamentos no valor

de R$17 milhões.
Batata - Ah, o Senhor está no mesmo aí em

baixo. Efetivo processual da garantia.
Neco - Mais manutenção de hipoteca e procu-

ração da COPEL no valor R$12.000.000,00.
Emanuel - Eu poderia colocar as avaliações
deverão ser atualizadas pelo DEPPA.
Batata - Sim. É que eles não colocaram, o próprio Comitê. Coloque isso aí porque daí à gente conversa com a MESAN.
Neco - No início da operação, vamos supor
que as máquinas continuem as mesmas, elas não
tem o mesmo valor.

Batata - Não, é verdade. É que aqui. Não precisa modificar, é que na realidade nós nem poderiamos mexer no parecer da Mesa de Negócios, certo?

Mas como tem o negócio da COPEL que já vai mexer, então já concerta o resto também. porque o parecer não é nosso é parecer da Mesa.
Elia - Mas viu o Batata você não está mexendo, você esta acrescentando.

Batata -Veja bem, o parecer deles ... Nós não
podemos mexer no parecer deles.

Gabriel - Porque? Nós podemos retilicar. Não
senhor, a Diretoria aprova da seguinte forma, seria

eliminado aquele item 4.
Batata - Nós como é a Mesa que está aqui, o
que a gente pode fazer, é olha o item 4
Gabriel- Não há necessidade de decidir, o critério é o seguinte, não veio para a Diretoria homolo-

gar?
Batata - Certo.
Aldo - A Diretoria homologa através de uma
nova redação.
Gabriel- Exatamente.
Aldo - Refaz a redação.
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Batata - Deixa eu só repetir, é isso que ele
está dizendo. É porqlle se a gente aprovar do jeito
que você está falando, nós vamos aprovar mediante
isso sim, só que se nós não mexer, vai ficar escrito
aqui com o parecer deles, então nós vamos ter que
mexer.
Gabriel- Eliminar o item 4.
Neco - Eu tenho outra sugestão aqui na 2ª folha, lá em baixo. A Empresa também pede isenção
deTAC.
Batata- É Taxa de Abertura.
Neco - Não está abrindo nada. É uma recomposição de dívida.
Batata - Sim, é por isso que ela está pedindo
isenção. Toda vez que faz um contrato novo, automaticamente nós cobramos pra ....
Neco - Não é contrato novo.
Batata- Nós entendemos como contrato novo,
mas nós estamos isentando ele. O que é errado nê?
Neco - Batata, ontem eu ouvi dos funcionários
lá de Londrina, um tal de INOC.
Batata - Não, isso não existe mais não.
Paulo- Deu alguns PAs esse tal de INOC, ai.
Batata - Nós éramos contra porque o seguinte:
o que a gente não quer pra gente, a gente não deve
desejar para os outros. Por exemplo. Imagina que
você ter uma conta no Banco e forem debitar uma
coisa prá você, eu fico puta da vida se acontecer um
negócio desses.
Neco - Eu não, eu gosto. Batata quando da
avaliação do DEPPA não foi relativa aos equipamentos e sim ao percentual de garantia.
Batata -Aonde o Senhor diz?
Neco - ·Estamos encaminhando pedido de
avaliação ... " No final da primeira página: "estamos
encaminhando pedido de avaliação ao DEPPA, para
equacionar percentual em garantia".
Batata - Certo. Mas é que isso aqui é o Parecer da Agência. Nós não podemos mexer no parecer
deles mas nós temos que aumentar no nosso.
Aldo - Batata, chama o Edson e o Luiz Sérgio,
eles são bons, eles entendem esse item aqui.
Batata - Não, isso aqui nós vamos de fato, eu
não estou dizendo em relação à Agência ...
Aldo - Mas tinha que solicitar até por uma
questão de garantia deles, eu entendo aqui a posição do Comitê da DIROP, mas eles vão compreender também que essa vinculação da procuração da
COPEL aqui vai ficar.
Batata - Não. isso daqui já está definido, nós
vamos tirar, porque ali não tem problema e~s puxam outra PPO disso aqui, a gente já tira vai excluir
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isso ai. Se a gente colocar no nosso, é o que eu estava dizendo ao Gabriel, vai ficar no parecer deles, e
dai fica a mesma coisa.
Neco - Terminou Batata?
Batata- Terminei sim.
Neco - Eu pediria um, favor ao Cequinel, que
está respondendo pela Diretoria de Recursos Humanos, assunto referente a EmpreQados à Disposição
da Associação Banestado.
Valdemar - Nós apresentamos essa proposta
na Reunião da Diretoria anterior. Na realidade é o
seguinte: a Associação pede a manutenção da disposição dos funcionários e isso fica uma coisa pendente conosco quanto a esse pagamento. Então "a
pedido da Associação Banestado, autorizando a disponibilização de empregados para prestar serviços
àquela Associação, sendo que as despesas de pessoal tidas com esses empregados seriam arcadas
pelo Banestado por um periodo de 180 dias, cujo o
término se deu em 12.12.97" Lista dos Empregados:
•o Banestado têm um custo total mensal com os
empregados acima citados,
no importe de
R$38.129,39 base de janeiro, já acrescidos os encargos. lnfonTJamos que os ressarcimentos dos valores devidos pela Associação Banestado relativo às
despesas dos empregados que estão ou estavam à
disposição daquele órgão após o termino do período
de 180 dias acima citados, ou seja, 12.12.97, encontra-se pendente até a presente data. A Proposta da
Associação: a Associação solicita a manutenção da
liberação dos empregados até dezembro de 98,
comprometeu-se a efetuar os ressarcimentos das
despesas a partir da folha de pagamento de março
de 98, através de dedução dos créditos referentes
ao contrato de utilização das instalações da Colônia
de Férias de Praia de LesteN, para nosso treinamen·
to. E a proposta da DIRHU. Nós conversamos com o
Presidente, a DIRHU, está fazendo a seguinte proposta, ele concorda com a proposta da Associação,
mas sugere, que os débitos anteriores relativos aos
ressarcimentos, e que encontram-se pendentes des·
sa data, sejam transformados em créditos para outros uso futuros junto a AB conforme a base. Dezembro R$14.000.000, janeiro, R$38.000,00, fevereiro R$37 .000,00, total de R$90 mil. Na cotação do
dólar, hoje nós teriamos um débito de A$80.272,00
com a Associação Banestado.
Batata - Boa idéia essa.
Valdemar- Obrigado.
Neco - Nós não compramos água da mineral
deles?
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Paulo- Não. água nós compramos de distribuidores, que coincidentemente compra deles. A aquisi-

ção não é direta, nós não podemos, O Tribunal de
Contas quase nos matou em 95. Proibiu a compra
di reta.
Neco - Então nós podíamos ficar com esse
crédito, essa é a minha opinião, sugestão, poderíamos usar o hotel deles.
Valdemar - Isso, confonne vai usando vai
amortizando.
Neco - Vai amortizando, inclusive com aqueles
cursos Já em Pontal, na Praia de Leste, não precisa
cobrar tudo de uma vez só, cobra em duas, três vezes. Mas deixar de cobrar não. Eu queria submeter
aos Senhores para apreciação, para aprovação a
proposta da DIRHU, quem estiver de acordo que
permaneça como está caso contrário que se manifeste. Então está aprovada a proposta da DIRHU.
Agora assunto da Presidência. Esse assunto da Presidência, eu queria conversar a respeito dessa apreciação da publicidade que está sendo solicitada através do Shalapak e Juracy Moreira, na folha 6/1, o
volume que se gasta. Nós temos dois compromissos, um com o Banco Central de reduzir o custo de
adequação e o outro que é conter os gastos, e também o compromisso a pennuta das horas extras assumidas para reduzir custos de patrocínio com publicidade. Então eu gostaria de solicitar nós retirarmos
esse assunto aqui que são vários assuntos eu e o
Dr. Aldo. Para ver qual e a expectativa do Palácio do
Governo com relação a este ano, é um ano politico,
e aqui também nós temos uma informação só do
Shalapak, não tem do Palácio, a Assessoria de Comunicação aqui do Banco é muito vinculada a compromissos com o Palácio do Governo e eu não estou
em condições de apresentar aos Senhores, porque
eu não tenho as informações. Esse assunto vai ser
tirado de pauta e o outro fica prejudicado. Isso aqui
fala só o que foi aprovado em Agosto de 1997 e proposta para Agosto de 1998. Só os veículo de comunicação, mas não fala os valores.
Emanuel - Perdão, Presidente essa é uma
abreviatura de AGO - Assembléia Geral. É publicações aprovadas na AGO de 97, Assembléia Geral.
Ordinária.
Paulo- Isso aqui eu acho que não tem problema de aprovação porque é só o órgão que vai veicular as informações oficiais do Banco. E essa distribuição aqui é uma distribuição eqüitativa por órgãos
da imprensa.
Neco - Então eu vou submeter para votação.
Primeiro deixa eu fazer uma correção na folha 4, é

Folha do Paraná não é Folha de Londrina. Também
na folha 4/1, aonde se lê Folha de Londrina, leia-se
Folha do Paraná.
Emanuel - É nós colocamos uma observação
que ela circula com outro nome. Em Londrina ela cir-

cula Presidente, como Folha do Paraná também?
Neco - Tem a página de Londrina, não tem
mais a Folha de Londrina, com 'a Folha do Paraná.
Imprensa Jornalística Folha de Londrina mas o
nome fantasia é Folha do Paraná. Então vou submeter aos Senhores da página 4 - SEGER, Publicações Legais do Banco do Estado do Paraná e das Empresas Banestado e Ligadas referentes a 1998.
Quem estiver de acordo que permaneça como está
caso contrário que se manifeste. Então está aprovada, conforme as observações d~ alteração dos nomes reais dos jornais e veículos de comunicação.
Aprovado. A outra matéria é da ã.rea do Batata, Ga-

briel.
Gabriel - A primeira EBERLE, renovação de limite
especial
exportação,
o
valor
de
R$11.500.000,00, 180 dias, taxa, garantia nota promissória e aval. Foi deferida pelo parecer da GEROI,
ou seja, renovação de um limite de R$2.500.000,00,
por 180 dias. com conseqüente integração das responsabilidade. Também aquele problema de Lim~e
de Crédito continua. A EBERLE tembém baixa carta
de crédito de R$29.500.00. A empresa enquadrouse em 16.03.98, Lim~e Especial de SE. Não está enquadrada bem como seu Carta de Crédito Importação, Caução em Duplicata, foi indeferida. A ultima é
da COCAMAR é de R$670.000,00. Essa operação
foi depois, inicialmente era de R$614.000,00 a COCAMAR pagar os encargos depois a COCAMAR
não tinha como, foi pago os encargos e foi para
R$670.000,00 para incluir os encargos. O Lim~e do
Crédito não tinha, não tem, porque é uma operação
de recálculo, a empresa com limite baixado em

30.11.95. Então a COCAMAR é uma Empresa que
está sendo tratada a renegociação.

Neco -Agora o Batata.
Batata -O Elia.
Elia - Serraria Santa Lúcia. É uma operação
pequena, uma Empresa de Paula Freitas. Ela faz

compensados. A operação foi

fe~a

em função que

eles tiveram um problema lá com um vendaval, derrubou boa parte do barracão e ai até é interessante

porque o empresário linha dinheiro prá fazer e que
se ele fosse fazer acabaria o cap~al de giro dele. Então ele veio ao Banco para fazer uma operação. A

operação foi aprovada no Comitê 11, R$80.000,00
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mês.
Neco - E.nião Batata na tolha 3.
Batata - Enião vamos ver na página 3. Isso. A

AC?LAST é um ECC riotativo de Caução de Duplicatas. É uma reforma, então não tem, limite anterior
dela ;; de R$1 00.000.00 vencida em 96 também,

iestrições protestos, restrições financeiras, tinha proJiema no BEC, um monte de problemas por isso é
que não tem, então 1oi transformado esse ECC em
duplicata, eles, a cada duplicata que eles devem pra
.1ós, eles estão deixando entre juros e amortização
10%. Carlos Xavier Simões, ECC Não Rotativo, na
realidade aqui é R$400,000,00 mas depois disso foi
feito, aumentou-se mais o juro na operação, essa
operação é a primeira, tem uma segunda que vai vir
também para liquidar um problema que jâ existia.
Também. Ele tem. foi cancelado o limite dele por
rescisório. Companhia de lntormâtica do Paraná CELEPAR, tem uma reforma, era R$3.000.000,00,
··.'eio baixando R$2.497 .000,00 que recebemos, tamoém ele não tem limite, não tem coisa pública na
operação feita dentro da margem de endivkJamento
e a Cooperativa Vale do lvai, também uma reforma
de R$450.000,00 com duplicatas, e abaixar lambém
com restrições, operações vencidas.

Paulo - Só uma pergunta, podemos operar
oom a CELEPAR?
Batata - Não, não pode. Mas já existia essa
.Jperação. Mas não tem outra alternativa, não pode,
3. CELEPAR já devia R$3.000.000,00 pra nós, foi até
,..:::>nversado co;n o Giovani e com o pessoal da CE~EPAR eles estão baixando.
PautO - Quem que veio o Augusto?
Batata - É, foi conversado com o pessoal da
CELEPAR pelo CENNP. Na realidade essa opera.;ão não poderia ser feita lá no passado, foi feito,
quer dizer, é uma das poucas operações que não
.Jade fazer porque é do Estado. Então, mas isso ai é
.,e conhecimento cJo próprio Banco Central, foi feito
.á atrás, só nós .-esta, a gente tentou liquidar tudo
,.:;so ai, fazerem em outro Banco, foi conversado
-....:om o Giovani mas não tinha também como liquidar
=-operação.
Paulo - Só uma observação. Para nós conse.:ulrmos implantar o CDC do funcionário público a
-~ELEPAR faz uma dificuldade terrível, para renovar
~mpréstimo aqui tem que São umas coisas de única
:-·não.
Batata -

f\Jós brigamos para baixar mas não

·-ave jeito. Não tinha dinheiro.
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l'leco - Batata. su qu3:ia IC'/antar uma questão
aqui, o Carlos Xavier Simões eu sei uma operação
foi salientado na operação para que se aprovasse,
mas eu só quero umas informações. Aqui estão dizendo valor ECC Não Rotativo R$400.000,00 e o to·
tal das responsabilidade esta R$429.014,00.
Batata - Na realidade esses R$400.000,00
Presidente, ele nem foi feito essa operação, vai vir
outra de R$469.000,00 ja foi totalizado, inclusive
porque a gente tinha manaado R$400.000,00 para
ver se ele pagava os juros, mas ele não teve dinheiro dai veio outra, outro pedido de R$469.000,00, ja
cc-autorizado uma de R$469.000,00 para ele baixar.
Eu acho que até que a Maria Odete conversou com
o Senhor a respeito disso. E o Giovani ligou pra
mim, eu disse não seu Giovani já foi, porque na realidade ele não queria assinar a reforma aí o Giovani
ontem me ligou e falou Batata, ele está aqui na minha frente, então ele falou que vai assinar, então
você fala para a Maria Odete ai, eu falei com a Lu e
ele foi lá no Banco assinar ontem.
Neco - Esses dois assuntos, esse aqui específico e o outro do AT, quando foi que o Giovani estava aqui, chegou o Secretário do AT e eu sai e eles
conversaram e ficou acertado, como eu não sei.
Batata - Foram conversar comigo, mas eu não
estou sabendo.
Batata - O que eu estou sabendo é que o Giovani, o Nilton Mariano, eu talei com o Nilton ele d1sse
que conversou com o Giovani e o Giovani falou não.
isso aí eu não quero saber.
Neco - Ele falou isso ?'
Batata- Falou para o Nilton.
Neco- Precisamos conversar.
Batata - E verdade. E enlãc ficou, pelo menc~
o que o Nilton disso isso, desse pra mim. Até o f'.Jilton falou poxa, na hora de fazer e agora o Secretãric
falou isso eu não sei o que é que vai ser feito. Aí seria importante conversar com o Nilton na hora que
ele voltar de, pelo menos foi o que ele me disse pan;
nós no Comitê, eu não sei se vocês estavam presentes.
Neco - A informação é que era para renovar c:.
operação, foi o que dito e fol renovada.
Aldo- Qual é o valor, é quatrocentos e?
Neco - R$434.000,00.
Batata - Não, na realidade essa operação 1.:...
até autorizada a reforma, não no nome da Empresa.
Neco - Foi dividido em três empresas.
Batata - Não, foi feito numa só.
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Elia - Eram três empresas, dois milhões e pouco, onde entrou os precatórios aonde passou para
esses seiscentos e poucos.
Batata - Isso foi o ano passado.
Elia - E aí ocorreu o erro nosso. Porque nós
renovamos com uma taxa de 5% ao mês justamente
pra ..
Batata - Essa ai que é a, você administrou
com o Nilton né? Que o Senhor tinha pedido, não sei
como é que foi feito sinceramente. O que eu posso
dizer é que essa semana o Nilton falou que tinha
conversado com o Secretário sobre essa operação,
então, pelo menos foi o que ele me falou. Teria que
comprovar com o Nilton, conversar com o Nilton pra
ver se é isso mesmo. E tem na última folha aqui, eu
pulo o Gabriel, depois você volta, da Emílio Romani
S.A. é também de R$180.000,00 é uma reforma
também de um dinheiro que segundo ele vai ser liberado BRDE. E não como não passar. LOUZANO que
é uma Empresa muito boa foi também uma reforma
teve caução de títulos, tem um penhor aqui, mas já
estava dessa maneira esses R$200.000,00, mas segundo, se eu não me engano é de São Paulo essa
Empresa aqui, faz tempo que trabalha com essa
Empresa, e essa empresa nunca deu problema. Na
realidade não foi nem analisada nem por nós do Comitê I, é Comitê de Crédito 11, não sei nem porque
colocaram aqui.
Emanuel - Em função agora desse acompanhamento do Banco Central eu acho que nós estamos coletando também as que o Comitê IL
Neco- É bom, é bom.
Batata - É bom colocar até pra vocês ficar safJendo o que acontece no outro escalão.
Neco - Penhor, nós temos problemas de perJhor. Tem que orientar o pessoal para não aceitar.
Batata- Não, já foi orientado. Penhor eu nunca
vi ninguém ganhar a causa de penhor no Banco. lnfelizmente é igual a passarinho voando.
Neco- O Dr. Gabriel novamente por gentileza.
Gabriel - Essa operação com essa Empresa
I...A VIOLETERA foi até uma discussão, não bem uma
discussão porque eu até me dou bem com ele o Val':iir Gerente da Comendador, ele diz que nós indeferimos uma operação para a LAVIOLETERA por causa da reciprocidade, que essa operação tinha garantia excelentes e que a Empresa tinha limites, eu disse pra ele que essa operação jamais passou pelo
Câmbio, pela Diretoria pelo menos e ele disse que tinha e eu falei que não tinha, tinha, não tinha, tinha,
não tinha, e depois eu fui verificar e ele tinha razão
só que eu não tomei conhecimento dessa operação.
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Essa operação foi indeferida pelos caminhos antes
de chegar a Diretoria e não é alçada que eu sei de
deferir abaixo da Diretoria. Então eu pedi para o pessoal colocarem nessa pauta para a Diretoria tomar
conhecimento de que é uma falha da minha área e
eu não tinha conhecimento. E serve pra gente analisar o seguinte, de que as coisas tem que valer no
Banco para todo mundo igual e. não prá uns vale e

pra outros não vele. Essa Empresa tem pelo mesmo
Limite implanlado de R$1.000.000,00 e prá essa não
pode dar e prá outras que não tem nada dão. Eu
não conheço a Empresa.
Paulo- Eles são donos da Agência da Comen-

dador
Gabriel - É eles são donos do prédio.
Paulo- Centenário. como a da Vila Hauer hoje

lá da FUNBEP.
Gabriel - Isso veio pra cá para eu dizer aos
Senhores, me penitenciar porque é uma falha minha
e que eu corrigi, espero que tenha corrigido, mas prá
ver como, eu disse olha eu não sou do Banco, eu
não sou da Folha de Pagamento do Banco não sou
funcionário mas eu gosto do Banco que nem vocês
porque tem gente que diz eu acabo concordando
nós não mandamos no Banco, pelo menos os alienígenas. Somos em três.
Paulo -Vamos nos esposar dessa sua.
Aldo- Qual foi a explicação no entendimento?

Gabriel - O que está escrito aqui, falta de respaldo e reciprocidade, mas reciprocidade o Gerente
da Agência ele diz que ele dá toda a reciprocidade.
Paulo -Eu acho que é o contrário foi indeferido
porque ele tem respaldo e vai pagar.
Gabriel - As duplicatas, forél.m para o Comitê 11
isso?
Batata - Eu acho que foi pro Comitê 11.
Gabriel - Mas não podia ter sido no Comitê 11,
essa alçada não me parece que é do Comitê 11.

Batata - É Comitê 11.
Paulo - Essa Empresa aqui é a maior proprietária de imóveis no centro de Curitiba.
Gabriel - Não, é imóveis do B~nco. ,,onde está

a Agência Comendador é deles.
Paulo - Onde estava a Corretora.
Gabriel · Então são essas falhas eu trago para
conhecimento dos Senhores, quando um empresário
faz uma proposta ou da administração ou de um ní·
vel assim de decisão infer!or. ~1ão interior no sentido
da palavra, mas na hier2.rqt..!ia, :.:-:!t2.o 9les resolveram indeferir porque, mas eu já pedi para que essas
coisas não ocorram mais. Porque não quiseram dar,
dão para quem nô.o tem nada de :imite e deixam de
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dar para quem tem. Eu trouxe aqui só para conhecimento, mas concordo que não é o fato de indeferir.
Eu não tinha conhecimento disso como advogado.
Neco- Valdemar, você poderia apresentar J:>ara

a Diretoria a respeito do projeto do Cartão SMART
CARO. Eu falei com o Dr. Rubens Pavan, ele depositou mais R$ 1 O milhões do SERCOMTEL, é isso?
Você está sabendo?
Valdemar- Quer dizer, eu não tenho o valor.
Neco- Mas ele falou pessoalmente, quando eu
estive lá anteontem, ele tinha depositado mais R$ 1 o
milhões e ele vai direcionar mais A$ 1O milhões para
G' Banco do Estado, porque o SERCOMTEL está
sendo direcionado para ser privatizado e o resultado
dessa venda, do SERCOMTEL, a Prefeitura como
controlador vai depositar no Banco do Estado. Você
participa para a Diretoria. Eu tenho que atender um
pessoal, como é o nome que a Dona Arlete falou?
Emanuel - Como é que é o nome, IPSAT? IPSAT CORPORACION.
Valdemar - Agora, Presidente, antes do Senhor
ir, só deixa eu mostrar os números da Campanha.

Em seguida nós conversamos Pode ser?
Elia - Com relação ao FDE, eu coloquei parte
dos meus técnicos para fazer cobrança nas Regionais, e agora na hora do almoço o meu Gerente de
Divisão me talou nós vamos ter que puxar os nossos
técnicos de Londrina e Maringá, porque o que está
acontecendo. O pessoal chegou lá e as duas GEREGs disseram que não precisam, que já estão fazendo lá por conta deles, querem autonomia porque
eles não vão ter como negociar o custo do FDE, e o
que me deixou mais preocupado foi a seguinte pegam toda a divida da empresa, estão pegando, pegam a os recursos que entram jogam todo para carteira comercial e nada para o FDE porque é como
eles dizem, então para o FDE não vem nada. Isso
me parece que em Umuarama também está a mesma coisa. E a outra que me deixou mais preocupado
ainda é com relação a Cascavel, isso a proposta
está aqui. O ano passado eles já fizeram uma negociação com uma empresa chamada VARGUINHAS
COMERCIO E TRANSPORTES, nós descobrimos
por acaso, quando apareceu uma cópia do contrato
na Divisão. Eles liquidaram dois FINAMEs, você conhece Valdemar.
Valdemar· Conheço.
Elia - Liqutdaram dois ou três contratos, fizeram contratos com T JLP, contratos viciados, que já
foram feitos, contratos iniciados e que se formos
executar, não se recebe porque é proibido por lei só
pode se usar ...
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Elia - Contratação do seguro da frota, 43 ttens
com 1, prêmio total de R$ 66.000,00. Quer dizer,
eles estão dando um desconto de 72% na dívkía do
FDE e estão fazendo o seguro de R$ 66.000,00.
Batata - 72%?
Paulo - Quanto é que é a comissão?
Elia - Eu não sei, ai que está o detalhe. Quer
dizer, nós FDE, o FDE vai ter que assumir um aliquota em R$ 72.000,00 e eles vão fazer um seguro
de R$ 66.000,00. Eu vou simplesmente vão indeferir
isso aí.
Neco - Sem dúvida, lógico.
Elia- Quer dizer, o que dá para ver, damos um
desconto de R$ 72.000,00 eles fazem um seguro de
R$ 66.000,00 e tudo bem. Quer dizer é esse o tratamento em muitos casos aos recursos que são do
FDE.
Neco -Tem que ver com quem é padrinho dessa SUREG.
Elia - Cascavel eu não sei.
Gabriel - O Ricardo é o padrinho da recupera·
ção.
Valdemar · O Ricardo está fazendo a campanha.
Batata - É a mesma.
Elia - Esta está no papel, os técnicos estão colocando eu pedi para eles fazerem um relatório o
que é que está acontecendo efetivamente para passar para o Senhor.
Neco- Por favor.
Elia - Me preocupa muito, porque nós estamos
dando um tratamento que não é do nosso ramo, que
era problema nosso, transferimos ao FDE e agora
me parece o seguinte, joga embaixo do pano, embaixo do tapete porque o FDE vai bancar. Quer dizer, ê o que está acontecendo, está havendo o Saneamento do Banco.
Batata - Será que isso aí é uma verdade? Será
que é concreta, eles estão fazendo só as outras
FDE não?
Elia - As outras estão fazendo lá e aí o que
acontece, o FOE não recebe nada, eles rolam no ritmo que eles querem, não é isso, aí que está o detalhe.
Batata - Quem deve banca né?
Batata - Isso. Aí é que estâ o detalhe. Então
quer dizer, estão dando tratamento totalmente diterente e isso me preocupa. É isso aí.
Neco - É mas tem que orientar esse negócio,
tem que dar uma dura neles não é assim não.
Gabriel - Nós vamos fazer um relatório ai nós
traremos e entregaremos ao Sr. e ao Dr. Aldo.
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Elia - Está aqui está documentada, está assinada por eles, assinada pela agência pelo Comitê.
Eslá ok.
Neco - Vamos fazer remanejamento nos Superintendentes.
Valdemar - Bom Presidente, nós vamos, nós
fechamos em fevereiro a Campanha Desafio de depósito a prazo, fundos. Nós encerramos a campanha
e já foram premiados e já foram tomadas as providências e as Superintendências no caso Maringá e
aqui nós temos um jantar que, na própria circular
que dizia que o jantar fosse feito na unidade com a
presença do Diretor. Fomos dar uma mão para o
Gabriel que não está conseguindo vencer os compromissos né? Então, Presidente esses seriam na
campanha de janeiro e fevereiro as unidades estão
fazendo as confraternizações com os funcionários,
que nós estamos inclusive terminando. Então aqui
eu gostaria é que, se o Gabriel não puder tudo, que
alguém desse uma mão, até substituí-lo mas se o
Gabriel puder ele que é o Padrinho, os demais ali as
unidades a partir do Dalledone só confinnar data, o
Paulo Krüger, o Batata, então são todas as unidades
que foram premiadas nos primeiro dois meses da
Campanha. Isso já foi informado, o Senhor esteve,
até participou da festa lá em Londrina.
Neco - Em Londrina fui eu e o Gabriel.
Valdemar - Foi feito na Londrina Centro.
Gabriel - Londrina, na Regional, depois vai ter
de todas as agências.
Valdemar - Isso. Já a Regional de Londrina
teve uma boa colocação. Então isso aqui é só para
informar que eu gostaria que os Diretores, se pudessem, que participassem desse evento é muito importante.
Batata - Faltam agências ai.
Valdemar - Faltam algumas. Bom, isso aqui é
com relação aos dois primeiros meses. Com relação
ao desafio agora incluindo os doze produtos, a posição geral está ali inclusive no total nós alcançamos
85% em janeiro e fevereiro. Quer dizer, como foi um
período de férias, é um bom resultado. Nós conseguimos no ECC Cheque, dentro da meta estipulada
para janeiro e fevereiro, foi 221%, ECC Cheque.
Fundo 71%, Leasing 47%, Poupança 31,45%, Seguros 45,25%, Ações O, 76%. Aqui, nós inclusive conversamos com o Alaor, na realidade tem algumas, a
gente vai ver depois, algumas agências, nas SUREGs estão conseguindo colocar mais ações. Essa
colocação é mais do que liquidez no mercado, por-
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que no passado essa liquidez era mantida pela FUNBEP. A FUNBEP comprava essas ações para manter. E agora nós estamos conseguindo isso com as
agências, então foi uma boa iniciativa de colocar
isso na Campanha, só que algumas SUREGs ainda não estão dando a importância devida no caso.
Aqui os outros produtos: Cartões nós estamos
com 23,12%, aí também é boi). coservar porque
são no caso de Cartões por exemplo, é acumulado
isso aí, nós vamos chegar? 100% em junho, coe
31 %, Depósito à Prazo conseguimos 1 08%, que a
meta era, inclusive começou a recuperar agora,
Super Cheque 97%, Título de Capitalização 82% e
Tarifas 84,25%. Na realidade a gente transformou
tudo numa unidade só, mesmo cartões, que a gente controlava por número de cartões, a gente
transformou numa unidade monetária para facilitar
para que todos tivessem o mesmo comparativo.
Aqui, como é que está as posições hoje. A SUREG São Paulo está com152,16% todo em todos
os produtos, é o Nilton Mariano o Padrinho, Londrina 186% com o Gabriel, Maringá 1 07% com o Batata, Santo Antonio da Platina 86% com o Dalledone, Pato Branco 84% com o Donha, Ponta Grossa
83% com o Elia, a Nordeste 83% com o:Paulo Krüger, Umuarama 68% com o Marquesini, Cascavel
58% com o Ricardo, e a Sudoeste com 8,.89% comigo, aliás eu estive conversando com o Hamilton,
nós estamos viajando juntos, na realidade o Hamilton aqui alega e ele tem um pouco de razão, a
base dele, ele foi o melhor colocado no SUBIR no
segundo semestre do ano passado. Na base dele
enquanto que alguns pegaram a base de baixa ele
pegou a base no pico e também mês de janeiro e
fevereiro, mas ele já tem aqueles indicadores no 7
e 8 que já reverteu. Porque essa posição, é bom
frisar ela é 27 de fevereiro, certo? Então já tem recuperação. Então eu diria por ser dois meses complicados está bom, e aqui é só uma questão para
que a Sudoeste dar uma recuperada, mas a maioria está num percentual bom em todos os outros
produtos.
Neco- Valdemar qual é a média ideal?
Valdemar - A média do Banco hoje, nós estamos com 85%, quer dizer, se São Paulo Londrina e
Maringá estão puxando para cima né?
Neco - Então você quer dizer que só três estão
fora da média?
Valdemar - Sim. E tem motivos inclusive, tem

situações especificas por causa disso aí, que nós
devemos reverter em março.
Batata - A SUREG Sudoeste é do ...
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Valdemar- Hamilton.
Balata - E a Nordeste é do Alarcão.
Aldo - Não é muito melhor, porque ele saiu de
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uma demanda que não é uma estratégia nesse momento. Então a gente está fazendo o seguinte: esta

mudando o regulamento para nove produtos neste

uma posição de -70°/g venda, quer dizer que ele saiu

momento. Inclusive o Batata, você pode me mostrar

do negativo, então até ele chegar na positivo, já foi
uma conquista.
Balata- Ele transformou os -70%.
Paulo - Ficou negativo com positivo.
Valdemar - E isso aqui tem o seguinte, nós estamos com dois deles, o trabalho é semestral quer
dizer.
Aldo - Mas isso é inédito no Banco.

aquele informativo que saiu hoje Batata? Ele saiu

Valdemar - Sim, foi, eu acho que está muito
bom em termos de resultado. Ali, depois isso aqui
foi colocado na transparência. Ali tem produto por

produto. Ali tem produto por produto, pode até
mostrar, SUREG por SUREG, produto por produto
e a média é feita no finaL só que em termos de resultado no momento está bom. E aqui a gente vai
em março com certeza vai reverter a Sudoeste e
as demais também, porque agora a gente vai, e
uns ajustezinhos que até foi motivo de uma conversa com o Batata e com o Marquesini, tem uma
reivindicação do próprio Alaor, que eu vou passar
na seqüência ai, bem râpido. Bom, nós tínhamos,
fizemos o seguinte: nós fizemos dois meses aquela Campanha com o jantar e tudo mais, que nós
acabamos de mostrar aqui com o pessoal que vai
ser premiado, e agora fizemos um incentivo men-

sal. Através da Seguradora Gralha Azul, da Capitaliza e da Corretora, nós estamos conseguindo
viabilizar um micro completo para a agência e para
a SUREG quem conseguir superar os determinados pontos no mês. Por exemplo, quais são? 5%
da meta mensal dos 12 produtos, 70% no mínimo
da meta mensal de tarifa, porque a tarifa é uma
meta muito importante para nós e 20% da meta
mensal de 9 produtos, e estar positivo nos outros
2 produtos, e o Banco atingir 20% na meta mensal. Esta é uma regra que nós estávamos incentivando no incentivo mensal agora prá março. Ocor-

re que o Alaor pediu que a gente desse uma olhada na questão do nosso, nosso, no recurso que
está muito caro, que é as aplicações o ECC Cheque, o Super Cheque, o CDC e o Leasing, a gente
desse uma segurada porque de repente nõs estamos fazendo uma meta, forçando buscar dinheiro
no mercado, nesse momento nós estamos pagando dinheiro tão caro, é bom, nós discutimos com o

Batata inclusive depois ele pega no CDC aqui, é
vantajoso, mas o Alaor acha que nesse momento
você vai forçar uma saída, quer dizer forçando

hoje na rede.

Neco - Os Senhores com licença, eu tenho
que atender um pessoal.
Valdemar- Tudo bem, Presidente. Então aqui
como a gente estava falando ele excluiu nessa
nova estratégia, inclusão da recuperação de crédito, foi o motivo daquela reunião que nós tivemos
em fevereiro, e a retirada de 4 produtos de aplica-

ção, o CDC, o ECC Cheque, Leasing e o Super
Cheque. Então nós estamos dizendo que eles
mantenham essas 4 aplicações neste mês. Porque
nesse momento não vale a pena você correr atras
de dinheiro, mas que eles mantenham a base para
poder competir, daí, o que aconteceu, o incentivo

mensal agora, ele passa a ter estes produtos: 1)
Poupança, Seguros, Ações, Cartões, Deposito a
Prazo, Capitaliza e Recuperação de Crédito também contados os pontos da mesma forma que tem
esse aqui. Existe uma meta com premiç,ção e tudo
mais. Com esses novos produtos, o novo regulamento vai ficar dessa forma, quem vai ganhar?
Quem alcançar 100% da meta mensal dos 9 pro-

dutos, 50% do mínimo da meta de tarifas, 20% da
meta mensal de 6 produtos, estar positivo nos outros 2 e o Banco atingindo mínimo de 20% da
meta. O que mudou daquela primeira, simplesmente puxou de 12 para 9 produtos, que na verdade seriam 8 tirando 4, mas acrescenta a Recupe-

ração de Crédito. Então é um ajuste que a gente
fez em face o momento em que nós estamos passando e que nós podemos no mês que vem que se
tiver recursos, de acordo com a nossa necessidade reatocar isso aí. Então eles vão continuar bri·
gando firme nesses 9 e vamos manter a base de
aplicações que destinam a ter espaço. E saiu hoje,
o Batata tem aí a cópia, isso saiu na rua. E aqui é

aquela posição que o Dr. Aldo viu ali, que está um
pouco difícil de ver, mas que na realidade por SUREG a gente pode acompanhar aqui.
Paulo - Valdemar só pede para o pessoal
quando fizer esses quadros, aumentar um pouco

as letras.
Valdemar - Na realidade é verdade, só que
eles procuram sempre aumentar o tamanho da letra, o número da letra.

Gabriel - É o tamanho das colunas.
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Valdemar- É diminuiu, está com duas colunas.
Aldo - O número do sapato de acordo com o
tamanho do pé.
Valdemar - Por exemplo pode ver das Ações,
as Ações é um produto que nós vamos ter que forçar a barra, nós temos Maringá e Santo Antonio,
Nordeste também não conseguiu, mas a maioria
está negativa. E assim vai sucessivamente, eu posso até passar depois, eu vou passar para cada Padrinho uma posição para que analisem item por item
os seus produtos. É isso aí Emanuel, são as informações gerais.
Paulo - Eu posso fazer uma sugestão Valde-

mar?

Valdemar- Sugira.
Paulo - É pertinente o senhor está passando
por isso. Nas campanhas passadas a DIRAD ficou
responsável e agora você é que está tocando. Não
coloque mais viagem como premiação. Nós diremos
agência de turismo, daí o cara não quer ir o cara não
pode ir, o cara quer fazer aquilo, o cara quer Nova

Iorque, não quer ficar em motel quer ir em outra época, sabe? Então você está tendo aí um problema
com a viagem para Assunção, o pessoal não quer ir
porque está conturbada a coisa.
A Ido - Não quer ir não vai,
Paulo • É complicado.
Valdemar - Mas veja Paulo, existe um estudo

que diz o seguinte, quando o cara ganha dinheiro ele
lembra no máximo dois anos, então ele ganha uma
viagem, lembra quinze. Então o efeito digamos
numa viagem que ele vai com a família e tudo mais,
é bem maior, agora sempre vai existir isso aí. Mais
tem um cara que quer de uma forma e outro quer de
outra, teve um que ligou agora para nós fazendo
uma sugestão.
Batata - Não consegue concertar o mundo.

Valdemar - Não, mas está o regime lá tem estado no Paraguai, numa dessas acontece alguma
coisa.

Aldo - O máximo que pode lazer é prender.
Pauto - Eu Falei isso porque ele falou quinta
feira que ele estava preocupado em pegar a viagem

porque ele podia ficar preso lá.
Valdemar - Na realidade ele está querendo
Nova Iorque, ele está querendo Nova Iorque.
Batata - Eu também. Eles dão prêmio para Direter também?
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Pauto - Pode sortear de repente, nós estamos
comprando 20 passagens, conseguir uma a mais o

Senhor é Diretor ai.
Valdemar - Bom Dr. Aldo é o seguinte, nós lançamos como é de conhecimento dos colegas o car-

tão ali ó "balinha de troco nunca mais". Nós lançamos o Cartão Smartcard Visa Cash em Campinas.
Paralelo a esse lançamento que hás fizemos, porque
hoje se usa esse cartão como se fosse dinheiro eletrõnico, é aquele chips que carrega, inclusive eu te-

nho um no meu bolso, vale R$ 40,00, eu carreguei
fui lá numa banca comprei uma revista, fomos testar
demos um giro, em Campinas é o projeto piloto onde
tem mais de 1.500 terminais, que aceitam o cartão.

Então, esse, essa idéia do Cartão Inteligente.
Aldo - O Cartão é aquele ali, tem o nome do
BANESTADO e tudo.
Valdemar - O Cartão é aquele ali, essa ta~a na
diagonal, ele padrão para todos os Bancos, porque
são todos do projeto.

e

Paulo - Já tem o Cartão é?
Valdemar - Sim, carregado.
Aldo- Faz favor, mostra pra mim, eõ quero ver.

Gabriel - Isso é ótimo para dar para a esposa

para fazer essas compras miúdas.
Batata - Ilimitado né?
Gabriel - R$ 40,00. Ele falou.
Valdemar - Não, na realidade você pode carregar no valor que você quiser. É semelhante a uma
carteira.
Gabriel - Você carrega e fica o mês inteiro sem
precisar de troco.
Valdemar - E não precisa de senha.

Gabriel - Porque dai laciltta troco.
Aldo - Não isso

e ótimo.

Batata - Agora, alijas é o seguinte, uma coisa

que, a gente sabe tanta coisa. O cartão nosso daquele pessoal que recebe pelo cartão no Banco do
Estado, eu não sabia que ele vai lá e ele tem que receber tudo, ele não pode receber parte?

Valdemar - Aquele sim.
Batata - Prá nós o mais importante.

Valdemar - É, esse ai vai mudar.
Batata - Vai mudar por esse aqui?
Valdemar - Sim, vai ficar na seqüência assim.
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Então não precisa ir no Banco para

Batata - O cara vai no banco ele ganha R$
800,00 se ele quiser receber R$ 100,00 não pode.
Sérgio - Você vai numa farmácia. Ele tem que
ter uma máquina.
Valdemar - Porque que hoje está o piloto em
Campinas, só em Campinas temos hoje 1.500 terminais, o futuro é termos esse dinheiro Eletrõnico para
essa forma. Alias,
Aldo- Mas a VISA entra com a máquina?
Valdemar - Neste caso sim, mas daí eu quero
chegar um pouco, sõ para explicar o que vai acontecer em Londrina. Dai, veja, nós estamos hoje.
Batata - Pago somente no Brasil.
Valdemar - Perfeito. Nós estamos hoje em
Campinas, e Campinas é um projeto piloto. O BRADESCO está fazendo um projeto sozinho em llu,
dentro da tecnologia dele mas dai ele faz parte do
Visa Casch em Campinas. Daí está essa loucura,
toda a semana vem uma empresa querer vender
mais cara aqui vem a ·simes Dólares• vem a ·chulumberge·, porque todo mundo vem fazer o que
quer vender a tecnologia para nós, mas o grande
problema do Cartão significa as máquinas pra ler,
tem que ter uma estrutura, um parque de máquinas para ler, porque o Cartão de Crédito tem valor,
porque você vai numa farmãcia aceita, vai num
mercado, aceita. Bom Londrina aconteceu o seguinte. A prefeitura de Londrina recebeu uma visita de uma fornecedora de cartões, e achou interessante a idéia de fazer o controle de ponto na
Prefeitura de Londrina com o Cartão Inteligente.
Daí a Prefeitura de Londrina entrou em cantata
com a VISA em São Paulo, e que gostaria de fazer
uma parceria se a VISA não podia entrar e entrar
com alguma parte. Visa e Londrina, Prefeitura de
Londrina mantiveram cantata conosco. Nós fizemos o orçamento e chegamos a conclusão que
instalar todos esse esquema em Londrina, nós
iríamos fazer de duas formas, íamos fazer o Cartão Inteligente no primeiro momento para usar o
ponto e todo o controle de ponto da Prefeitura com
um tanto de pessoal, e a tarja magnética para fazer a leitura através do Elétron que é hoje um débito na conta que nós aprovamos aqui, na conta
corrente da pessoa. Então seria um Cartão híbrido, e nós discutimos com a Prefeitura. Ele chagaria num valor mais ou menos de investimento em
torno de R$ 390.000,00. Nós conseguimos da
VISA numa briga, primeiro por ser Londrina uma
cidade estratégica pra eles na parte de R$
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100.000,00 a R$ 150.000,00 que eles entrariam com
algumas coisas e nós teríamos a outra parte, e a
Prefeitura teria uma parcela que seria o investimento
nos terminais que vão ler os chips dentro da Prefeitura, ou que o cara vai passar no lugar de trabalho
dele, vai ter que passar pro cartão ter que ele está
chegando e tudo mais. Só que a Prefeitura de Londrina disse que se ela fosse faz~r isso ela teria dificuldades com licitação, ela não pode chegar e contratar isso aí, ela teria que licitar em aberto. Daí conversa vai conversa vem, aquilo que o Presidente falou, a gente conseguiu da Prefeitura de Londrina e
da SERCOMTEL. fizemos o levantamento hoje a reciprocidade dessas duas, tanto a Prefeitura como a
SERCOMTEL, está na faixa de R$80.000,00/mês
pro Banco, a gente sugeriu que eles se comprometessem com aplicações num valor maior e nós iremos aumentar a parcela com a VISA, pegar um pouco mais da VISA e o Banco entraria com um pouco
mais, e nós faríamos uma coisa inédita, porque até
hoje não tem no Brasil um Cartão Híbrido que você,
fora o eixo Campinas, porque a VISA daí entraria colocando em todas as máquinas da cidade e implementar o uso, porque dai não é do chips, é do magnético. A VISA colocaria, deveria colocar dentro da
Prefeitura, mas nós iriamos fazer um barulho com o
Cartão Inteligente em Londrina e tudo mais. Então
isso ficou acertado, o Presidente conseguiu da SERCOMTEL uma promessa de depósitos e nós pedimos isso por escrito e está indo a Maura funcionária
nossa, contratar com a Secretária de Administração
da Prefeitura a implantação desse projeto. Então nós
devemos ter além hoje do Visa Casch,que está em
Campinas, nós devemos ter esse projeto híbrido em
Londrina que vai ser uma coisa muito bom em termos de imagem pra nós. Então esse aqui dai nós
devemos no dia 08 de abril, implanta-lo aqui em
Santa Cândida, nós vamos ter umas máquinas aqui,
Gabriel - Vai funcionar com senha Valdemar?
Valdemar - Não, esse não tem senha.
Gabriel - E direto.
Valdemar - E grana.
Gabriel - Esse é um bom presente
Batata - Também se você perder o Cartão perde o dinheiro também.
Gabriel - Vê se a empresa dá de brinde.
Mas nós estamos avaliando Dr. Aldo como eu
expliquei para o Senhor, nós através da Associação
Banestado viabilizamos a cobrança de pedágio na
ponte de Guaíra. Daí o pessoal tem sentido que quer
comprar cartela, a transportadora que passa no caso
tem que pagar toda a vez o dono já dá uma cartela.

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Daí nós estamos estudando a possibilidade de fazer
ou o Visa Casch lá, porque aí é fácil o Senhor vai ter
duas leitoras na ponte e lá. E a venda na nossa
agência BANESTADO, lá em Guaíra. Então provavelmente está bem alinhavado para a gente fazer
isso até para dar um ar de modernidade lá.
Batata - Aonde está o Japonês e o Alemão lá
de Cascavel?
Valdemar - E os dois. Não lá eles estão muito
bem, o Dr. Aldo pediu as posições né? Mas quem
sabe a gente consiga também e daí começa a de·
senvolver a tecnologia. A questão é que a gente tem
sido muito procurado, assediado por esta empresa
aí, a Philips vei, veio a Shuliverger, a Simes in Door.
O Dr. Aldo até acompanhou umas reuniões, eles tem
uma idéia de fazer um cartão como este, mas diferente desse com a Prefeitura de Curitiba, mas seria
assim tipo, teria que instalar alguns mil tenninais na
cidade, no ponto do ônibus e isso precisa de um investimento de R$ 30.000.000,00, então eles estavam procurando parceiros pra eles. Então, tudo
bem, uma coisa boa que quem sabe dê certo amanhã, é uma coisa pra, a médio prazo, não é uma coisa fácil. Aqui nós estamos colocando amanhã.
Gabriel - Esses chips aí, você falou nos pedágios por exemplo, se você instalar no automóvel no
limite de cima, eu vi lá em Buenos Aires isso ai.
Valdemar - Não, eles têm.
Gabriel - O carro se aproxima e abre por uma
leitora ótica. Pois é e este não dá para desenvolver?
Valdemar - Lá existe, veja bem, este aqui se
chama contact \ess, sem cantata. mas tem duas coisas, existe este com a leitura ótica no vídeo que é
uma coisa e existe um cartão que é muito usado em
São Paulo e em algumas empresas de ônibus, que
você passa o cartão, tipo assim eu passo longe não
preciso me aproximar.
Gabriel - Mas e daí se o carro não pára ele vai
indo e passa direto.
Valdemar · A tecnologia do contac less, nos
pedágio vai ser usado isso aqui.
Elia - Nos pedágios será utilizado esse tipo ai.
Gabriel - Mas é com cartão. Você adquire o
cartão e ele vai no ...
Valdemar - Aquele dia que nós estivemos visitando, o Dr. Aldo sugeriu pra nós a Caminhos do Paraná, estivemos conversando com os empreiteiros
sobre o pedágio, eles comentaram e tem grupo argentino no meio sócios da Argentina que conhecem
bem essa tecnologia. Só que eles comentaram que
aqui eles acham que no Paraná no primeiro momento não deve colocar meio no dinheiro até prá provar,
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em março ou abril eles não vão conseguir essa tecnologia. Mas existe, existe, eu digo o Cartão que não
precisa contatar, porque ele só passa aberto e ele
distingue, eu não me lembro qual é a distância que
você passa e ele lê sozinho e existe a leitora no parabrisa ali.
Sérgio - As empresas não compram esses tipos de máquinas aí para a leitura disso aí? Tem tantas farmácias e postos que estão pegando cheques
sem fundos.
Paulo - Eles compram Sérgio mas ainda é
caro. Eles não bancam o investimento.
Sérgio - Mas fica recebendo cheque sem fundo
o tempo todo.
Valdemar - Mas veja, mas dai hoje, mas veja
bem Sérgio hoje usa o cartão de crédito. Hoje nós
temos o nosso cartão convencional que você pode
usar no Visa ou você pode usar na tua conta corrente. Então por aí está resolvido o problema no primeiro momento. O que vai acontecer que essas máquinas da VISA e outras, no futuro bem próximo vamos
ler o Cartão Inteligente. Daí ela vai fazer ...
Gabriel - Você passa o cartão e
Aldo - O Cartão de Crédito tem que preencher
o papelzinho, passar na maquininha.
·.
Sérgio - A ligação às vezes tem que esperar
um tempão.
Valdemar - A máquina vai ser o mesmo, eu
acho que ela vai passar por uma adaptação.
Gabriel - Você pode receber o teu dinheiro de
volta?
Valdemar - Nesse aqui pode, você pode voltar
no Banco e pode recasrregar.
Gabriel - Você pode pegar o Cartão.
Valdemar - Sim. Nós teremos máquinas, nós
temos maquinas para carregar e máquinas para descarregar na nossa agência.
Gabriel - Na hora que estiver dissiminado as
máquinas tudo bem. Se você vai viajar vai levar o
Cartão e mais nada.
Valdemar - Só uma informação, sabe porque
aquele cartão decolou como manda o figurino, Cartão Inteligente o Smart Card, que a gente mostrou.
Por exemplo na Espanha, Portugal, na China que eu
tenho informações e na própria Coréia, hoje tem cartão adoidado, ocorre que nós somos muito amarrado
à forma norte-americana os norte-americanos investiram muito em telecomunicação. Então eles tem
muita grana e satélites e tudo mais para transmitir
dados, então a partir que você colocar esse, esse
aqui é of. Não precisa você ficar vendo na hora se
tem saldo. Então eles não estão deixando a coisa
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andar, e a gente sabe de fonte limpa que os Direto-

é a linha de investigação do Ministério Público Esta-

res da VISA, eles querem tirar um investimento que
eles tiveram em tecnologia de transmissão. E nós.
Então aqui ele vai se desenrolar na seqüência.
Batata - É igual as montadoras aqui no Brasil.
Aldo - Alguém mais tem alguma. Não?

dual na área criminal.
Neco - Dr. Francisco desculpe interrompe~lo, é
que hoje eu tive uma visita de um cliente da Leasing,

BANESTADO LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL
2D8' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25.11.97
NOVEMBRO DE 1997
Neco . Vamos dar início a

208~

reunião ordinâ-

ria de administração e 33" reunião extraordinária do
conselho fiscal.

Dr. Francisco - Nós preparamos um relatório
bastante resumido, a cerca das providências tomadas pela divisão juridica da qual a cópia já está com
os senhores. A pedido da Promotoria de proteção ao

patrimõnio público nós encaminhamos cópias de todos os relatórios da auditoria e de todos os processos administrativos. A área cível dessa Promotoria
vai apurar a responsabilidade civil, ou seja, tentar o
ressarcimento dos prejuízos sofridos pela Leasing
por essas pessoas. E a ârea criminal a responsabilidade penal. Há fortes indícios da ocorrência de crime, a Promotoria jâ mencionou corrupção, concussão, formação de quadrilha.
Neco - Nessa história qual dos casos que o senhor pode dizer?
Dr. Francisco - Todos os relatórios indicam a
ocorrência de crime. Agora, na opinião da Divisão
Jurídica o crime praticado na Leasing, o Promotor da
ârea criminal. Prosseguindo então, o Ministério Público Estadual, na área criminal, obteve a quebra de
sigilo bancário de três ex-funcionários da Leasing, o
Luiz Antonio, o Josê Edson e o Nacim. E o que ele
descobriu? Ele descobriu que empresas que tiveram deferidas operações com a Leasing, faziam

pagamenlos a uma pessoa chamada Eusir Bággio,
e que o Eusir Bággio repassava parte desses valores ao Luiz. que por sua vez repassava ao José
Edson. Não há maiores indícios com relação a
participação do Nacim. Com relação ao Luiz Antonio e o José Edson há fortes indícios. O dinheiro
saia da empresa, ia para o Eusir e depois para o
Luiz e para o José Edson. Então com base nisso
esta apurando sobre o crime de corrupção e o crime de concussão. Se eles solicitaram propinas ou
se eles exigiram o pagamento de propinas e também o crime de formação de quadrilha. Então essa

a TV Mix de Londrina, o Dr. Milton estava presente e
ele confirmou que ele foi sugerido por um cidadão de

Londrina chamado Paulo Alho, que tem uma Brasília; ele estava com dificuldade de encontrar recursos
e fazer uma operação junto ao Banco do Estado, e
se fosse a Leasing e ele dando uma contribuição ele
poderia conseguir, e ficou comprovado, e ele hoje na
minha frente e de testemunhas ele confirmou que
ele deu 12 mil reais em dinheiro para o Edinho, uma
câmera fotográfica, uma filmadora. Então com o Edinho já tem a prova dele com cliente do Banco.
Betenheuser - Ele. somente indagado e sugerido que viesse a depor na Auditoria, ele se negou
alegando que não gostaria de estar com "juiz de
cor''.
Dr. Francisco - Várias pessoas já nos procura~
ram com a mesma história mas igualmente se recusaram a formalizar ...
Neco - Não, mas agora ele falou na minha frente, na frente do Dr. Milton aqui no Banco e nós podemos indicá-lo como testemunha, como cOrruptor...
Vargas- Ai ele é intimado a depor.

Neco · Lógico.
Betenheuser · Esta ok Pres!dente, o problema

é o seguinte: Se ele se recusar a depor e

eventual~

mente chamado em juízo. Mas tudo bem, vamos en~
caminhar essa forma. Vamos passar a qualificação
dele ao Ministério Público, dando essa infonnação.
Neco- Por favor! Por favor.
Dr. Francisco ~ Bom, além dessa investigação
do Ministério Público Estadual, nós também solicitamos à Procuradoria da República no Paraná a abertura de inquérito policial. Nós entendemos que caracterizados crimes contra o sistema financeiro nacional.
Neco - Chamado crime do colarinho.
Dr. Francisco - Crime do colarinho branco, gestão fraudulenta da instituição financeira e em alguns
casos fraude em financiamentos. A gestão fraudulenta envolve o pessoal da Leasing, o Diretor~Presi
dente à época e mais essas pessoas aqui, Luiz Antonio e José Edson. E as de financiamento envolvem
os empresários que tomaram dinheiro da Leasing.
Eu tenho aqui cópias de todas as notícias de crime,
são vinte e seis notícias de crimes encaminhadas ao

Ministério Público Federal.
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Neco- O Senhor poderia transferir ao Dr. Bompeixe, por favor. Por gentileza.
Dr. Francisco - Nos casos em que houve crime
por parte dos empresários, são aqueles de Sergipe,
da HABITACIONAL, da RÁPIDO LASER e da AMORIM SERGIPE. Nós temos um caso em São Paulo
da PREMOTOR, está bem caracterizado ocorrência
de crime no caso de financiamento, os bens não
existem; foram usadas notas frias para obtenção de
financiamento. Nós temos um caso de São Paulo, a
SAN JOSEPH, também com notas frias. Outra de
São Paulo da LOPEN INFORMÁTICA, notas frias. E
todos esses casos estão sendo apurados pelo Ministério Público. Eles ainda estão analisando a documentação que nós encaminhamos, são vinte e sete
pedidos, vinte e sete relatórios; quer dizer, uma documentação farta. Fora os processos administrativos. Há um único caso que já há abertura de inquérito policial, é o Sr. Oswaldo Luiz Magalhães dos Santos, que forneceu in1ormação falsa ao Banco Central. No caso da RÁPIDO LASER ...
Neco - Domicilio.
Dr. Francisco - Domicilio, exatamente, então
neste caso já há um inquérito instaurado em curso
aqui na Delegacia da Policia Federal de Curitiba. Já
foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Banco, entre elas o Sr. José Maria e já foi ouvido o pai
do Sr. Oswaldo. O inquérito está em fase de espera
das respostas de alguns ofícios que o delegado encaminhou a diversos ôrgãos né, Exatotia, Prefeitura,
Junta Comercial de Sergipe etc. Eu acho que o relatório, se alguém tiver mais alguma dúvida?
Neco - Eu tenho. No caso do Sr. Oswaldo, que
é o Diretor Presidente. é o maior responsável, não
há dúvida é quanto a isso.
Dr. Francisco - Não, não há dúvida.
Neco - O pai dele foi convocado pra prestar declarações, exatamente pra comprovar o domicílio
aonde comparece o domicílio do escritório dele
como o endereço do Contrato Social da firma RÁPIDO LASER, certo?
Dr. Francisco - Isto, certo, para explicar a sijuação.
Neco - Ou ele pode dizer que ele fez um favor
para um amigo tá? Qual a implicação criminal? Porque isto aqui é um falso testemunho!
Dr. Francisco - Sim, sim. Sabe o que? Eu não
tenho cópia do depoimento dele.
Neco - Como? Como·?
Dr. Francisco - Nós solicitaremos ao delegado
cópia desse depoimento C~!e. Mas 0 C''!:'legado já me
adiantou o seguinte: É o ~r. Joaquim dos Santos Filho.
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Neco - É, Joaquim dos Santos ~Hho, ladrão da
Caixa Econõmica Federal, en!re outros.
Dr. Francisco - Então ele disse ql!e e. responsabilidade não é dele nem do filho dele. O oessoal da Sergipe foi que usou indevidamente o endereço dele.
Sérgio Motta - Que coincidência!
Dr. Francisco - É coincidência.
Vargas - Depois deu outro.endereçc lá do Boqueirão que não era nada também.
Dr. Francisco- O endereço do Boqueirão era ...
Sérgio Moita - Era de uma firma fechada do pai dele.
Dr. Francisco - Então eu conseguirei cópias de
todos esses depoimentos e apresentarei à Presidêr.
cia oportunamente.
Neco - E nós vamos tentar agora com a TV
MlX incriminar esse rapaz e ele vai ver o peso agora, do crime que ele fez. Certament.a depois disso
ele vai abrir a boca.
Dr. Francisco - É lamentável que os funcionârios da Leasing tenham sido punidos, ou melhor, não
é lamentável; é lamentável que só os ·i:.mcionários da
Leasing tenham sido colhidos até agoia.
Neco - Qual a sugestão que o Senhor dá? O
que o Banco pode fazer com o Secretário?
Dr. Francisco - O que o Banco pode 1azer ele
já fez né?
Neco - O Banco encaminhou à l=>olicia Federal
que cabe fazer isso, agora, que o homem que é homem de confiança do governador :1ão me cabe
questionar isso.
Dr. Francisco - Apenas registre que isso é lamentável né?
Sérgio Motta- Houve algum indi-:::~:::> r.!e crime na
emissão das debêntures da Leasing.
Dr. Francisco - Eu não acompannei essa emissão. Não trabalhei o relatório da Auditoria que tratou
dessa emissão.
Sérgio Motta- E a Auditoria sabe"?
Arfei - O relatório da auditoria não apurou nada.
Sérgio Motla- Nada, nada?
Vargas - Mas você não pode -enquadrar o Sr.
Oswaldo no Colarinho Branco também i Federal?
Betenheuser - Sim, ele foi enquearado por informação falsa.
Dr. Francisco . Por informacéo falsa e gestão
fraudulenta.
Vargas - E outro t1po previste na 1e1, não?
Dr. Francisco - Têm que ver o seguinte, o que
é que esta acontecendo. Se os senhores observarem tem vários segmentos de informações que estão
indo as diversas esferas de policia. No Ministério Público Estadual atua as duas concentrações, na este-
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ra criminal buscando cada um dos fatos e uns foram
apurados nos Processos Administrativos, e eventualmente também cada um dos fatos que serão apurados em decorrências das ações que se comovem de
reintegração. Do lado cível, o Ministério Público deve
analisar possibilidades de ações de improbidade administrativa, buscando seqüestro de bens etc. Certo? Então já há uma segmentação de informações.
O problema é o seguinte: Trabalhar com todas essas
informações de tal forma que se produza algl.KTla
coisa que traga resultados. Na fase seguinte também tem o primeiro cantata o Ministério Público está
analisando ainda todas as informações trazidas, até
que eles possam enquadrar cada um dos agentes
que estão tidos como responsáveis. Pode eventualmente chegar ao Diretor- Presidente entendendo
que ele, em decorrência de todas essas ações, em
função talvez de fiscalização, de controle, talvez
possa ser lhe imputado uma responsabilidade maior
de que é e. de • falsidade ideológica e gestão temerãria•. Certo? Mas isso é ao final de toda essa análise, ao final de toda essa persecução penal.
Neco - Dr. Francisco, a respeito da sua afirmação ai, eu tenho já conhecimento que tem uma correspondência e que o Banco Central questionou o
endereço do pai do Presidente da Leasing e ele alega numa correspondência que já li, que ele ofereceu
como gentileza para ... Existe isso escrito e assinado
pelo Oswaldo dos Santos.
Betenheuser - Esta informação já esta fazendo
parte do processo da Auditoria e hoje do inquérito
policial.
Bompeixe - Não, não faz parte do inquérito policial.
Neco - Porque. então a informação que o pai
esta dizendo que não estava sabendo, não é bem
isso.
Betenheuser - Ê que veja o senhor o seguinte,
ele esta só depondo primeiro numa parte policial certo? E é o princfpio do direito que mesmo na fase inicial que eventualmente ele vter a ser denunciado,
ele pode se negar a prestar depoimento que traga
prejuízo na ordem criminal certo? Então ele, nesse
momento ele faz por produzir uma verdade, certo,
que está vindo em defesa dele em função de uma
própria acusação. Enquanto testemunha, se for arrolada, aí sim ele daí poderá responder pelo crime.

E que ele assinou, tem uma correspondência, que
ela foi ao Bancc Central, e ele ofereceu o endereçc ...
Betenheuser - Foi justamente essa base para a
instauração do inquérito policial.
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Artei - Só que na Junta Comercial esse endereço consta como da empresa.
Dr. Francisco - Não, é que eles fizeram as alterações contratuais.
Bompeixe - Já que o Doutor esta aqui, aproveitando o ensejo, eu sei que uma das preocupações
dele é a questão dos perdigueiros, embora nós não
tenhamos nenhum canil, mas eu pergunto a ele o
problema daquelas empresas, como é o nome?

CUMJUR e PLUS.
Vargas - CUMJUR/PLUS.
Betenheuser ~ O que está acontecendo na Leasing é o seguinte. Em razão de uma solicitação do
Conselho, essas empresas aí, o está acontecendo o
seguinte: Eu tenho como conceito que localizador,
que hoje mudaram o nome de p~rdigueiro para localizador, deixar mais bonito né? Tem que ler exceção,
você contrata perdigueiro na exceção, ou seja, quando tiver dificuldade na localização de bens, ou fazer
uma reintegração específica de grande monta, aí
você contrata esse pessoal especializado, digamos
assim, está ligado o gravador, "mais truculento\ que
vai lá e toma a coisa. Isso na exceção. O que aconteceu na Leasing, é que isso virou regra, certo? E
isso favoreceu então diversas pessoas qUe estavam
buscando e cumprindo a sua função, mas sem uma
regra especifica. Diante de argumentos trazidos para

o Conselho de Administração e questionados ao GEDEL na época, então resolvemos 3 situação assim:
vamos suspender tudo isso aqui, e passamos uma
normativa certo? Dando poderes específicos a quem
pode autorizar tal contratação, certo? Porque é difícil
fazer, digamos assim, uma escolha de uma pessoa,
porque o localizador ele vende a informação, agora
se ele contatou um veículo, vocês não conseguiram
então eu percebo, a remuneração eu quero tanto.
Então é difícil fazer justamente as contratações, en·
tão o que vai acontecer, a partir de setembro nós
emitimos uma nonna que diz o seguinte: "Somente a
Divisão Jurídica, os dois departamentos do Juridico,
o GEDEL e os advogados regionais tem autorização
para que se contrate perdigueiros nas seguintes si·
tuações: Inexistência dos bens, não localização do
paradeiro dos bens, dificuldade no cumprimento de·
pendendo do montante do crédito, do tamanho dos
bens a serem removidos em fim, de tal sorte que
haja regras específicas. Claro que estamos passan·
do uma fase de experimentação se isso vai funcionar, porque, uma regra que anterior que é elástica,
porque não tinha regra, e hoje uma regra mais rigo·
rosa. Então o que é que nós temos que avaliar, verificar se nesse novo sistema vai haver a mesmo a so-
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lução. E uma vez se amoldando ao sistema, vamos
aperfeiçoá-la. É que hoje nós estamos tazendo, vendo a situação da Leasing, aos poucos está se trazendo regras, regras e normas. Certo?

Dr. Francisco - Com licença, me ocorreu uma
sugestão, o Senhor disse o que mais se pode fazer,
eu não sei se cabe. Eu sei que o Sindicato dos Bancários esta encaminhando ao Governador uma nota
de repúdio pela permanência desse Senhor como
Secretário de Estado, porquê? Porque enquanto ele
for Secretário de Estado, ele tem foro privilegiado e
isso prejudica as investigações tanto do Ministério
Público Federal como o Ministério Público EstaduaL
Ele tem toro privilegiado lá Tribunal de Justiça, Tribunal Regional FederaL
Betenheuser - Não é primeira instància o juiz
do Tribunal Federal, é o TRE que vai, e o TRE, acumulado como está.
Dr. Francisco - A sugestão que eu faria é a seguinte: É se o Conselho da BLAM não poderia encaminhar um expediente ao Governador dando conhecimento do resultado da Auditoria e do envolvimento
do Senhor Oswaldo nessas irregularidades, tocar no
evidente envolvimento do Senhor Oswaldo nas irregularidades?
Neco - O Governador já sabe,
Dr. Francisco - Oficialmente?
Neco - Pessoalmente.
Sérgio Mona - Mas não oficialmente.
Dr. Francisco - Uma manifestação oficial do
Conselho de Administração da BLAM.
Neco - Isso compete aos Senhores.
Vargas - Eu acho que o que se poderia dizer
Presidente, é oficiar o que esta relatado, as providências que estão sendo tomadas em relação à
BLAM, que ele estaria envolvido, mas não precisa
absolutamente entregar todo o dossiê, dar noticia.
Oficializa uma notícia que ele sabe pessoalmente,
que ele conhece pelo menos. Isso oficializa de uma
forma suave, está certo?
Bompeixe - Porque suave? Então não comunica, fica mais elegante.
Eu posso dizer aos Senhores que eu tão logo
soube do episódio, o Valter Benelli me deu a primeira notícia, eu fui levar ao Secretário da Fazenda, que
é meu superior, nós fomos falar com o Governador,
ele me pediu que desse a ele o direito de defesa, a
pedido do Dr. Bompeixe ele foi convocado, o Oswaldo compareceu, o fato dele Ter desrespeitado ao Dr.
Bompeixe como Conselheiro do Banco, daí foi que
eu enviei à Promotoria de Assunto Federal a denúncia, criou um problema a meu ver, criou.
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Arlei - O Governo indiretamente sabe. O Banco
mandou, o Governador sabe.
Neco - Vou dizer para os Senhores, quando eu
estava saindo da sala do Governador, dentro da
sala, eu e o Governador, o Giovani Gionédis e o Rafael Greca, o Greca se adiantou e disse assim, Neco
esse cara é um ladrão, noutro momento tomaram a
decisão, a minha obrigação foi cumprida eu lamento
pelos Senhores, mas nós estamos vivendo essa si~
tuação. Posso dizer aos Senhores que está começando a nascer, na Secretaria que ele está administrando, que veio uma solicitação de empréstimo para
a Paraná Turismo, para adquirir no exterior um ne~
gócio de plástico para fazer uma pista de dança de
plástico. R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais ), o Banco não autorizou. não tem nenhuma
operação de origem da Secretaria de Esportes. Então, se por ventura os Conselheiros quiserem manter
um cantata primeiro com o meu superior do Banco
que é o Dr. Giovani, eu estou à disposição, posso
até acompanhá-los levá-los, porque cabe a ele que é
o representante do Banco junto ao Governo Estadual, levar ao Governador. Eu tenho que me reportar
a Ele, nós estamos numa hierarquia. Podemos marcar um dia uma hora, mas tem que ser com antecedência, ele está indo amanhã a Brasília ver esse negócio de protocolo do Governo do Estado com o
Banco Central isso é pra venda de banco oficial, e
hoje as sete horas foi ver um problema na Cidade Industrial, posso conversar com ele e pedir uma audiência para os Senhores Conselheiros e Conselheiros Fiscais, e levar assim um repúdio ao Senhor Oswaldo como administrador da BLAM.
Sérgio Moita - Até antes do Sindicato fazer a
bagunça que vai ser, dai vai ter imprensa e aquelas
coisas todas.
Vargas - Fazer já isso, fazer já.
Neco - O Governador está saindo agora às
19:00 h para Londrina, amanhã ele vai inaugurar
uma série de início de obras. Então às 19:00 h eu
vou estar com ele e com o Secretário Giovani. Eu
posso tocar no assunto e pedir audiência com os
Conselheiros da BLAM. Eu acho, na minha opinião o
melhor caminho.
Neco - Vai lá porque a Leasing não tem contraIe?
Arlei - Não é isso, é que ele precisa ir lá e checar
com que tem na Leasing e não checar as infonnações
que tem com ele, esta fazendo conciliação os três.
Bompeixe - Espera lá, da licença! O Dr. Milton
saiu daqui agora o que é uma pena porque ele disse
que não tem.
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Arlei- Não tem o que?

Bompeixe - Não tem controle.
Artei - Nãc•, mas o João Maria vai falar para os
Senhores. Ele vai dizer se tem controle.
Bom!J€ixe - É. João Maria quem é?
Arte i - Ele é Auditor. Auditor do Banco.
Bompeixe - Não devo contestar?
João Maria - A gente, por solicitação da Diretoria da Leasing, é que a Auditoria entrasse com processo pra tentar compor aquele saldo que apresentava como adiantamento dos honorários ...
Neco - Desculpe, a Auditoria da Leasing, ou
Auditoria do Banco do Estado?
Arlei - Do Banco, Auditoria do Banco.

João Maria - Então, cumprindo essa solicitação
nós iniciamos os trabalhos de tentar levantar todos

os valores que ali constava e que a gente viesse a
compor ou validar o número que apresentava no balanço da Banestado Leasing. Existem controles dentro da Banestado Leasing, só que os números que
constam hoje em boa parte daqueles números do
balanço da Lea.3ing é antigo, que vem remanescente
de vários processos que toram iniciados em épocas
passadas e que houve seqüência de adiantamentos

e acabou se ...
Aldo ~ Nos mesmos processos?
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menta de campo, que é buscar documentos, acaba,
aí a gente vai partir pra classificar os problemas que
realmente que podem acontecer.

Sérgio Moita - Até agora não tem nenhuma
opinião, nem uma vaga idéia de como foi aquilo que

aconteceu?
João Maria - Olha, vaga idéias, tem algumas
coisas que a gente percebeu, que tem valores que
estão lá dentro lançados e que não são adiantamentos; são despesas que estão lá classificadas de forma errada porque, porque na informação que veio
do escritório teria ação onde o, a parte réu do processo, ação passiva, que está lâ como adiantamento
e que na realidade e despesas extras pagavam o valor para que ele efetuasse o trabalho. Isso está lá e
quer dizer, é meramente classificação, isso digamos
alguma coisa que a gente verifieou mas que não é
grande, não é números desse tipo, que compõe
esse número de erros digamos, de classificação incorreta é pouco.
Neco - Agora recente, agora. Entendeu Milton?

Eu não sei se é você que determina os advogados
do Banco, eu não sei se é da sua dete:rminação a
transferência ou a indicação de advogê.do. Lógico
você tem conhecimento dos advogados credencia-

João Maria - É que tinha etapas de pagamentos pelos adiantamentos no decorrer do processo,

dos, eu tenho já dito aqui no Colegiada e na Diretoria, que as causas de grandes valores de respon-

iniciar o interesse de posse e concluía com uma ...
esse processo.
Aldo - Iam atras de um recibo.
João Mari3.- Exatamente. Então para que esse
levantamento t vesse uma validade realmente, era
necessário que voltasse processo por processo,
contrato por co 1trato e que fosse, foram ajuizados e
que compõe aauele número, que hoje da setecentos
e oitenta e pou.:os contratos, e que compõem aqueles setecentos e poucos mil reais que está lá de

sabilidade da Presidência. É o caso da ASPEN
PARK, esta na mão do Dr. Hosken hoje e do Dr. Cesário, é o caso da FREEZAGRO, são os grandes de-

adiantamento '\8 Banestado Leasing. O trabalhe
está um pouco lento, a gente concorda que realmente deveria ser, estar mais adiantado, mas em busca
dessa validação desse número é que esta lento, tem
que ir contrato por contrato que é coisa antiga, tem
coisa de 95, tem coisa de 94, tem que compor os va-

e

vedores do Banco. E chamou-me, causou-me estra-

nheza que hoje eu telefonei la pra Londrina, ai é que
ele me infonnou porque eu determinei que se fizesse
igualmente como tem que ser, cinco advogados em
seqüência, não importa escolher, acontece em dias
aHemados, de acordo com o não pagamento, e parece que o nosso advogado não gostou muito.

Betenheuser - Não, não. Presidente, o fato que
eu tiver que contornar foi o seguinte: Que reunião

com os gerentes, Colete falou que havia suspeita,
que o advogado da Regional estaria recebendo pro-

lores, buscar recibos, olhar a ação realmente se foi
reintegrada se não foi reintegrada, se já foi feito um
acerto com o ~(üster né, e compõe aquele número

pina para canalizar processos. O Dr. Faquim, é uma
pessoa que eu posso dizer, extremamente honesta
e muito introspectivo, ele não soube contornar profissionalmente este fato, e se fechou em si, se fechou
na ostra e caiu em depressão. Ele não tem mais

na integra e que já foi paga, tem uma série de hipó-

condições de voltar à SUREG em função desse

teses que pod-am acontecer dentro de um desses

acontecido, certo? Porque talvez a comunicação
dada aos gerentes, a reação dos gerentes de dar ri-

contratos. Então é um trabalho que esta sendo desgastante, mas a gente tem colhido até agora bons
resultados. Acredito que essa semana o levanta-

sada, porque talvez tinha sido conotação de brincadeira, e ele não conseguiu suportar, por isso é que
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ele pediu afastamento. Ele me ligou à tarde, chorando, Presidente, em função desse fato, busquei contornar certo? Eu estou por enquanto trabalhando
com o advogado da SUREG de Santo Antonio para
atender Londrina, porque Londrina está efetivamente
na parte do jurídico um verdadeiro desmando, um
absurdo o que está acontecendo lá.
Neco - O Senhor acabou de dizer que o rapaz
é bom.
Betenheuser - Sim, mas ele estava precisando

se tratar.
Neco - A única bondade se nota aí que o Senhor acabou de me relatar.
Vargas - Uma coisa que me preocupou na última reunião foi aquela, foi aquele ingresso de funcio-

nário fora de hora mexendo nos sistemas.
Betenheuser - A Auditoria determinou a instauração de processo administrativo porque o funcionário entrou às cinco horas da manhã.
Vargas- Tem que ser demitido.
Arlei - Foi mandado para a Área de Recursos
Humanos.
Vargas - O Daros levantou uma questão que é
extremamente válida e preocupante, que se essa
pessoa ou alguém lá dentro tem condições de operar o sistema. Então essa pergunta ficou no ar. E eu
sugeri, estou sugerindo a Auditoria, além do sistema
que eles vão fazer que é ver se o sistema confere
com a contabilidade, dessa possibilidade. Agora levei um susto maior, com a informação verbal do Vaiter, V alter Benelli de que a contabilidade é feita pelo
sistema eles não saem do sistema não pelos documentos. Procede isso?
Vilmar - Como é que é?
Daros - Não a contabilidade é pelos documentos. Só pode ser.
Vergas - Pelo sistema, você contabiliza pelo
que o sistema gera, quer dizer a listagem do sistema.
Vil mar- Não, pelos dados do documento.
Vargas - Pelos documentos, o sistema gera
uma listagem de controle, do que foi baixado.
Vilmar - Positivo, você lança pelo documento,
você bate com a documentação.
Vergas - Mas você entra no sistema, todos os
documentos.
Vilmar - Das informações você alimenta o sistema para contabilizar pelos documentos.
Vargas- Pelos documentos?
Vilmar - Claro, pelos documentos.
João Maria - A gente está trabalhando exalamente nessa informação, a gente esta trabalhando
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em cima e está praticamente encerrada esta verificação. Eu não sei se essas informações de sistemas é
de abril, toda a movimentação de ingressos de números dentro do sistema. A contabilidade ela é gerada após do cadastramento dentro do sistema dessa
informação, cadastro um contrato e dai pra frente a
contabilidade é gerada.
Vargas - Sim, mas os pagamentos o sistema
tem os documentos?
Dares - A baixa das prestações, você tem o documento que comprova.
João Maria - A minha validação em cima desse
número, qual a possibilidade de ou vir alguém entrar
dentro do sistema e alterar o número e mudar a
base contãbil. Porque a contabilidade sempre ela vai
estar checando com o sistema, se o sistema faz o
lançamento automático, no final os dois vão fechar.
HIDROMEC fechou-se de abril até hoje.
Vargas - Tudo bem, porque poderia um cara
chegar lá e alterar o saldo devedor, baixar o saldo.
Não sei se tem controle tem.
João Maria - Depois tem renegociações, tem
renegociações.
Vergas -Tem uma listagem.
Neco - As operações ficam arquivad-as nos sistema? Então mesmo que eu pegar o sistema deve
estar gravada em algum lugar esta operação. Operação é uma coisa, está dentro de uma linha do sistema e contabilidade é outro negócio.
Arlei - Ele tem que fechar.
A alternativa de alterar dados do sistema seria
através de fo~ar uma renegociação e alterar os dados, e em cima disso que eu trabalhei. Porque seria
a única possibilidade para que entrar, fora isso um
processo novo, o que eu fiz? Porque todos os contratos que iniciassem a partir desse dados não tem
erro, porque só poderia alterar em cima de uma
base através de renegociação. E eu peguei todas as
renegociações e verifiquei.
Daros - Ou então transferir de um contrato pra
outro na mesma conta.
João Maria - Mas ele aparece como renegociado.
Daros - Aparece movimentação.
Vergas - E o limite é diário pra você conferir.
Dares - Tem uma certa segurança. Você tem
documento que você faz a verificação.
Vargas - O Livro Diário é conferido, ok, liga com
a conta corrente de agência, o diârio confere, ok.
Neco - Gostaria que o Arlei relatasse o Demonstrativo Sintético Contábil em Reais, relativo ao
mês de outubro/97.
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Arlei - No mês de outubro nós representamos o

resultado negativo na ordem de R$ 4.500.000,00
(quatro milhões e quinhentos) o dado liquido é de R$
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos) isso no
decorrer do que, nós estamos tendo isso

é todo o

mês essa renda de arrendamento, uma redução
dessa renda, lógico que umas nós não estamos operando, e esta havendo muita renegociação de con-

trato também, pode ver que um dos fatores que nos
ajudaram bastante no mês de outubro foi na aliena-

ção de bens, quer dizer nós estamos indo bem na

venda via direta e via leilão, que pulou de R$
2.000.000, 00 (dois milhões de reais) para R$
4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).
Vargas - Explica uma coisa Arlei, nesse item,
na tolha, na página 04 que diz assim: vendas de

bens, vendas de leilão, R$ 939.920,00 (novecentos

e trinta e nove mil, novecentos e vinte mil reais) e
aqui você tem R$ 4.210.000,00 (quatro milhões, duzentos e dez mil reais)?

Vilmar- Esse, só uma informação, essa venda
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Vargas - Come é que você tem aqui
R$1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais).
Lucro na venda de bens, R$1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais)?
Bompeixe - O Lucro de R$939.920, 00 (novecentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte mil
reais), é o lucro do dia 31.
Vargas - Não, não, isso é. do mês. Se tern o
saldo anterior de setembro, é do mês.
Vargas - Me diga uma coisa, a despesa de
captação de vocês e a CD!.
Arlei- É CD!.
Vil mar- É DCI, cedendo.
Arlei - É, 1 ,96.
Vargas -Outra coisa meu chefe, eu tenho aqui
outras despesas operacionais de R$3.618.000,00
(três milhões seiscentos e dezoito. mil reais) aqui.
Vil mar- É, nessa despesa aqui foi feito o acerto da, tudo para o caixa da ...
Vargas - R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos reais) sobre tributos, foi pagamento de diver-

que lucro na relação de venda de bens, são os con-

SOS.

tratos quitados antecipadamente, e os contratos que
são encerrados que são quitados pelo VRG. A venda de leilão é aqui em baixo.
Vargas - Onde é que está a venda?
Vilmar - Lucro na venda de bens, R$
1.482.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e
dois mil reais).
Vargas - Sim, mas aqui no seu Fluxo de Caixa
tem R$ 939.920 00 (novecentos e trinta e nove mil,
novecentos e vinte mil reais)
Vilmar- Mas isso era o saldo do dia seu Mário,
esse é o ~alar do mês da venda do mês.
Arlei - Isso não é movimentação/mês. Isso aqui
é movimentação/mês, isso aqui é o saldo do dia.
Bompeixe - E esse despesa de leilão foi todo
no dia?
Arlei - No leilão, no dia.
Bompeixe - No mês R$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais),o que esse R$
1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais)?
Vilmar- Esse R$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais) é saldo do dia.
Vargas- Fluxo de Caixa é Mensal, não é do dia.
Arlei - 30 do 09.
Vargas · Não tem Saldo anterior?
Bompeixe - La no final do mês.
Vargas - O saldo final é a gente que deve.
Arlei - R$939.920,00 (novecentos e trinta e
nove mil, novecentos e vinte mil reais) vendas de
bens e vendas em leilão, isso é a comissão do mês.

Vil mar- Essa diferença aqui foi feito a baixa do
contrato da ...
Arlei - Da ZAlD?
Vilmar - Imobilizado da RÁPIDO LASER, porque foi fe~o o levantamento da não existência do
bem, nós tivemos que dar baixa como outras despesas operacionais, daí esta com ação de cobrança.
Dai não é ação de reintegração.
Bompeixe - Entrou algum novo ainda não conhecido?
Arlei- Não.
Vargas - Desafio é Club Car.
Bompeixe - Desafio é C\ub Car.

Vargas - Mudou de nome outra vez. Construtora CARPISA é nova essa ?
Ar1ei - Não, essa foi renegociada. Não honrou
a primeira parcela.
Bompeixe - CARPISA, continua nos devendo?
Eu passei em frente ele hoje. Está bonita.
Vilmar- Ela esta contestando a auditoria.
Dares - Serena está em concordata.

Vilmar - Agora entrou com ação contra a Leasing.
Vargas - Bom, a SOFHAR, bem a SOFHAR
que é nova nesta relação. O que é isso •clube de
Bens ", Computador?
Vilmar- Computadores.
Arlei - Computadores e bens móveis.

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Vargas - Bom, esses computadores provavel~
mente não valem nada, mas estão lá, e os que devem estar ...
Arlei - Aqueles são, dação por falta de pagamento. Eu posso pegar uma relação para a próxima
reunião.
Vargas - Deve ser 486, R$200,00 (duzentos
reais) é muito.
Arlei- 386. Quais são os bens da SOFHAR ai,
nós vamos trazer.
Vargas - Você falou que está ajuizado?
Bompeixe - Uma informação por gentileza.
Aqui consta em atraso.
Arlei- Sim.
Bompeixe- Já ajuizou alguma medida?
Arlei - Já estamos ajuizando, pondo na justiça
para reintegrar.
Bompeixe - Eu estou perguntando pelo seguinte. Tem uma das noticias - crime a que envolve a
CRISTUR. Serão ... se algumas dessas aqui contiver uma ação judicial.
Arlei- Essa CRISTUR é dos novos. Essa é de
94, do governo anterior.
Bompeixe - A que eu estou perguntando porque vejam bem eu combinei com minha mulher que
hoje eu sou apenas ouvinte. Estou me excedendo.
Arlei - A CRISTUR é o seguinte viu Dr. Bompeixe.
Bompeixe - Porque vai parecer estranho que
eu diga " olha essa operação foi anormal e eu não
tomo nenhuma atitude ".
Arlei - Não, não, deixa eu explicar. A CRISTUR o que acontece. A CRISTUR é uma empresa
contratada pelo Banco para o transporte de funcionários aqui de Santa Cândida. Em torno de 1O a 12
ônibus. Então o que acontece? O Banco todo o mês
quando paga não paga para a CRISTUR. O dinheiro
vai direto para a Leasing.
Bompeixe - Só para os senhores saberem:
TAY MAHAL, COTERPAVI, CRISTUR,DISTRIBUI·
DORAZAID.
Sérgio Motta- O que ele esta querendo?
Vargas- Estão todas ajuizadas!
Bompeixe - Eu só quero saber, eu não sei, eu tenho que saber. Porque daqui a pouco foi ajuizada uma.
Arlei - Mas Dr. Bompeixe, eu náo vou lembrar
dos 28 processos de cabeça, se foram ajuizadas.
Bompeixe- Não, desculpe.
Arlei - Algumas eu lembro.
Bompeixe - Eu estou dizendo que eu só acho
estranho que nós estejamos a dizer que é uma ope-
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ração irregular e que agora nós não estejamos tomando medida judicial!
Arlei - CRISTUR não esta ajuizada não. Vai
estar ajuizada. Nem a COTERPAVI.
Bompeixe- Pois é mas a CRISTUR ....
Arlei- Nem a COTERPAVI, que a COTERPAVI esta negociando. Oh não, a COTERPAVI esta
ajuizada.
BOMPEIXE- EMILIO ROMANI,
Arlei - Está acertado, já negociou a divida,
está em dia, pagando em dia. Veja bem, o que eles
estão levantando ai é da forma como foi feita a concessão das operações. Não Dr. Bompeixe essas

operações foram mal concedidas. O fato delas terem
sido mal concedidas não quer dizer que não estejam
sendo pagas, E diferente. Veja bem, A EMILIO ROMANI, uma empresa que quem assumiu foi o Meneguel, e o Meneguel veio aqui e renegociou e esta aí
pagando bonitinho.
Vilmar - Não, não, ele está falando que elas
são suspeitas de Ter pago comissão.
Ariei - não, não é isso não.
Bompeixe - O que eu quero dizer é o seguinte:
Se uma operação foi mal feita, desculpe, se ela foi
feita de forma irregular e eu noticio ...
Sérgio Motta - Arlei, eu não vou comentar
nada disso aqui.
Arlei - Esqueça ...
Bompeixe - Toca pra frente. O tempo dirá. Eu
só acho que se é irregular e não toma atitude nenhuma, qualquer coisa, eu estou dizendo que estou fazendo uma acusação leviana.
Arlei - Tem razão. Entendi. Mandamos para o
Ministério Público, que dentro da Leasing está normal. Notório, Emílio Romani está lá. O escritório está
pagando lá.
Bom peixe - Tem certas coisas que tem que
ver viu gente.
Vargas - Então antes de Ter revertido tem que
fazer um acordo, tem que conversar.
Bompeixe Então para amanhã a gente não levar uma invertida.
Arlei - Faz o seguinte: baseado na análise inicial da operação, que a auditoria levantou nessas
operações era o início da análise.
Daros - Mas por outro lado, se ela está pagando
em dia, não tem nada a ver; porque se discute a origem,
agora, se está inadimplente, ai abre a ação também.
Ariei - O que a gente comentou aqui, o que foi
comentado, que o Dr. Francisco comentou aqui, a

544

ANAIS DO SENADO FEDERAL

SAt\1 JCS!::PH, .:;...:e- w::· -_.:.-=.:7 .~:.~. 1 h~.o § q·Je tem
ncte. tr:?... Pc:.1e se:< ... : . .. ·. ·:I-.c .,;;-:Jsta. E -executar o
commro. ac que a c&:::: _·..:-i.:·'iuJr r~agílnd'J da forma
cama '3S!a pagam~o ..Ch.~: .. .1 ~ : _ -:qar ~re. CL dcts ou
três milhões ou 'Jmf=;::- .c:.::· -;::::bf!ndo tc.tJ-J •r1é2

acui.
Var;Jas - ~- !.:·=::=:....:
tudc bErr..
J2.rc3- Tã :.i r·c il!'· - ,.._::_-: ~ere.çà.o.
Var;1as- Se •m--=~· ·;~\_~::'.... ·:. · -~cé •1ã0 va1 ::·.s:::il:':
os bens l.essa q:ere.c::·~,:-. : :- . : ,:.~ ~-.::r ,:e r ~~~é. ~L!l;:....
em 8.treso""' IJe.ros.
1/argas -

s~ \'C

valem naaa.
Bomoeixe -

:o

··- _ ·.:~ o:-ssas tsns n2ç

·,i ,-;.r-: eH:

caracl~riza.

De:i"os -

process:

Nê.o. ~~~·-r·.

e:~ecuta.

3ornpai::e- hk.:::

:. ('"' •t?.r7

DE.'OS- (t,I?.S .::~ ·~I::: - .

'3c ;1:::oei~e - r:--~ ~- :- :3 :- · ...,, f!.tre.so, eu rl!go ··
seguine. ==~~ com;-.2-.r~r:a --='"~':T~· 'O:l ::~.utt:>ridade c.! digc.
olha ~enhores, p~~=:-. :·:::· · .,.-:~~. ·.::10r "' digo •.)!ti::
essa o~eraç§o é irr7~!;!:.:-.=
·~ ' isso. f0i feitn e.qui
io, ~OU\..2 favorecirn-:-:-·T: ·::;·:· .-:::n dia. c um2 :;Hua·
çfl.a, eu quero apur2;r :·,. ~-:-:- ~·
·rle.de:; '.\qar? t.:11Jtr::si:"Jc~çêo: -=u der.~.::!t:i:.=
:xo·-nC8r:c1a nenhiH~~,.
''L~g.e.s- É. :;-t;;:::
... .,,.,f:i ~-=:! ~\I :'i_~~ 'c.
~~: ·- ;eir.:e -- ::.
·.:ar _.-,~-=- ;, 1vertid~. .. ..
~c· ·· ·hen' , j':<:: ,
•'':''::'~ -·~(' ;~:':'f'
-:r;:;u;~;· -:-la P.s ~z

íl..r:ei -

l-leu;;~

'l\Uill':::3';:?.0, j.J'J'Cj'j.:

:-:6~

Já r:-3 Leas~ng r:!:.~
-:Gss:n. :·L•e estãc :·~-:
=~te•..: t'Jman·.··:

-::cc

· :~;:q:l" ·•::-::-s::;--; ,r."':'

_·:-•: nn· f(;r.::- di::-·.:_-

·::n:~.-:

C!"'

;.:, ISdC· c:m~'1'?".1. l~il'

' 2~:-::.f

Arlei - Pois não Dr. Bompeixe.
Arlei - É isso aí. Eu só queria receber metade
... o CL. que me dava um resultado em dinheiro. Só
·netade desse CL dos 20 maiores. Não estou dizen-:'0 metade do CL carteira. Metade dos 20 maiores.
:::sses aqui só virava o resultado.

Vilmar - 20 maiores é quarenta por cento da
r:aHe!ra.

·::rr:ar ·- ~) r:r·~·::·
.'ri:- ~,o,--

:1o, inclusive o senhor Presidente me convocou para
~star junto, e ele está assinando um contrato com
·jrgãos do Governo do Estado, inclusive o Banestado. é no valor de R$14.000.000,00 por um prazo ai
de 16 a 18 meses. coisa assim. E com isso ele vai
-=:.certar a divida aqui.
Sérgio Motta - Não dá pra fazer junto ao Ba·1estado e outros órgãos, acordo. de pagar o CL que
~stá devendo pra Leasing.
Arlei - Ai é que está. O que a gente vai fazer, o
::JUe a gente vai acertar daqui pra frente é o seguinte:
~!e vai dar uma procuração, por escrito para a Lea"3ing, que todos os créditos oriundos desse contrato
serão utilizados para acertar a Leasing, e o ECC que
-:>Je vai fazer aqui no Banco. Ele vai fazer esse ECC
-:-:qui no Banco sabe porque? Pra acertar a pendên-~la na Leasing, que é pra gente, vou Ter que jogar
•uatro milhões para CL. Ele veio renegociar. Faz
'Jma ponte com o Banco e se ele tem esses recursos. contrato assinado pelo governador, pelo Secre~é.rio da Fazenda, Presidente do Banestado, todo
. nundo, COPEL.
Vargas - Contrato de prestação de serviços é
--;omplicado.
Arlei - Eu não sei se é bem de pfestação de
--;erv1ço. Acho que é na área de software.
Vil mar- Software e prestação de serviços.
Arlei - Prestação de serviços. Ele tem centro
·~treinamento ai, esse negócio ai.
Vargas- Eu volto a SOFHAR mais tarde.

Sérgio Motta - Me responda o que é 40% da
-:-arteira.

r.~r:-:-.i:::

·.r•e~
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IJ;erge.s- Pega ASPEN PARK. AMORIM SERE CLUBE CAR 40% da carteira.

Vilmar - Como é o nome daquele empresário
acharam o documento aqui.
Arlei -

E o genro dos

Vieiras.

Sérgio ivlotte.- Sobrinho do V1eira.
Vargas- Ah. aquele la de ...
. :..s ::'.1 _, ,.-1e:, fatos

;ando

c :::Jreslder-t-:-:

r}

•..• r:s-~c.

Arle1 - Caneta. que ficou devendo o celular.
Daros - Aqu1 na Leasing. Você está brincando? E não tinha seguro?
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Vargas - Ele era da concessionâria ds.

.~e

::-.~1-:-::::c.s.
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Bompeixe - Aqui 11.5 diz assim: Imóveis nãv
Liberados. Esses, o próprio Banco pode fazer 11so?

l/argas- ·'ccs.s 'XntL.i:.~.-: .:_e ex1sre uma "ae._.;·maiia de :.~i&...
Oaros - , íão. , -r~;,
-um ;-=!nc é a Cu;·o Fino.
~~em mil gaiiõras a i=--\:s·1 ;:~i-~) :·ea1.
Bompei:.:e- : ~: · • :·: ,: .. :,;;11 "?.:J.;-es o ... Casca·'al. .:.:m vunio;.: era --~.::;~;:-;-.~.:::,;,:,;(.;'")é? O que esse
::às porcento:'
Arlei -T.-<'::5 o.::or ~:::::-.o a.s~Güüe. ~ esroql.ie que
~stã em Gt.à.:.:tto em l.ic:dda:::S..J.
Bompet>;.S- ·:·· -_g,:= pnr :'"'?.i1tJ c.::! :~tl364.000,00?

Quer dizer...

Arlei - Foi cedido um aqui Água Mineral.
Bompeixe- Santa Paula?
Artei - Poder de terceiros, 8. É alugado. Aoa;·..
tamento que era para entrar naquela famosa comoosição da Água Mineral em mil novecentos e lá vai. ..

Neco - A Água paga aluguel?
Arlei - Para a Associação Banestado. Nãc. a
Associação Banestado também tem que remune~::r
a Leasing através de um convênio que existe.
Vilmar- Tem um contrato de que cabe coma:-;-

ça?

Arlei ·- f>là:. :: -~~-~:~.::·:-:3.0~~-~J. Eu estou pasaoui ::ar.: ·-·~s:--: · :--:.:· .-:-::-::--:~cirnemo dos ca~
-,;;.,nões que: i.:.r::--- .-::·:!~::e: -:-::r:s. 5sses caminhões a
.aic;ria<::ra.u.s -.-:~.:.'·:~::;::-: ..

.-8.11;.,0

Arlei - Não, hoje não, porque hoje estão I&::<::-:
prejuízo.

l)a.ros-

esse negócio está se arrastando a mais de 1O anos.
sei lá não sei quanto tempo faz isso aí
Neco- Quem é o dono da Água Mineral?
Artei - O dono do imóvel é a Banestado I. c~.
sing. O administrador daquilo é a Associação Baneslado, ela faz o papel de Adminislradora do Comciexo.
Daros - Mas você tem o problema se deb:ar ,. . ~
explorar a água custa mais caro.
Arlei - Isso é um pepino da gestão anterio,·.
Dares - É eu acompanhei isso.
Arlei - Se a gente parar aquilo lá vira s1 Jl. .• <:l.
Pelo menos assim a Leasing não está lendo prepli-~T
nenhum.
Dares - Não estamos tendo segurança -!:·-manutenção.
Arlei - Está. lá, o Complexo estâ sendo r.~:=t.~:·

do.
Daros - Porque não pode, ainda está.
Vargas -Água não custa nada, está lá.
Arlei - Está preocupado, está competinan -~ :··
a Ouro Fino.
Vargas- Tem pequenos custo de filtragem ---=·
sas coisas.
Daros -Agora você veja só uma coisa o c:~·:.::..
do fez um convênio a Ouro Fino de R$1 (um ,·.:;.:;.!,

garrafa de agua, poderia ter feilo com a AS.
Arlei - Mas o Tribunal de Contas inclusl'·2
contra a existência desse processo. Essa coisa esr:s.
se arrastando há muito tempo.
Daros - Não, não, não. As cem mil garrafas
para assistência social agora para presente das

..:;:..:-:.a;.;.

!.-;~: .

Arlei- Famo.sa i"RAt~t!::.F·:::~

Neco- Como prejuízo?
Artei - por causa do custo da água. Veja ber,,,

1

CA

Arlat -- 601:1 :: ·~ue :::.::on:e:::e é o seguinte : é,
:.1aio de 95, acho 2t:ri!, !"i"~2.!o ,..9 95. t=oi contratada
.:-.1a ~peraçi.J de !~~2.-2tns ·:--:~n: ~ ~"'::>resa J.D. Bar·.ls, que -asrava .":'.·.~c.-..:!r;na-c · .~:r:. :.IeroPave da C.M .
.-.:.1tã~> joi fa!tc ur."" 1f!C2:-·-:· 1 - :::: ::. ::.2mnava da C.M.
~3ssoH J.=.i'a a .J.O ::.~::·c-:: '~-~~.:'l em :7!aio de !JS. Em
· mho de 9ô. -=::se.: .. :Fc,~:-~· ·: · -.= ~~S:.-:stcrir:ío ~ara \.:ma
-:npr~sa ch.s.:;;ad:~ ... _::.·:!r .~ ~nt ?. r.a.r. Esse. é 12ma

· 19r.J.çãc r,ut hi

--·--:·::. .. ::.

. ato Direror ~ .-.=~::-;~; .,,~
:n:lv essa ;,e,-r.n·--· ·.: · '·-·
~ãr. cnrá;·
ao r:cmt~a.r0 '·
... amente em ~8 i~'' ·
::1e E!ll tE:nh:·.
·~em

<:

-?~:acE. ~i!re!amante

~,;:~.') =~!'71pres;;:.
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·:.ran:;ie:,Jara ;3 lgu3.çu
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a
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p~gar

_..;~Gsidan~e .
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·.;uaçu Rem 2.
: .·::~ ·.:cnt;atou-se essa
:·-:· .,, :i5. :.'~'o de 95. :i=-

~:·-:-::'/E :~stava

cab8na

ele 95. O qiJe
. ::1 · '8:1ceu c '3equro.

~·.-:::. ···~!o

.ó que c.:..-:
'a com prooler:::;.
·::iuem que assu..-.-. :.c:;::; ~-·>'=: .~~ '2·J ::::~ qua acertar, sei
.~. foi pas6aGc. .·:· ·
-~~.::
.=::~r.l, 2., part1u-se
;o prassupo;:,l.;. ::;;; :;;_:::.,:~ _.,_,i~~'J ~s;ava segurado,
·;:::; 3:3 :T:eses, se você
:;orque o própri:.
faz um seguro. auer r:iz:: · .- ;-:')_-;··.;-:"::o ;á t.:om aiz que
o prazo é de 36 meses. e ta tia u·.ttma rolha diz que a
aeronave está assegurada. Quem c~r:1urou oarte do
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pressuposto que é pra 36 meses. Moral da história,
o que aconteceu, essa aeronave sofreu um siflistro

agora, exatamente dia 31 de outubro no município
de Canela, no Rio Grande do Sul, que faleceu aque-

le genro dos Vieira e mais aqueles dois, e essa aeronave estava sem seguro, por falta de controle da
"Dona" Banestado Leasing, de pessoas que lá na
época estavam ocupando esse setor que é o Sr.
Edinho, Sr. Luiz Antonio, o pessoal que estavam Já,
estavam muito preocupados, mas por que aconteceu isso aí, vamos voltar no tempo Srs. Conselheiros, e lembrar muito bem : Seguro era importante na
leasing, quando? Os funcionários recebiam a comissão do seguro. Quando eles não mais receberam a
comissão do seguro, o seguro deixou de ser importante, e naquela aconteceu, pena que o Marquesini
não esteja aqui, ele era Diretor Superintendente na
época da empresa, o Mário acompanhou muito bem
isso aí, deu uma briga desgraçada, o Fayet, entende, e infelizmente a Gralha Azul retirou lá da Leasing, o pessoal da área responsável pelo Núcleo de
seguros, que acompanhava a renovação de seguros
dos contratos, porque a partir daquele momento,
como não tinha mais comissão de seguros para funcionários, o seguro deixou de ser interessante. Ainda
bem que o Comandante Rodrigues, que é uma pessoa, que cuida bastante, que é da JET SUL, que tem
mais de cinco ou seis aeronaves, fez um reforço de
seguro da aeronave, acreditando que tinha um seguro, então ele fez um seguro de US$ 700,000.00 no
Bamerindus, tá, então hoje existe um seguro de US$
700,000.00 no Bamerindus, conosco não tem nada,
salvo um milhão e trinta à vista da dívida que a gente recompôs recentemente, eu trouxe até aqui no
Conselho esta composição. Qual é a forma que a
gente tem pra resolver esse impasse aí? Veja bem.
Vargas - Isso aconteceu. Qual é a tonna de
controle que existe hoje na Leasing?
Bompeixe- De seguro?
Arlei - Continua a mesma coisa. Não tem agora, mas a partir disso aqui, a primeira ordem que foi
dada, todas as aeronaves tem que verificar aonde é
que está o seguro.
Arlei - E inclusive colocando coma subarrendatário, a JET SUL TÁXI AEREO, pra cumprir o que
exige o DAC. O que só pode voar se tiver seguro,
porque dai eles não deixariam essa IGUAÇU RENT
A CAR, e a JET SUL tem próprio e tem para nos pagar por mês, pelo menos. Então o problema aqui se
a gente trocar por o sinistro, não sei quanto daria no
final, eu acho que a vantagem seria, Presidente,
aqui pelo menos a gente não tem prejuízo, não teria
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prejuízo, então foi a forma que eu achei, você dá
uma versão de taxa de 1.160, para não alterar o saldo devedor, viu Mário, abato, libero e mantenho o
saldo devedor, e você uma aeronave garantido. Mas
nós ficamos com a aeronave e ele continua nos pa-

gando.
Viu Arlei. Ele vinha pagando regularmente?

Arlei- Não, ele fez uma composição, agora recentemente ele compôs a dívida conosco. Tá isso

aqui são alterações feitas la atrás, infelizmente para
atender interesses políticos, estou sabendo, toi feito
por isso. Tá., aí esse comandante aqui diz que na
época ele assumiu e tal, e deu no que deu. Foi feita
a transferência, deve ter sido feito uma coisa diretamente lá dentro, como era feito. Então, veja bem
Presidente, eu acho que essa solução, eu não sei se
até posso por na ata ou deixo para aprovar em Co-

mitê I.
Neco - Eu acabei de falar com Paulo Pucci, e
do que a gente conversou, talvez a gente encontre
uma solução, a minha interterência foi, porque eu
estava em Londrina, e o Colette, Superintendente

Regional, participou-me que o Peter, que é um dos
proprietários da TV Mix, confidenciou a ele conforme
me disse agora a pouco pro telefone, aQuela necessidade de fazer uma contribuição espontânea para
um Diretor da Leasing, para poder Ter acesso a uma
operação, e ele pensou novamente que aconteceu
isso. Uma câmera de geradores de mais dois mil
reais, e agora nós vamos iniciar um processo aonde
nós vamos levar indícios contra o individuo da Leasing que era o tal de Edinho e depois eu conversei
algum tempo com eles disso aí, que era uma operação da Leasing, estava o Paulo Pucci, o Dr. Milton,
porque o Dr. Milton também ouviu falar desse assunto, o Valter Benelli também estava. Eu saí, depois
eles adiantaram as conversações para uma campo·
sição, qual é eu não sei ainda.
Bompeixe - Porque eu transmiti ao Arlei, a
questão de uma semana, um advogado de Londrina

foi procurado para ajuizar uma pela TV MIX contra a
Leasing sobre esse contrato aí.
Neco - Eu vou falar pro Colete pra correr atras
disso. Eu
Bompeixe - Pra que?
Arlei - Para a gente não tomar os bens dele.
Bompeixe - Estava em cumprimento a carta
precatória daquele negócio da renegociação, se parou o cumprimento. Houve o cumprimento, daí nesse
interregno um advogado em Londrina, cujo nome eu

não vou declinar, foi procurado por pessoas da TV
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Mlx, para verificar da possibilidade de ingressar com
uma medida contra a Leasing. Eu telefonei de imediato para o Artei, disse : Arlei eu estou sabendo disso, dá uma verificada, para nós não sermos pegos
no contra pé.
Neco- Mas o qua pode ocorrer Dr. Bompeixe?
Bompeixe - Eu não sei. Pode ser· que apresentem uma revisional, ou qualquer coisa, e o Judiciário
se encaminha cada vez mais para dar ganho de causa nas revisões contra as empresas de leasing. Aliás
não é o judiciário, a doutrina inteira está dizendo
isto.
Sérgio Moita- Até o Tribunal de Alçada?
Bom peixe- Tudo.

Benelli - O que foi acertado hoje, eles levaram
para consideração e para registro. Eles concordaram
com a proposta, houve uma redução da taxa de 6%
para... daríamos um desconto em tomo de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), parcelamento em 36 meses, pagando a primeira em janeiro.
Eles pagariam as custas de advogado e outras custas de honorários de R$2.500,00.
Dares- Qual é o valor do AMORIM SERGIPE?
Artei - R$8.000.000,00 (o~o milhões de reais).
Diga Dares, vendemos por um esses ·cavalosy aqui.
Isso aqui vai dar uns R$800.000,00 (o~ocentos mil
reais).
Frare - Isso aqui está num pátio, ele não é o
'fiel depositário'.

Arlei - Nós alugamos um pátio para guardar lá.
Frare- Ele está como fiel

depos~ário.

Arlei - Não, não. Ele não é "fiel depositário".
Era. Aí os bens que não foram localizados vai seguir
uma ação, ai o Dr. Francisco pega agora e faz o
que, o precatório voija, eram o que? 30 (trinta) veículos, só achou 15 (quinze). Cadê os outros 15? Ai

é um outro tipo de ação que vai correr, e que o Dr.
Francisco falou e você vai pegar os desdobramentos, se já cumpriu a parte obrigatório do registro dos
bens. Esse ... disse que tem um aditivo assinado pelo
Luiz Antonio e o Edinho, isso quem me falou foi o
'localizador'', o "perdigueiro", que esteve lá me trazendo isso aqui. Ele tem um aditivo lá na mão dele,
que esses 15 (quinze) veículos que não foram localizados foram trocados por máquinas. Existe esse aditivo assinado. Só que essas máquinas são as mesmas que já são do outro contrato.

Bompeixe - Se isso existir, isso não engloba
naquelas ações penais já instauradas. É bom não
esquecer isso. É outro fato.
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Arlei - Infelizmente, parece que ele tem esse
aditivo, inclusive pelo que ele viu parece que tem um
negócio lá do Cartório do Taboão.
Vargas - É bom que tenha porque assim é outro fato para comprovar, prova documental.
Arlei - Só que essas máquinas, que ele disse
que trocou 15 (quinze) caminhões por máquinas,
são as máquinas que estão em outro contrato. Os
mesmos bens para levantar dinheiro duas vezes.
Bompeixe - Artei - O "localizador", 'são bernardo", me diz uma coisa, ele já trouxe fotocópia da
carta~precatória inteira.
Vargas - Tem que citar o fato. Mas veja bem,
ai foi reproduzindo a responsabilidade do Conselho
fiscalizar etc. Agora, como nós vamos fiscalizar.
como nós vamos acompanhar se nós não temos a
infonnação.
Arlei - Mário, informações do passado nós não
temos como saber. Agora, de hoje você pode pedir
que nós fornecemos.
Vergas - Quando você fala de informações.
que são repetitivas, que estão na auditoria, eu não
sei quais são. Se você vai falar sobre alguma coisa
você tem que identificar o que. Eu não sei o que.
Essa informação eu já tenho, aquela eu jã tenho, algumas você identifica pelo menos.
Artei - Esse relatório da Aud~oria do Valter Benelli.
Vargas- Eu concordo com isso daí, veja bem,
eu não estou discordando.
Bompeixe - Arlei, eu vou só relatar um negócio
aqui. Ou mudam a lei da AS ou elas acabam com os
Conselhos, porquê? Porque ele pode ser destituído
a qualquer tempo. A justiça tem dito que ele não
pode ser destituído quando se afirma, ou seja, o
Conselheiro idôneo e não é. Se ele não der motivo
vai ser reconduzido. Se não der acabou. Veja bem,
aqui nessa mesma sala foi dito pelo Presidente do
BANESTADO de então que quem dos Conselheiros
quisessem tiver acesso aos documentos podia ter, o
que não podia Ter era cópia porque poderia vazar
para as áreas.

Bompeixe- Se rebelou o Presidente da BLAM,
fulano e beltrano estiveram aqui exigindo.
Vargas - Ele não quis colocar em ata e agora
nós colocamos.
Bompeixe - Esse incidente foi lá em maio.
Vargas - Ele começou em maio não em setem~
bro.
Bornpeixe - Eu comecei a sentar ai onde esta
sentado o Aldo para evitar um choque pessoal, por-
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que o Mário sentava aqui e o então Presk:tente sentava ali onde está o Sérgio. Por isso eu comecei a
sentar aqui. A pedido, para evitar uma briga. Então
não se põe em dúvida a honorabilidade de um ele~
menta, porque eu não costumo acusar ninguém, tanto que uma ocasião me foram mostrar uma notícia
crime e eu disse gente, notícia crime se conta o fato
não diz quem praticou. Na hora que eu digo que foi
Dares que praticou o ilícito, se eu não provar ele
vem contra mim por danos morais. Eu conto o fato,
quem praticou as autoridades jud~is, policiais que
vão verificar. Eu entendo essa sua colocação, mas o
que acontece é que nós chegamos a um ponto aqui
que prá nós sabermos das informações aqui tem
que pedir, é do passado, não é do seu tempo, tem
que pedir. É por isso que eu disse hoje. Não diz aqui
TA. Não, mas é claro que é com TR, mas não diz.
Amanhã o Artei não esta aqui, o Vilmar não esta. Ah,
eles não estão mais na Companhia, quem é que
pode esclarecer? Já foram embora.
Vargas - Esse relatório que foi apresentado
aqui, o problema da inadimplência não tem assinatura. Quem fez esse relatório?
Ar1ei - Quem é responsável é o Departamento,
o DEABE, está escrito ai o Departamento. Eu me
responsabilizo. Qualquer documento que estiver
nessa pasta do Conselho eu assino total responsabilidade ai.
Vargas - Agora veja bem, falou do passado,
que as coisas são do passado nós estamos pedindo.
Porque não tínhamos.
Arlei - O que a gente fala aqui é que tem coisas que estão com as pessoas. Nós sabemos que a
Sofhar foi um esquema, foi fechado pelo Senhor
Luiz, pelo Senhor Edinho, pelo Senhor Oswaldo.
Vilmar - É um quebra-cabeças, eu ninguém
entende.
Ar1ei - Eu não consigo Mário.
Vilmar - Ninguém consegue fechar esse quebra-cabeça.
Artei - A própria Área de lnlormática do Banco
não consegue fechar. A própria Área de Informática.
A gente fica angustiado porque não pode dar resposta, isso que a gente quer deixar registrado.
Vargas - Você sabe que eu sinto Aldo, que sou
o mais velho aqui, mais antigo parece. Cinqüentenário, ma1s antigo. O que você sente é que não é só a
Leasing, é um problema de estrutura geral. Aqui só
foi degenerando de uma forma tal que chega a esse
ponto como se dissesse não a DINFO não atende,
no meu tempo também não atendia, quando era direter lá. Tinha que matar aqueles caras que fazem
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c..- programas. Existem um conflito entre a área de
péttrimônio e a área de bens, não sei. Essas coisas
ViC'ram se agravando sabe. Responsabilidade do gere11te em fazer um risco do bem que nem transferiu,
não sabe nem se existe.
BANESTADO LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL
211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 03.03.98
MARÇO DE 1998
Aldo - Eu não encontrei a figura numérica, valores de adiantamento. Esses A$700.000,00 não
está em lugar nenhum aqui.
Pucci - Houve A$700.000,00 de adiantamento,
realmente houve A$700.000,00 de adiantamento durante o ano de 1995. As ações que eram encaminhadas e se pagava o adiantamento dos contratos.
Os contratos de credenciamento eram diferentes e
aí foi suspenso. Foi pedido credenciamento junto ao
Banco e posteriormente um levantamento desses
valores adiantados porque não se tinha um controle
do que já tinha sido adiantado o que já teria sido
cumprido com a finalização do processo: E aí só se
dizia que foi adiantado, foi adiantado e até agora ninguém viu a cor do dinheiro, quando na realidade o
processo estava sendo dado continuidade, os bens
estavam sendo reintegrados, vendidos e nós paramos com esse processo de pagamento para fazer o
levantamento do quanto foi pago, quanto foi depositado. O que acontece? Passou um ano, quase um
ano e meio e não está se pagando mais nada. Esses R$700 mil ficou corroido com o cumprimento
das açães que esse advogado tinha, que o Escritório
Küster de adiantamento.
Neco - Quem que autorizava esses pagamento adiantados?
Pucci - A Equipe anterior que estava lá. Nós
fomos prá lá e com dois meses nós conseguimos
bloquear o contrato e descredenciar da forma como
estava. Daí passou a nível de financiamento junto ao
Banco.
Vargas - É tem uma parcela que você não vai
recuperar, é difícil. 10% (dez) por cento que eram
pagos para ele, desses 30% era distribuído internamente nas agências.
Mota - Nas agências não.
Vargas - Na Diretoria pelo menos.
Pucci - Não, o Küster não.
Vargas - Ah, interna do Banco. O Küster não
distribui.
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Pucci - No levantamento da Auditoria você o
fato do ...
Vargas - É extra-caixa. Não é do Küster.
Pucci - De ilegal não tinha nada, tinha imoral
né? Esse é que era o problema.
Mota - Com relação à distribuição dos registras de títulos e documentos ao 1º Ofício só, ficou
decidido nesse Reunião ou se redistribuiria para
todo mundo ou se dava uma razão válida para que
ficasse só com o 1 Ofício. Como é que ficou isso?
Pucci- Veja, até é bom que eu vou entrar num
outro assunto com relação a essas distribuições tá.

º

O 1~ Ofício de Títulos e Documentos nos apresentou
o orçamento, foi aquele que foi trazido numa reunião, não me lembro mais em qual delas. Você estava presente? A posição de cada cartório com relação ao preço e agilidade, qualidade nos serviços e
esse Cartório foi o que melhor condições de preço e
qualidade e o próprio pessoal da cobrança. Após
apresentar aqui o pessoal achou por bem dar continuidade. Porque se eu vou distribuir uma coisa, está
sendo bem feita, por um preço mais barato, por outros que talvez não apresentam a mesma qualidade
e ainda pago mais. Esse foi o preço dado por eles
por cada cartório cobrado da Banestado Leasing. A
diferença era razoável. Hoje nós temos num único
cartório, esse aqui Bacacheri, de Títulos e Documentos. Por exemplo, hoje custa R$60 o registro de títulos por documentos. Para a Banestado Leasing é feito por R$50. Agora eu tive que mandar registrar todos os contratos da CLUBECAR e a DESAFIO, porque a gente está numa iminência de ter que executar esses contratos de R$1 O milhões. São 2 mil contratos em função dos emitidos dos 500 e 600 contratos que tinham 3 ou 4 demitidos isso ai daria R4
50.000,00 aproximadamente esses o Cartório deixou
por R$27 .000,00, ele baixou de R$60,00 para
R$35,00.
Mota - Nós não estamos levantando o ponto
da idoneidade dele.
Vargas - O Paulo, na época em que nós levantamos essa questão, você disse que tinha várias
propostas, essas propostas foram formalizadas por
escrito ou não?
Pucc1- Foram consultadas, veio para nós.
Vargas - Veio, eu não talo nada, eu não falo
mais nada, eu não me recordo.
Dares - Porque entrou o problema do Mateus
Leme, do Taboão.
Vargas- Ah sim , o Taboão eu até me lembro.
Dares - Não, mas era tudo mandado para o
Hauer. Dai veio essa proposta que continua hoje.
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Vargas - Mas aqui veja bem, Taboão e Bacacheri, Boa vista, Bacacheri, sei lá esses são tabeliães. Esse é um tipo de custo, um tipo de atividade
cartorária e esses aqui não, esses aqui são só registras, são dois tipos, são dois tipos de Cartório.
Pucci - Foi pedido recentemente uma posição
da Auditoria com relação à operaçã:> da CLUBCAR.
Vargas - Especifica.
Marquesini - Duas vezes O trabalho recomendado prá isso.
Vargas - Isso é um trabalho específico não é
uma Auditoria realizada permanente. É específica.
A/do- O Dr. Sérgio está satisleilo?
Mota - Não, da minha parte estou satisfeito.
Vargas - Nós pedimos também está contemplado também na ata, instruções para as agências
sobre aquele aspecto do ajuizamentos de Crédito
em Liquidação. Nós detectamos que tinham operações com três anos de vencidas e não estavam ajuizadas e nós pedimos um relatório. Alias nem tanto o
relatório, nós pedimos que fosse montado instrução
à Rede, certo, dando os prazos para ajuizamentos
reintegrações de posse, as providências:: a tomar no
caso de inadimplência, tentando apressar...
Marquesini - Infelizmente isso passa pela QJ ..
JUR. Então as nonmas que a DIJUR segue são nor·
mas globais não especificamente. Então eu conversei pessoalmente com o Milton Be!tenheuser, então
eles no presente momento estão tendo uma dificuldade, que é relacionada, primeiro o:::om falta de gen.
te. Nas SUREGs, advogados nas BUREGs para po ·
der orientar. E as agências hoje n;io estão prepara~
das com orientação e até com ensinamento para
adotar esses procedimentos. Então precisaria de
uma doutrinação ou um ensinamento.
Mota- Treinamento.
Pucci - Um erro de notificação, um erro numa
coisinha, ele atrapalha o processo todo. Para o senhor ter uma idéia Dr. Mário, o senhor sabia que nós
temos um processo de indenização lá na Leasing de
US$ 1milhão de dólares. Alguém comentou com o
senhor? É, um pedido de indenização?
Vargas - Perdas e danos?
Pucci - E. pedido de perdas e danos. É, foi
reintegrado um bem cuja notificação foi expedida e
iniciado o processo de execução e por deficiência do
sistema, não poderia aceitar aparcela depois de iniciado o processo de ajuizamento. O cidadão depositou na conta da Leasing. Safadeza, e o processo
continua. Reintegramos o bem do cara e vendemos.
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Aí ele entrou com ação de indenização, US$ 1 milhão
de dólares.
Mota - Não vai ganhar.
Pucci - Não vai ganhar. Nós acertamos esta
semana, até eu vou comunicar os Senhores já que
nós vamos pagar o veiculo dele, e o advogado pediu
R$15 mil reais e que o veiculo é R$34 mil. Vamos
pagar um veículo novo para ele, um caminhãozinho
F-4000 é R$14 mil. É que nós pegamos e vendemos
dele. Ele pediu R$15 mil porque no mínimo achou
que ia receber R$150 mil, e eu estou fechando por
R$13 mil, que é dez por cento.
Vargas - E o advogado pediu só de honorârios.
Pucci - O Advogado consciente de como funciona a coisa e tal passou e passa, porque são muitas ações e existe malvadeza do outro lado. Esse cidadão usou de esperteza e de ma fé. Queria ganhar
a causa.
Pucci - Posso contar para o Senhor, eu não
conseguiram mandar os processos ainda, porque,
para o Setor está montando os processos, ele tem
que fazer lá uma plarHiha em que montar uma série
de documentos. Então que mandar para o Cartório
de Títulos e Documentos. O que aconteceu? O processo da CLUBCAR teve que preparar a documentação equivalente a 2 mil processos.
Mota- Absorveu tudo.
Pucci - Absorveu, até quarta-feira agora, que
deve tenninar o registro lá no Títulos e Documentos
do Cartório, desses processos da CLUBCAR, os terceiros envolvidos o Setor se disponibiliza a começar
a ajuizar novamente. Porque realmeme a{ é humanamente impossível. Porque tem até falta de gente.
Vargas - Já que nós estamos em títulos e documentos, esses contratos não são registrados diretamente nos Títulos e Documentos no momento em
que você assina?
Pucci - Hoje nós estamos fazendo isso na área
operacional, os novos contratos, que é a m~noria,
são muito poucos. Depois eu gostaria de entrar nesse assunto com o Senhor aí, porque não se cobrava
antes uma taxa de abertura de crédito. Vamos começar cobrar hoje que é exatamente o valor do registro do documento. Fez o contrato lá na agência,
chegou na Leasing manda registrar, aqui na Leasing, tá? Porque não se fazia antes, eles achavam
que correria, valia a pena correr o risco. A Leasing
não tinha inadimp!ência. Aí começou a explodir a
inadimplência, começou surgir problemas de registrar o contrato. Olha o risco no caso da CLUBCAR.
O repasse desse veículos da CLUBCAR DESAFIO
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para terceiros, .se esse ctdaaão pegou esse doeumamo.
Vargas - ~ discutível essa necessidade de registro desse documentos. Você um documento público, no caso de veiculo, é o DETRAN. Esse é o registro público.
Pucci - Deixa eu completar, Sr. Mário, o que
aconteceu já.
Vilmar- Qual é a conseqüência disso?
Pucci - Se o títulos e documentos registrar o
primeiro contrato la na CLUBCAR com o cidadão,
mesmo com data posterior ao meu aqui da Leasing,
o que vale é o dele.
Vil mar- O que vale é o dele.
Pucci - Ele vat lá e cancela o registro no DE·
TRAN, o Senhor sabia disso?
Mota- É isso é verdade.
Pucci - Eu estou correndo esse risco se estiver
algum contrato da CLUBCAR registrado ja, porque a
Banestado Leasing não fez isso.
Aldo - Não poderia alertar antes que aconteça?
Marquesini - Eu tenho a impressão que isso
surgiu agora em função da CLUBCAR.
Pucci - Então eu tomei essa iniciatiVa, eu consultei o Arlei só para saber o custo dos contratos,
dos registras. porque quando eu vi que não ia dar
certo a documentação do processo ai, falei esse
cara não tem dinheiro para pagar. Nós vamos ter
que executar, partir para a execução.
Vilmar - Só que nós vamos correr o risco de ficarmos com o registro anterior.
Pucci - Com certeza.
Vargas - Sim, veja bem vocês faziam leasing
com nota fiscal, não com o certificado, o DUT transferido, DUT de transferência. Então, nada obsta de
pegar o carro e vender para um terceiro e registrar
em nome de terceiro. Isso é o que deve ter acontecido.
Vilmar - --· Só que o cliente pagou o CLUBCAR e não pagou a Leasing.
Vargas - Da CLUBCAR isso?
Pucci- Sim.
Vargas - Mas nós não tínhamos pegado o
DUT.
Pucci- Dá uma olhada. O DUT não estava, ai·
guma coisa eles passaram para nós, não sei se
Vil mar- Com mais um agravante ainda.
Vargas - Mais grave que isso?
Vargas -A SOFHAR teve baixa de seu saldo
devedor por vârias dações em pagamento. Não é
trabalho. Tem vários contratos nosso em andamen-
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to. Amortizaram vários desse contratos como dação
em pagamento. Alguns em prestação de serviços,
equipamentos, OK? Eu gostaria só para nosso controle, fizessem um demonstrativo rápido, as datas,
as dações, da baixa, o valor que foi baixado e que
tipo de dação foi feito.
Marquesini - Mas o valor dos equipamentos
veio.
Vargas - Veio isso, mas não veio, o que eu
gostaria de Ter uma outro elemento que era o saldo
devedor na época.
Marquesini- Aquilo que o senhor precisa?
Vargas - Não, veja bem, o tipo de dação, tipo
de serviço, o valor da dação e o saldo devedor que
restou, e parece que houve esterno de dação também.
Marquesini - Me parece que foi feito um acordo ..
Vargas - Não foi feito, e estomado. Só para se
ter uma idéia, como se comportou esse caso da
SOFHAR. Está inadimplente ainda.
Marquesini- Eu vou fazer um resumo então da
origem. Essa empresa ela, ao todo foram 21 contratos celebrados onde ocorreram quatro renegociações, a última em janeiro de 98 com a aprovação do
Comitê, prevendo um pagamento de R$150 mil reais
como parte dos contratos. Alegando prazo para 36
meses sendo que os 6 primeiros meses, pagamento
somente de juros e alterando as datas de aniversário
das parcelas em três. E isso não foi cumprido até
hoje, não pagaram. Dia 20, 23 e 25 de fevereiro deveriam ter sido as primeiras parcelas da negociação
e que até hoje estão em aberto, até 02 de março.
Mota - Me diga uma coisa, a SOFHAR, ela não
tinha um dinheiro para receber da COPEL ou de
qualquer outro órgão público, SANEPAR ou coisa

assim?
Pucci- E que tem até.
Mota- E que em seguida o Banco ...
Vilmar - Ela tentou negociar com o Banco e
não deu certo. Não sei porque.
Aldo - Ela pediu uma nova operação de leasing no Banco e foi indeferida não é? Pra nós seria,
queria uma operação quer dizer, eu te devo R$1 00
mil, você me empresta A$200 mil e eu te pago
R$1 00 mil, assim não da.
Vilmar - Ela queria fazer um empréstimo no
posto, mais ainda a parte de
Aldo - Em cima de um contrato de prestação
de serviços entrega fatura.
Marquesini - São equipamentos de inlomnatica, telefonia, móveis e utensflios para escritório.
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Vil mar- Mesa cadeira, xícara, pires ...
Vargas - A reintegração dos bens deles e pegar e jogar fora. Não vale nada.
Mota - Não será melhor acabar com isso de
uma vez, em vez de agente começar perder mais dinheiro ainda ...
Vilmar- Fazer o que, Dr. Mário?
Mota- Executar a SOFHAR. Não tem jeito não

é?
Vargas - Executar o contrato?
Mota - Prá Não perder muito.
Vargas - Ter jeito tem, pode executar só que
você vai para reintegrar, na reintegração não leva
nada.
Mota - Sim mais do jeito que vai, só vai aumentando a dívida.
Vargas - Agora, naturalmente esses equipamentos que foram objeto de leasing devem estar
com terceiros, devem ter alugado para terceiros.
vendido. Não está aqui, devem estar com terceiros.
Vendeu entregaram, não existem e provavelmente
não vai existir mais isso.
Aldo- Isso é comum ...
Vilmar- Há uma orientação para ... :·
Vargas -Ai tem duas ações ..
Mota- Não, é uma sugestão ...
Vargas - Você vai fazer uma reintegração de
posse, não vai encontrar, vai ter que entrar com uma
ação criminal, de estelionato em cima deles, do Diretor da Empresa tá? E executamos a SOFHAR com
saldo devedor. Eu faço essa proposta pra vocês.
Mota - A gente da mais perna para ela e ela
também não cumpre, porque a díviG;;: 'Jai se alongando, vai aumentando, aumentando.
Vargas - Eu acho que tentativas de negociação foram feitas várias.
Aldo - Tentativas não, foram várias tentamos,
deram um gás aí pra eles como ele acabou de dizer
e ele não cumpriu. Eu acho que ...
Vargas - Eu sei que o Senhor vai cobrar, mas
nós vamos executar, chama antes conversa, nós vamos executar, tem 72 horas pra nós despachar,
cumprir o que foi determinado, então nós vamos
executar. Vamos iniciar com reintegração de posse,
muito bem, se não tiverem, é o caso de denúncia ou
de queixa-crime para a policia.
Marquesini - Queixa crime já foi fomnalizada.
Ela está no rol das 26 empresas.
Vargas - Ah é? Não, isso ai é outra coisa. Essa
queixa-crime das 26 empresas é queixa crime contra
os administradonas, já foi cumprido e tudo isso.
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Marquesini - ;'l!ão, não Conselheiro para a própria Empresas e para os administradores.
Vargas- Também, também pela Federal.
Marquesini - É a mesma ação, contra as Empresas e os administradores.
Vargas - Mas veja bem, veja bem Marquesini.
Precisa ver o iundamento dessa ficha aqui.
Marquesini - O fundamento solicita com base
no Relatôrio de Auditoria que a Procuradoria examine indícios de favorecimentos ilícitos e mais ainda
informação, informações fraudulentas para concessão, para obtenção do crédito e tal, e pedindo que
apurado ou constatado, que sejam pra "A~ ou "B"
aberto o competente inquérito policial.
Vargas - Mas esse seria um pouco diferente,
seria um inquérito policia! por estelionato, desvios de
bens, apropriação indébita.
Marquesini - Para nós constatarmos isso nós
vamos ter que entrar com ação de reintegração de
posse.
A Ido - Primeiro, há que passar ai...
Marquesini - Não localizados. Sim aí entrar
com uma ação, r:ão de estelionato, é uma ação con~
tra o devedor solidârio como depositârio infiel.
Vargas - Cem isso você não pega ninguém.
Aldo - Mas ~'!Ssusta, incomoda, assusta.
Vargas - Agora eu acho que uma ação, uma
queixa-crime, L!m inquérito policial, pedido de abertura incomoda ma!s eles tem que ir lã na polícia explicar. Não vai levar a nada pode ter certeza, mas vai
incomodar e a ação normal de cobrança.
Marauesini - Eu vejo que medidas que não le·
vam a nada e CHJ~ só incomoda é a mesma coisa.
Então terll que s.e tomar medidas efetivas que traduzam pela reparação, como é a primeira que é a medida com reiação a reintegração de posse dos bens
e não dando sucesso virão as medidas comp~men
tares.
Vargas ~ E isso que eu digo.
Marquesini - Agora.
Vargas ~ E a criminal que é apropriação indébita ou estelionato e a cível que é a cobrança do saldo
devedor, sem os bens só o saldo devedor de alguma
forma. Ação executiva.
Marquesini - O Conselho deliberando a tomada dessas decisões ...
Vargas - Da minha parte eu sei, é uma saiução.
Marquesini - Mas eu acho que deveremos procurar primeiramente.
Vargas- Não, claro.
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Marq...:~sin:- :=-.i.;~J~Uil.lams ,:;o;que estâ se fazendo uma semana que os vencimentos das parcelas, são consideradas parcelas em dívidas, os contratos considerados em dia pra nós ainda né esta em
curso normal.
Aldo - Eles entraram cem um pedido aqui no
Banco e troi.Jxeram um contrato de prestação de serviços ao Estado. Acontece que .o contrato não tem
nada, enfim é um contrato de intenções que não tem
nada do que firmar, se tivesse, se esse contrato fosse acompanhado digamos de algumas petições ou
alguns documentos, ou títulos de créditos aí até tudo
bem, ai poderia se descontar, você não pode operar,
fazer uma operação com um contrato de intenções,
isto está em discussão inclusi'l€ no Comité.
Vargas - E, na minha época de Banco nós não
fazíamos operação em contrato. Fazia operações
em fatura, no caso do DER por exemplo tinharn os
contratos de obras, o cara vinha com os contratos,
na época fizeram. Perderam tudo. Porque não fazia
a obra e acabou.
Atdo - Levaram dinheiro
Pucci - O Marquesini pediu pra colocar também, porque nós estamos fazendo reufliões constantes, toda a terça-feira existe uma reuríião pra tratar de assuntos do dia a dia e emergênciais, e toda a
semana aparece lâ na Leasing. Nós jâ desenvolvemos extratos de rotina, quer dizer, um aperteiçoamento do Sistema antigo, que vai ser substituído por
esse novo do EPS, mas que tem que ser tocado enquanto o outro não estiver desenvolvido. Toda a terça-feira tem reunião da DINFO com os Gerentes da
LEASING. Além disso, estão sendo feitas reuniões
dos Gerentes da LEASING com uma empresa terceirizada que está trabalhando com o desenvolvi~
mente do operacional, isso é, para a DINFO, que é
difícil, quebra cabeça , tem coisas dentro do Sistema
atual que mnguém sabe como é que está lâ o que é
que está., as normas são tão complexas de !easing
que se perdeu a memória com a demissão das pessoas lá, os especialistas foram mandados embora
de leasing. Ficou gente lâ que conhece mas que tem
que estudar um pouco mais. Eu particularmente,
perto dos meninos tâ, fico, deixo muito a desejar, só
estou no gerenciamento, mas a parte técnica mesmo
eu não conheço e o que aconteceu com a demissão
das pessoas que conheciam precariedade agora no
desenvolvimento do rolo. Então estâ tendo um pouco de dificuldade, mas estamos tentando superar.
Vargas - Eles conheciam demais lá
Pucci - O pecado foi esse, como técnicos,
eram excelentes. Fizeram um excelente serviço.
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Vargas - Só eles conheciam, você que não sabia de nada. Então está bom, vamos começar de
novo, exatamente, sabiam de tudo. Dizem que quem
tem informação tem o poder né Padre, nossa época
de informática, Eu acho que não é de mentira, quem
sabe usar a informação é que tem o poder. Tem que
ter, saber usar a informação você tem que tê-la. Saber usar a infonnação. Isso é que é importante.

Marquesini - Pela informação que eu tenho, teria ocorrido isso. Agora o Presidente Neco a questão
de 60 dias ou um pouco mais, ele está, ele pessoalmente, exigindo a aceleração a venda disso a ponto
de determinar que aquilo que estiver disponível seja
lá no interior seja na capital, seja removido pra Londrina e lá estão sendo vendidos. Que aliás estão
sendo objeto desta pauta que está aqui para nós decidimlos. Então essa preocupação ...

Marquesini - Eu quero apresentar os Conselheiros, eu participei como convidado de uma reunião recente da Diretoria do Banco, e este assunto a
ser, autorização prá venda dos bens que há impedimento jurídico, a área jurídica do Banco está tratando junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
um pedido de autorização. Agora, por falta de embasamento jurídico, eu não sei explicar aos Senhores o
porque de pedir ao Tribunal, o texto foi comentado
nesta mesa por interpelação do Presidente Neco e
foram dados os esclarecimentos pelos Diretores de
Administração do Banco, a cerca do andamento disso. Com relação à LEASING, a situação nossa ela
não está neste pé como o Conselheiro comentou, se
nós tivermos bens com prazo um pouco mais antigos, mas nunca nesse prazo de 1 O anos. Porque,
como disse o Paulo, consumada a reintegração de
posse e não havendo contestação, nós estamos
vendendo os bens. Os bens da LEASING estão sendo vendidos, com um detalhe, por favor, um detalhe,
nós não estamos conseguindo vender aqueles cuja
documentação está incompleta. Eu não posso vender um caminhão não tenho a DUT. Então eu tenho
que entrar num processo de buscar lá na origem,
uma operação feita a cinco anos atrás que o antigo
arrendatário sumiu, levou a documentação e eu só
tenho o registro desse bem em contrato, eu não tenho ele no documento original. A propriedade não é
minha, eu estou de posse. Bom, podemos vender
isso? Podemos, nós vamos lá e vendemos, agora
quem que vai comprar sem a DUT.
Vargas - A menos que tem um mandato judicial, expedido pelo juiz.
Marquesini - Esses casos eu comentei na penúltima Reunião do Conselho que eu participei e desisti dado a um volume "X", mas que nós estávamos
tentando obter JUnto ao DETRAN aqui do Paraná
esta autorização, ou seja, eles analisariam os casos.
Vilmar - Mandaram carta para o DETRAN dia
19 de dezembro. Só que até hoje está rodando todos os departamentos e nada.
Marquesini - Ou seja, aí a burocracia lá que
Deus me livre.

Aldo - Eu acho que essa, está havendo uma
velocidade maior aqui na parte de leilão de venda de
bens da Leasing, eu estou acompanhando os jornais
aí, quase que toda a semana sai lá um edital de leilão, que esta havendo um leilão.
Marquesini - Eu acho que aliás, hoje ou amanhã está havendo um leilão do Banco.
Aldo - Vamos deixar para o final. Bom, "Fluxo
de Caixa Realizado no Mês de Janeiro", quem ê que
vai relatar?
Marquesini - Vilmar.
Vil mar- não sei se tem alguma alteração.
Aldo - Esse pagamento de parcelas das debêntures na saída aqui é esse normalme-nte mensal
o valor que está sendo pago?
Vil mar- Normalmente em tomo disso.
Aldo - Está em dia então?
Vilmar- Termina o pagamento das debêntures
em maio.
Aldo - Em maio, em maio liquida
Marquesini - O saldo está em torno de R$27
milhões, para ser liquidado.
Vilmar - Bom, isso aqui foi vendido para que a
LEASING desenvolvesse a Campanha de Vendas
dos Bens, nos mesmos moldes que o Banco tocou a
dele e quando o pessoal DEPPA fez a Campanha lá
não foi conversado com a gente e a LEASING acabou ficando de fora desse processo e depois teve
uma venda de bens, até o Marquesini falou ai em
Londrina, aonde o Presidente questionou o pessoai
lá porque é que eles não estavam sendo pagos dessas comissões aqui, e eles teriam direitos de receber
essas comissões, conforme o Banco está fazendo.
Então foi pedido para o Arlei e para o Marquesini.
para que eles montassem uma proposta da LEASING, para que a gente também viesse pagar ascomissões nas vendas de bens na mesma metodologia
que o Banco adota, na mesma metodologia do Banco, ele está pedindo que seja com data retroativa a
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1O de novembro, porque teriam pedidos para que se
façam os pagamentos.
Marquesini - Não só haviam pedidos, já vieram
débitos oriundos das vendas feitas em Londrina por
determinação do Presidente. Porque o pessoal começou a reclamar, então nós estamos aí, está sendo feita a Campanha da Leasing, a proposição é que
o Conselho tomando conhecimento homologue, que
seja estendido para a LEASING também nos mesmos moldes que é adotado no Banco.
Aldo - Agora me diga uma coisa, pelo o que eu
entendi aqui, nós estamos autorizando o Banco os
funcionários da LEASING, a exemplo do Banco a
venderem.
Marquesini - A participarem de uma comissão
na venda daqueles bens que eles indicarem a um
cobrador que se efetivado isso ocorre no Banco.
Vargas - Praticamente venda direta.
Marquesini - Sim.
Aldo - Aqui diz as fonnas, Direta, Leilão e Leasing.
Marquesini - É o item 3 esclarece bem a forma
de pagamento. Prevalece para as três comissões.
Vargas - Sim, mas no Leilão não há o que pagar, é leilão.
Marquesini - Ele indica, ele recebe. O Banco
procede assim, o Banco está procedendo assim.
Vargas - Mas o cara faz um lance. Foi ele que
me indicou.
Mota- O leilão é público.
Marquesini - Por gentileza, o funcionário de
uma agência, o funcionário de uma agência ele tem
uma espécie de uma senha, convite.
Vil mar- Um convite.
Marquesini - Eu entrego a você: Dr. Mário vai
haver um Leilão especificado assim dessa maneira.
O Senhor com esse convite se apresenta nesse local em que se está o bem e se habilita no leilão e
entrega esse convite lá provando que o Senhor veio
indicado por alguém que comprou. Isto está sendo
usado ...
Aldo - Então o funcionário está sendo usado
como um divulgador do leilão.
Marquesini - Um divulgador do leilão e da venda do bem.
A/do - E ele comprova isso através da entrega
do convite, que o Mário foi lá e comprou um papagaio, uma gaiola, achou bonito, e o funcionário ganha à vista.
Marquesini - Exatamente. Daí vai o nome do
angariador e o nome do comprador naquele convite.
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Aldo - O Conselheiro vê alguma coisa, algum
problema nisso?
Pucci - Só pra fazer um posicionamento. Eu
não tinha percebido Dr. Aldo, que na frota de veículos do Banco, a minha posição, eu acho que absurdo, com relação ao leilão. A gente já perde 5% para
o leiloeiro.
Vargas - Só Direta pagar mais 2% ..
Mota- O leilão é público.
Vargas - Para o leilão não vale, vale prá direta.
Pucci - É uma posição minha, Dr. Aldo, eu
acho que para o leilão já existe o ônus, mas o que
pode acontecer Dr. Aldo num leilão, nós temos os
compradores contumazes do leilão. Se ele faz um
acordo com um ou dois funcionários, por favor, não
estou querendo dizer que exista isso, amanhã ou de~
pois essa pessoa que compra em leilão vai ganhar
os 2% e dividir, 1% para cada um com o comprador.
Eu não vejo no leilão a necessidade do pagamento.
Mota - Porque no leilão geralmente tem o comprador que vai sempre.
Pucci- Se eu pagar 2% na venda direta eu estou ganhando 3% porque não levei para o leilão. Vou
pagar mais 2% no leilão e já estou pagando 5% para
o leiloeiro, aí é absurdo. Eu acho até quê isso deveria ser levado para consideração do Banco.
Aldo -Tanto que de inicio eu questionei justa·
mente o leilão dai o Marquesini me fez ver, eu achei
interessante o funcionário.
Pucci - No investimento do Banco não há publicidade que existe. O Banco faz publicidade de leilão até...
Vargas - Não leilão eu não vejo Dr. Aldo, apesar de ser válida a
Mota - E a Venda direta como é que é?
Vargas - Na venda direta o funcionário traz o
cliente e diz olha esse aqui é o meu indicado para
comprar esse bem.
Marquesini - A mesma forma.
Aldo - No leilão.
Marquesini - Ele prá venda direta também
Vargas- Não, não.
Pucci - Na Leasing, não. Nós temos venda direta.
Vargas - O camarada chega la na palio da
Leasing, diz eu quero comprar esse carro, o funcio·
nário leva a pessoa lá. Leva lá a pessoa e a pessoa
diz eu quero comprar esse carro, faz a proposta?
Mas a proposta é de vocês? A proposta é aceita?
No Direto.
Mota- No leilão eu também sou contra.
Aldo- Eu acho que o leilão da esse problema ai.

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Vargas - Aqui na outra fonna que é a leasing é
a maneira direta.
Mota- Tem uma outra observação aqui, considerações finais: "quando se tratar de venda parcelada, alçada exclusiva da BLAM ou LEASING, o prêmio será pago apenas sobre o valor da entrada". Então vamos dizer que o cidadão vai lá e saia R$10 mil
o bem, mas ele dá R$500,00 de entrada ou R$1.000
de entrada.
Vil mar- A comissão é sobre os R$1.000,00 só.
Pucci - É só sobre o recurso que está entrando.
Mota - Eu acho que não é justo, eu acho que
deveria ser sobre o total, na medida que o cidadão
for pagando, se ele pagou no último mês tanto ...
Pucci - Teve uma época que a comissão de
seguros ficou assim inclusive no Banco né Dr. Aldo,
a medida que a pessoa fosse pagando a operação e
a parcela do seguro.
Mota - Eu acho muito mais justo, muito louvável.
Vilmar- Só para ilustrar, para fazer esses pagamentos das comissões, que a maior parte dos
clientes não tem contas no Banco, tem que fazer
através de ABA.
A Ido- O que é que é ABA.
Vargas- Recibo Autônomo.
Vilmar - Nós vamos ter que deduzir ICM, reter
JSS, é uma burocracia. Agora imagina sobre o valor
das parcelas a gente manter esse controle.
Marquesini - Um outro ponnenor é que o cidadão ao fazer com financiamento, ali está embutido
um grau de risco.
Vargas - Sim claro pode não pagar, dá a estrada e some.
Mota - Daí é o seguinte Mário, cada parcela
que ele for pagando o cidadão teria mas daí burocraticamente.
Vilmar - Na hora do pagamento ele exige um
regime de caixa, recebeu paga.
Pucci - Se tivesse um sistema até dava para
pagar.
Mota - Sendo que é só para funcionários do
Banco e da BLAM. Assim mesmo é muito complicado. Então tá, então desconsiderem minha idéia.
Vargas - Inclusive isso aqui o cliente paga a
vista. Faça negôcio à vista.
Aldo- Aprovado então?
Mota - Aprovado com exceção do leasing.
Vargas - Valorizando o leasing no leilão.
Vilmar - Ontem nós tivemos dois vencimentos
dos recursos captados de CDI do Banco, onde nós
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temos recursos aplicados naquela 7e. Emissão de
Debêntures do Banco, a gente está aprovando aqui
para que a gente passa a resgates parciais dentro
dos respectivos vencimentos que estão aqui elencados aqui, para a gente ir amortizando esses CDis
aqui. Ontem nós pagamos R$11.175 milhões e tivemos que fazer um resgate aqui no valor de R$8 milhões e pouco que nós tinhamos pe saldo em Caixa.
Então a gente está fazendo essa proposta aqui e a
gente também está se preocupando com a seqUência que vai chegar no final do mês de julho aqui, nós
vamos precisar de mais uns R$160 milhões, e nós
vamos precisar de recursos aqui para que a LEASING, para a renovação dos CD Is do Banco, viu Dr.
Aldo, do remanescente. E isso aqui que se você for
nas taxas que está hoje de teasing, está bastante
comprometida a situação da LEASING.
Vargas - É tem que levantar as aplicações e ir
amortizando.
Vilmar - A minha preocupação também é que
eu não vou ter saldo em caixa para quitar tudo.
Vargas - Bom, você vai captar na frente se não
for expectativa de queda de juros, tá baixo.
Vilmar - O custo MIX hoje do Banco que ele
está informando para a LEASING, é de 24% e qualquer coisa mais TR e a minha Carteira hoje, Carteira
boa, a taxa média é de 28%. Então nós estamos
com um.
Vargas - Mas como é que você vai acertar então?
Vilmar - Isso aí nós vamos ter que acertar no
Banco.
Aldo - Temos que fazer uma reunião com a
Área Financeira ali em baixo.
Vilmar - Inclusive ele faz menção aqui que a
gente aguarde o Saneamento do Banco ai, e que o
custo MIX do Banco venha se tomar um custo compatível com o que o mercado vem adotando, que
está numa faixa de 17%, 16% mais TR.
Aldo - Mas isso nós podemos tratar antes do
saneamento, isso tem que tratar desde já com a
Área Financeira.
Vargas - Viu Aldo, isso deve ser tratado com
Administração Financeira.
Mota- eu acho que isso é da Área Financeira.
Marquesini - Nós estamos hoje Dr. Aldo, retornando ao Banco um recurso que prá nós tem um
custo menor e aliviando por sua vez o Banco de ir
buscar um recurso com um valor de taxa mais alta lá
fora.
Aldo- Dai seria assim a subsidiária.
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Marquesini - Então nós estamos retomando ao
Banco esse dinheiro, ajudando a desafogar um pouco a necessidade de captação a custo mais alto,
mas sô que com a preocupação de que lá na frente.
Aldo- Isso é natural.
Marquesini - Nós ficamos preocupados.
Aldo - Deixa eu fazer um, em favor da LEASING, deixa eu só fazer uma pequena consideração,
não é uma resposta nem uma justificativa. O que
esta acontecendo na LEASING, é, e os Sanhores
são testemunhas disso, é uma administração aos
solavancos, mas isso vai se resolver. O que se procura é levar a LEASING, uniforme, para que com
tranqüilidade a LEASING poder operar, quer dizer,
nós estamos, eu tenho acompanhado as reuniões
desde que assumi a Vice-Presidência, as reuniões
do Conselho, e vejo que o Conselho da LEASING,
não consiga tanto, que seria, isso seria importante
na fase que esta a LEASING, acredito que os próprios dirigentes da LEASING se sentem até de certos aspectos amparados, e se ao mesmo tempo eles
são questionados, mas por outro lado tem um Conselho atuante, amparados. Então eu acho que a
Leasing deve ter um plano, se não foi executado
deve estar latente, mas deve ter um plano aí e que
deverá colocar logo em prática, um plano de açâo
comercial. Começar a trabalhar.
Marquesini - Esse plano já foi apresentado ao
Conselho e em resumo nós previmos que em termos
de aplicações um volume na ordem de R$60 milhões
de reais para esse semestre. Para esse primeiro semestre, sendo R$6 milhões em dezembro ...
Pucci- R$6 milhões em dezembro, R$6 milhões em janeiro e R$6 milhões em fevereiro e a partir
de então duas ao mês. Inclusive essas metas foram
incluídas por isso serão todas produtos do Banco, e
agora a tendência inclusive em termos de Marketing,
após passado o período de alavancagem de recursos que foi prioridade aqui, começar a divulgação
dos produtos de leasing como os outros produtos na
parte de aplicações.
Aldo- Todos os Conselheiros sabem que aquilo ali é uma campanha inédita que foi feita no Banco,
os meses de janeiro e fevereiro coisa que nunca se
fazia normalmente assim, nós começávamos sempre em março, e desta vez nós começamos uma
campanha de captação exatamente para treinar, estimular e trabalhar um pouco principalmente os gerentes substitutos, aqueles gerentes que ficavam na
agência quando o Htular saia de férias. Então fizemos aí uma campanha, início de campanha digamos. A turma está esquentando, é um treino para
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começar agora, ontem estava, hoje está, ontem começo a campanha efetiva, mas ai até o resultado final. Não temos o resultado final porque o resultado é
27, o resultado final deve sair daqui uns quinze dias.
Mas a campanha parece que foi bem sucedida, não
chegamos ao 100% por cento, mas já passou tranqüilamente, mas deve chegar aos 70%, mais talvez,
aos 80% do previsto da meta.
Pucci - Então em função deste período, desse
momento que o pessoal está ocupado na captação,
que é prioridade também, não se alavancou tanto as
operações. Uns tem ido esporadicamente para a Regional, principalmente aqui em Curitiba, e temos
sentido certa dificuldade, por parte dos Gerentes, divulgar o leasing. O Vilmar está de prova aqui, nas
sexta-feira última nós estivemos aqui na Sudoeste,
não é Vilmar, e tentamos conversar com o pessoal
para ver o que estava acontecendo, tinha agência
que não fez uma operação de leasing no mês. Agência de grande porte. O que está havendo com vocês? Sabe qual foi a resposta, que eu tive do pessoal Dr. Aldo? Estamos traumatizados com a Leasing. Não faz leasing porque estão traumatizados.
Agora que nós mudamos toda a política operacional,
que não faço mais 1 00% de leasing, não itJcluo mais
o seguro de leasing embutido na parcela, dou toda a
segurança para o cara não deixar de pagar, para
quem dá 20% no mínimo antecipado na operação
ele não deixa de pagar nunca. Você não vai fazer?
Ah não porque o meu orçamentário eles estão traumatizados com o passado. Infelizmente o leas1ng
está assim. Então nós precisamos partir para uma
campanha, tanto interna quanto externa. Senão nós
não vamos agüentar.
Aldo - Precisamos trazer um exorcista. Exorcizar isso tudo ...
Marquesini - Já estão sendo contemplado. Sobre isso o que o Paulo Pucci falou, eu percorri todas
as Superintendências Regionais, à exceção aqui de
Pato Branco, e o que eu tenho percebido nessas
reuniões é um receio, sabe, ainda dos gerentes pelas operações anteriores que ocorreram, e que foram mal sucedidas, do Banco e das próprias agências. Há uma tendência, que vamos dizer, que eu
acho que a partir do mês de março, a gente comece
a recuperar o terreno. Nós estamos operando, como
o Senhor tem acompanhado, na faixa de R$2,5 milhões por mês. Isso não paga o custo. Não paga o
preço. Você trouxe por favor, a planilha que o Jayme
preparou. Nós estamos tendo dificuldade, eu pedi
que fosse montado uma planilha, para estabelecer o
nosso ponto de equilíbrio. Infelizmente como nós es-
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tamos sem poder, nós não temos os números do ba-

lanço, não fechamos o balanço de dezembro, não
temos o balanço de janeiro, complica.
Aldo - Bom só para nós darmos, esse assunto
aqui que foi apresentado pela Diretoria da BLAM, so-
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Vilmar - Que foi constituído como garantia da
Leasing como pessoa jurídica.

Marquesini - Um reflorestamento que foi feito
por incentivos fiscais que nós não sabemos se os titulares desses incentivos fiscais abriram mão para o

Grupo OLSEN ou não dos seus direitos. Há contra-

bre a renovação é um assunto que nós vamos resol-

tos preliminares de serra e derrubada dessa madeira

ver intemamente, é essa a disposição do Conselho.
42 assunto já está resolvido, então 52 página 5, Relatório Jurídico, de uma reunião que foi feita na OLSEN.
Vargas - Eu estive vendo esse Relatório, nós

terceiros anteriores à propriedade da OLSEN. Não
sabemos se foi cancelada ou não.
Vilmar- E manutenção pelo IBAMA até 2005.

temos que ler isso aqui.

Vilmar- Não o Marquesini vai fazer só uns ...
Vargas - Dar uma rápida aqui em cima.
Marquesini -Vou fazer uma explanação geral.
A Ido - Por favor.
Marquesini - Nas operações leitas com o Grupo OLSEN, houve lá no inicio a constituição de garantias ocorrendo ou não o pagamento houve a ação
de reintegração e essa ação de reintegração entre
os bens reintegrados lá do Grupo OLSEN, foi feita
de uma propriedade rural situada no Município de
Canoinhas, próximo a Santa Cecília. Essa propriedade, quando ela foi constituída, ou dada em garantia

original, infelizmente a análise da documentação,
análise desta garantia não foi feita de uma maneira
rigorosa, e houveram vícios de origem na constüuição dessa garantia. A inadimplência, com a reintegração de posse, além de não ter sido observada
aqueles vícios, ainda se cometeram outros vícios.
Então, na sequência nós solicitamos à Área Jurídica
que elaborasse para nós um relatório demonstrando
tudo o que ocorreu desde o momento e este relatório
nos trouxe uma relativa preocupação porque nós
reintegramos um bem, essa fazenda e que de repente assumimos para nós um problema dos mais sérios. Esta propriedade ela tem um reflorestamento,
esta propriedade está já ocupada por posseiros e
esta propriedade ela está vamos dizer com valores
arbnrados, atribuídos, que não correspondem à realidade. Então o objetivo é que o Conselho tome apenas ciência dessa realidade, e das providências que
nós estamos tomando conforme relata esta ata de
uma reunião feita a semana passada, mas que
numa situação em que nós já de ante mão podemos
dizer que é um abacaxi. É um problema. O relatório
da nossa Advogada Ora. Malú está apresentado aos
Senhores todos os passos que ocorreram e conclui
com as sugestões que são tomadas. Então nós temos um reflorestamento que tem que ser resolvido a
sua situação jurídica com o IBAMA.

Marquesini - Tá, ou seja, esses vínculos de

manutenção da floresta que vão se prolongar. O objetivo é que o Conselho da Leasing tome ciência
dessa situação e para que os passos como estão
elencados aqui nós deveremos custar a cumprir. Já
estamos assinando uma carta agora pedindo a libe-

ração ao Dr. Ratzk da Reflorestadora, para que ele
nos dê Assessoria com inventário do reflorestamento

e façamos junto ao INCRA a situação dos assentamentos, como ocorreu esses assentamentos, com

ou sem participação do INCRA, e ficar o IBAMA responsável pela administração do Projeto, e se houve

a emissão dos CPRs, os Certtlicados, e solicitar ao
IBAMA fiscalização na área de reflorestamento. Então e concluindo para os Senhores aindà a situação

final, de que se como nos explicou a Área Jurídica,
reflorestamento é uma garantia, terra é outra, nós
não somos donos do reflorestamento, tá? E se nós
não somos donos do reflorestamento, ai a situação é
pior de quando foi constituída a garantia e avaliação
incluiu o reflorestamento. Então se nós somos donos

da terra, a terra vale 25% do valor total do que foi
constituída a garantia. Então nós precisamos ...

Vargas - Bom, existem garantias hipotecárias,
subsidiárias?
Marquesini -

Existem. Estão sendo executa-

das.
Vil mar- Está sendo proposta ação ...
Marquesini - É está sendo proposta.
Aldo- É o imóvel ali deles ali na ...
Vil mar- Não é a fazenda
Marquesini - São imóveis também rurais.
Aldo - Esse aqui é da Serraria, não é da reven-

dedora. Do mesmo Grupo.
Dares - Esse é lá em Canoinhas.
Marquesini - Não, mas é do mesmo Grupo.

Grupo OLSEN.
Pucci - A revendedora faz parte da revenda. A

hipoteca.
Aldo - Mas já não estava solucionada a propriedade do Banco.
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Vargas -

Foi reintegrado um no Pinheirinho

aqui.

Pucci - Foi reintegrada uma área no Pinheirinho.
Vil mar- Mas esse era objeto do contrato.
Marquesini - Então são dois, nós temos dois
imóveis. Uma lá na Cidade Industrial e esse aqui do
Pinheirinho. Esse do Pinheirinho inclusive ... Mas tem
o problema de uma ação interposta contra nós por
eles.
Aldo- Por eles?
Marquesini - Por eles. Então, esse nós não podemos alienar.
Vargas- Com que fundamento?
Marquesini - Revisória.
Vargas- A taxa?
Marquesini - Então essa propriedade aqui da
BR 116, uma bela propriedade nós já estamos providenciando a adequação, limpeza, recuperação para
que nós desativemos o nosso depósito lá do Champagnat e transferimos para ...
Aldo- Não va~ mais a pena vendê-lo?
Marquesini - Não, o imóvel do Champagnat é
alugado. É alugado. Nós paramos com esse aluguel
e transferimos aqui para o Pinheirinho.
Vargas- É da TUIUTI.
Pucci - A transformação em recursos seria
muito melhor, mas é que pagamento na área de custo que existe hoje, isso tudo já foi levantado. Custo
do pátio, vigilãncia, manutenção de algumas cotsas
lá, problemas de despejo, não sei se a Prefeitura já
acertou aquilo lá
Aldo - Pode ocupar então, assim você deixa
de pagar aluguel.
Marquesini - Aluguel...
Vil mar- R$6 mil que deixa de pagar só em aluguel.
Aldo- Ele é de frente à BR.
Vilmar- Em frente à BR 116, no sentido.
Aldo - Pode expor todo o nosso.
Pucci - Inclusive os tratares que estão aqui
vão para lá.
Aldo - Vamos fazer uma vitrine ali, venda permanente de veiculas. OK. Então, a folha 7 Desafio
Locadora de Veículos. Proposta de Ratificação da
Pauta. Quem vai falar sobre isso?
Marquesini - Então, nós estamos trazendo
para o Conselho a proposta em quem o Conselho
homologou numa reunião anterior a proposta de
composição de divida com precatórios, dentro daquele episódio nós estamos trazendo para que ~eja

NOVEMBRO DE 1998

cancelado, tome conhecimento, e se cancele a aprovação, conforme a determinação descrita.
Pucci - É nós sugerimos o cancelamento da
pauta, conforme o parecer do Comitê da BLAM por
não terem sido cumpridos os pré~requisitos inclusive
por se tratar de precatórios de terceiros. Quer dizer,
num primeiro momento, os pré-requisitos na aprova·
ção da proposta de pagamento. de precatórios não
foram cumpridas. Um deles é que o precatório não
tinha data, isso não existe. O segundo é que o valor
acordado para a quitação não estava sendo fetto.
Não chegou a cumprir o valor, de 18% de taxa de retorno e/ou R$1 0.300.000,00 e taxa de retomo de
1 8%. Não estava cumprido. Faltava R$700 mil. Ai
veio o problema. O pessoal tentou falar com a Diretoria aqui para ver se acelerava, porque não estava
querendo pagar lá na Leasing. Ai surgiu o terceiro
problema, que é o principal, que seria precatórios de
terceiros não seriam aceitos pelo Banco para pagamento de leasing. Então esses três problemas ai
realmente existiram por isso se pede o cancelamento.
Vergas - Eu queria que tudo que o Paulo falou
ficasse bem claro. Tudo isso para que verificasse
esse cancelamento, e tem mais um detalhe, eu acho
que isso é importante para nós, Aldo, nós que participamos da outra reunião, o Conselho aprovou essa
operação, mas não conhecia da determinação do
Banco, que o Banco não aceitaria precatórios de ter·
ceiros.
Aldo - O precatório tem que ter a origem do
devedor, tem que estar em nome dele e tem que es·
tar principalmente com data.
Mota - Quanto aos precatórios, eu gostaria de
frisar que ficasse bem claro na ata que este Conselho que reuniu-se e aprovou essa operação na tarde
do dia 29 não tinha conhecimento de que, na manhã
do dia 29, o Conselho do Banco tinha determinado a
impossibilidade de negócios com precatórios de terceiros. Nós, pelo menos, não todos nós, não sabiamos disso. E achamos uma operação normal, não
haveria problema nenhum e aprovamos. Mas, por
desconhecermos. Recebemos a correspondência do
Presidente do Banco quinze ou vinte dias depois,
não foi mais ou menos isso, de 11 de fevereiro, foi
29 de dezembro, e eu acho até estranho de que
quando foi aprovado a ata de aprovação na reunião
seguinte, na reunião de janeiro, foi aprovada a ata
não se questionou nada. Não se questionou nada.
Nós até então continuávamos desconhecendo. Ninguém nos falou, nada nos foi dito, e nem perguntado. Eu quero que isso fique bem claro em ata para
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não dar a impressão de qualquer atitude assim estranha de nossa parte.
A Ido- Então com esse ato o Conselho está revogando oficialmente aquela operação. Como é que
fica a operação, ela retorna, ela ja tinha sido paga,
dada a quitação?
Pucci - Essa operação não tinha sido feita a
quitação porque não consegu'ru a continuidade. Não
se cumpriu os pré-requisitos. Então não foi dada a
continuidade.
Aldo - Então não foi pela ordem dada, foi porque eles não cumpriram.
Pucci - Exatamente, porque eles não cumpri-

ram. Corroborou com isso o cancelamento da titularidade. Isso aqui é um problema seria para a Leasing.
Deixo bem claro aqui.
Aldo - A Leasing vai buscar outra fórmula.
Marquesini- Vai buscar a forma jurídica que ...
Aldo - Eles derarn outra chance. Que empresa
é essa, Desafio.
Mota - É do Grupo CLUBCAR. Como é que
chama meu Deus, Pizani, Geara, Amadeu.
Pucci - São sócios-gerentes.
Vargas - Pizani e Geara, são os cabeças.
Aldo - Acho que seria importante, não sei se
isso é muito ortodoxo, que a Diretoria atual da Leasing chamasse as sócias e pedissem a eles uma solução.
Mota - Uma nova proposta.
Aldo - Isso ou por carta ou pessoalmente tem
um prazo assim, todos aí são os mesmos titulares
da empresa CLUBECAR?
Vargas- Mudaram de nome umas três vezes.
Pucci - Então só para antecipar, podemos até
fazer reconsiderações, nós estávamos permanentemente em cantata até ocorrer o problema, depois
não tivemos mais cantata com esse pessoal. Mas é
sabido da nossa parte que eles estão com sérias dificuldades financeiras.
Vil mar- Inclusive estão até no PROCON.
Pucci - O problema do contrato com a CLUBCAR, e o repasse pra terceiros desses veículos num
prazo inferior ao que eles tem conosco na Leasing.
Esses contratos estão vencendo, o pessoal que fez
os contratos, os terceiros que fizeram os contratos
estão exigindo a liberação porque já terminaram de
pagar e eles estão pendentes em contratos conosco
lá na Leasing. É um problema muito sério. E eles
gastaram esse dinheiro, eles gastaram esse dinheiro, não sei aonde, gastaram, não tem.
Vi/mar - Só que ele fizeram com outras empresas, saiu naquele direitos e deveres do consumidor
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de 2~ feira, que eles estão acionando a BIMOTORES lá, que eles fizeram o mesmo tipo de coisa com
o que fizeram aqui no Banco.
Pucci - Eles estão com problemas sérios, saiu
nos jornais com outras empresas. Só Leasing. É nós
estamos tendo já problemas com ligações no PROCON, felizmente nós temos a Dona Hilda lá, que é
funcionária do BANESTADO, que está lá prestando
serviços para o PROCON, ela liga sempre para a
gente quando surge algum problema da Banestado
Leasing, e ela diz o seguinte, esse caso aí vai dar
pano pra manga. É problema de perdas e danos, por
parte dos que compraram Já. E vai sai o nome no
Banestado, infelizmente se partir para a demanda
vai sair de novo o nome da Leasing. Só que nós es·
tamos totalmente isentos, porque eles fizeram teasing com intuito de locação desses veículos para terceiros, como é a finalidade da empresa, locadora.
Só que eles fizeram contrato de locação com opção
de venda. Aí complicou.
Vargas -É tem alguns que não cumpriram. Eu
acho que a sua posição de chamá-/os, eu acho que
mais uma vez tem que alertar os responsáveis, devem saber porque são marginais, tem que saber que
existe um risco de um inquérito policial em cima deles. E se a Banestado Leasing abre inquérito policial,
isso pode ser transformar numa cadeia e todos os
prejudicados entrarem juntos. Pode não acontecer
nada a nível de processo penal, mas desmoraliza e
os caras vão ter que se incomodar. E além das providências normais, cíveis, reintegrar o que for possível recuperar e...
Pucci - Eu vi na pessoa do Sr. Renato Pizani,
uma preocupação ...
Vi/mar - O bem não está no nome dele, está
no nome da Leasing.
Vargas - O que estiver no nome da Leasing é
possível reintegrar. Então veja bem, essa pessoa,
existe uma reação em cadeia, essa pessoa que fez
negócio com ele, e vai ter esse carro que já pagou,
até prá eles talvez, vai Ter esse carro reintegrado,
apreendido, vai entrar com embargos de terceiros.
Aldo - As pessoas estão relacionadas na pagina 7/1 por acaso.
Vilmar- Terceiros de boa fé?
Vargas - É embargos de terceiros. Provar que
pagou o carro para o cara.
Pucci - Cada contrato desses eu imagino ter ai
uns dez, vinte carros mais ou menos. São trinta,
mais, cinqüenta, sessenta carros cada contrato.
Mota - Bom negócio para a Leasing na época,
grande negócio.
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?ucci - ~iha, au .:cho que foi bor.1 prá todo
mundo, porque essas aparações foram feitas com
aqueles seguros feitos lá na BLAM, que os gerentes
levavam. todo mundo levou seguro aqui e todo mundo ganhou. Então, a nível de ter se fazer a coisa, foi
um bom negócio só que fizeram um casamento adequado de prazo, fizemm dinheiro antecipado, previram VRG final, complicou daí.
Vargas - Esse é o lipo de operação OLSEN
que nós vamos rever, nos deram uma garantia furada. Isso que eu ia perguntar, retornando à OLSEN,
que nós temos que identificar quem analisou, o advogado.
Pucci - Que tez o contrato preventivo.
Daros - Quer dizer então que o CL da Leasing
não seria só aquilo, seria mais isso ai?
Pucci - É outro assunto da seqüência que está
complicado.
Aldo - Então da DESAFIO vocês estão trabalhando. Poderia dar um susto.
Vargas - Vamos reintegrar os bens ou tem
uma ...
Pucci - É que eu não podia atitude antes de registrar
Aldo - Registra o contrato e imediatamente
chama um advogado, assim já com uma ação crimi'lal. Vocês estão fazendo isso?
Marquesini - Conclui amanhã o registro dos
contratos.
Aldo- Sete, agora ilem 7.
Marquesini - Bom, eu quero fazer uma explanação, depois eu peço ao Vilmar e ao Paulo dessem
;::eqüência. É, que no final de dezembro com o Proje;:o de Saneamento do Banco, através da Diretoria Financeira do Banco, houve a recomendação que se
iJuscasse listar todas aquelas operações que no âm\Jito da Leasing fossem consideradas problemáticas
e que devessem então ser transferidas ou provisionadas os valores para que nós fechássemos esse
balanço livre de problemas futuros. Então, com base
...,'1 histórico das ocorrências. foram listados, levanta:~os um rol de operações que na visão dos técnicos
eram consideradas operações que poderiam ensejar
··iscas lá na frente. De uma forma conservadora os
"alares dessas operações que atingiam o limite de
R$9 milhões foram provisionados. É, na seqüência,
existia desde agosto um relatório do Banco Central
que recomendava a transferência ou provisionamento de um número também de operações que na óHca
c:o Banco Central estavam com um risco de inadimplência por prazo ou negoc1ação desfeita ou por insuficiência de garantias. Então, no rol dessas opera-
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ções que o Bancc Central i!s;:ou, :Jco;-reram várias
que estavam em processo de ;enegociação, inclusive essa famigerada CLUBCAR. Consequentemente,
estando num processo de renegociação, elas não foram provisionadas. Então agora nós estamos com
uma situação que traz um grau de preocupação.
Mota - Falhou a renegociação.
Marquesini - E outras que foram renegociadas
e que infelizmente não estão pagando, daquelas que
o Banco Central mandou provisionar. Então nós estamos com uma situação preliminar de resultado em
que ...
Vilmar - Mas nós trabalhamos com a primeira
situação.
Marquesini - É, não está fechada, está desenhada com a primeira situação. Eu pediria por favor,
acompanhar com essa, onde nós estaríamos com
prejuízo da ordem de R$99 milhões e fechando com
um PL de R$13,700 milhões. Considerando que se
nós tivermos que estomar um provisionamento daquela primeira relação de R$21 milhões, e considerando que tivermos que lançar, eu quando falei em
valores estava invertido, o Banco Central pediu
R$18, R$19 milhões. Então se nós formos cumprir
com aquilo que o Banco Central determiriou e ai astornar aquela previsão que nós tivemos com base na
idéia que outras empresas que não pagassem, nós
estaríamos com um Património reduzido para
R$6,900 milhões. Eu queria que você continuasse ...
Vitmar- Como é que foi feito? O Arlei conver·
sando com o pessoal tez o levantamento das operações que eram passiveis de serem transferidas
dentro do relatório do Banco Central, de uma rela·
ção de 55 ficou pendente, pela relação do Banco
Central, provisionar R$13 milhões, só da DESAFIO da R$11 milhões. E ele fez em função do objetivo de fazer um saneamento na Leasing provisão adicional dos contratos que viriam a ter problemas em janeiro, fevereiro e março de 1998, e
essa provisão adicional é de R$21,299 milhões.
Agora foi conversado com o Alaor, ele pediu para
que a gente revisse, que a situação não era bem
assim, dar uma melhorada na posição e ver o que
dava para reverter no resultado da Leasing, melhorar a situação do Património Líquido da Leasing.
Nós fomos levantar junto à Área Contábil, e notificamos que tinha algumas empresas que faziam parte
da lista do Banco Central que não haviam sido provisionadas, mas não haviam sido provisionadas porque estavam com processo de renegociação, ASPEN PARK, DESAFIO, LITERÁRIO ele., KOUBAK,
ITAITIRA a gente pediu para provisionar.
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Vilmar - A terceira. Então nos estomariamos

no primeiro semestre de 98 conforme haviam solicitado não é, e consideraríamos a provisão total dos
percentuais aqui apresentados pelo Banco Central.

Isso aí vai dar um resultado, no mês de 31 e acumulado no exercício de 96. Isso ai faria com que o PL
da Leasing passasse da R$13 milhões para
R$15.931 milhões em os valores de despesas de CL
no mês, em dezembro de R$41 milhões. Então es-

sas duas situações, a primeira e a terceira, são as
que tem um impacto um pouco maior, a gente pode
melhorar o resultado do PL da Leasing, estornando
aqueles R$21 milhões e cumprindo o estritamente o

que o Banco Central determinou. Só que a gente
sabe que a legislação é bem clara. Você não pode,
que nem o Banco Central colocou aqui nessa posição dos 13, que estão faltando dois contratos da
DESAFIO, você tem que pegar a empresa inteira,
então nós teríamos que provisionar os R$28 milhões. Se provisionar os R$28 milhões e não estornar
os R$21 milhões aqui, que é a quarta situação aqui.
Dares- Sim, daí não fica negativa?
Pucci - Não, fica R$6 milhões. O pedido que o
pessoal tem feito é que retira essa provisão adicional
do primeiro trimestre, nós somos super conservadores, mesmo sabendo das empresas que iam dar problemas em janeiro, fevereiro e março porque? Aí
que o Arlei vinha batendo, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a empresa começaria a dar
resultado lá na Leasing, porque a gente está sabendo vai existir o saneamento, vai, então vamos jogar
tudo agora. Traz aqui para dezembro, não deixa cair
lá, nôs sabemos que vai apodrecer lá na frente, tira
já o podre. Sô que agora em função dessas outras
solicitações ai que o Banco Central fez do não cumprimento das renegociações daquelas operações listadas a gente está se vendo na obrigação de provisionar isso e jogar os R$28 milhões para manter o
PL positivo em dezembro, fato que poderá ocorrer
no primeiro trimestre de 98.
Vil mar- Nós estamos mal, em janeiro já vira.
Dares - Porque nós já estamos em março.
Vilmar - Porque daí se você for cumprir a determinação do Banco Central vai ficar com PL de
R$6.969 milhões. e a previsão do balanço de janeiro
que a gente fez, , lá mas que tem que fazer os ajustes necessários, ainda não temos nem os números
de dezembro, é que no mês de janeiro nós vamos
fechar com seis ou sete milhões de prejuízo.
Vargas- Aí fica negativo.
Vilmar - Ai 50% vai ficar com uns A$3 milhões
de PL na Leasing, fevereiro já ...
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Pucci - Outro fator também que você colocou
como detalhe mas é bom citar, é que uma dessas situações, qualquer valor do PL ficar nós estamos em
desacordo com o Acordo da Basiléia, certo? Desenquadrado, o desenquadramento determina que há
intervenção Federal. É outro posicionamento.
Vilmar - Ou acionista majoritário faz aumento
para enquadrar no Acordo de Sasiléia em espécie
ou eles incluem mesmo.
Pucci - Isso teria que ter ocorrido em dezembro. Veja outra preocupação que precisa falar com o
Alaor.
Vil mar- Mas isso foi postergado para março.
Pucci - Postergado pra março, vai ser pior ainda, daí a problema vai ser maior.
Marquesini - Com uma outra agravante, nõs
estivemos conversando com o Alaor, o Alaor acha
que o Banco Central nestas circunstâncias o Banco
do Estado e a Leasing não autorizariam um aumento
de capital na Leasing.
Aldo - Nesse momento é muito difícil nem é
conveniente.
Marquesini - Está difícil a solução, por isso estamos trazendo aos Senhores uma situação que as~
sabia, arrepia e que a tentativa seria poStergar para
março para que esse PL não ficasse a descoberto.
Agora o prêmio, o provisionamento que o Banco
Central determinou que se fizesse até dezembro ou
não.
Pucci - Não, tem que contentar o Banco Cen~
trai..
Vilmar - Não, mas o Banco Central nôs vamos
contentar ele no caso de pegamos dois contratos
que ele relacionou em agosto, só pegando toda a
massa. Se nós pegarmos só o que ele elencou em
agosto, nós vamos aumentar o PL da Leasing de
R$13 para R$15 estornando os R$21. Agora se nós
formos fazer pegando a DESAFIO como devedor e
não como integralizado o PL vem para R$6.900
Dares - Vamos analisar a situação em 31 de
dezembro.
Pucci- A DESAFIO, em dezembro.
Vilmar - Não, não. Quando você joga um contrato para CL.
Pucci - Eu não consideraria esses R$6, a gen~
te vai cumprir tudo a vista, tem alternativa de mandar
sô os dois contratos da CLUBCAR. Tem alternativa
de estornar mesmo não tendo feito pagamento da
SOFHAR agora em !ane1ro. mas estava negociado
todo o pagamento de R$150 mil. iloesar desse recurso ter sido proveniente da Carteira Comercial,
mas foi para quitar o leasing. Então entrou recursos
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lâ na Leasing, então foi renegociado dentro do padrão Jeasing?
Vilmar - Então você vai discutir com o Banco
Central caso a caso.
Pucci - Eu esterno isso em dezembro, eu provisionei esse custo, então eu ganhei tempo é isso
que eu quero dizer, essas são as alternativas, um
pouco irregulares mas não temos outra alternativa.
Vargas - E a melhor opção?
Vilmar - Inclusive só para conhecimento, o
Banco Central adota uns critérios meio esdrúxulos.
Ele pega o exemplo da SOFHAR. Tem casos que
ele pede para provisionar 70% e tem casos que ele
pede para provisionar 100% e tem caso que ele
pede para não provisionar nada. Não dá para entender qual foi o critério de análise deles.
Marquesini - Então vamos seguir o critério
dele, os dois contratos da ...
Vilmar- Estoma menos R$21 mil e provisiona
os R$13 mil que ficaram.
Daros - Favorável a nós. Aí nós acertamos.
Vargas - Tem que somar favorável daqui pra
frente.
Raul- Esta é a situação.
Marquesini - O problema que nós estamos assim antevendo é que no momento que entrarmos
com a ação contra a CLUBCAR aí nós somos obrigados a provisionar.
Aldo - Me diz uma coisa, só um detalhe, o prazo prá vocês apresentar o Balanço pra eles, quando
é mesmo?
Vilmar - É o mesmo do Banco.
Aldo - É o mesmo do Banco?
Vilmar - É o mesmo, inclusive nós estamos
com um problema agora porque nós temos que
mandar junto a CVM, e nós não fechamos em dezembro ainda né? Tem janeiro e fevereiro.
Aldo - Em virtude desse acordo ou desse saneamento financeiro que o Banco está fazendo, nós
expusemos ao Banco Central a possibilidade de protelar vocês sabem a situação do nosso balanço.
Vil mar- E a CVM?
Pucci - Eu acho que a CVM também.
Aldo - Eu acho que seria conveniente conversar com o Alaor, para ele consultar o Banco Central,
para que essa medida ser despendida a todas as
empresas do Conglomerado.
Pucc1 - Padrão.
Marques1ni - Essa realização, essa liberalização do Banco Central para protelarmos o fechamento do Balanço, só foi dado para o E-anca?
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Aldo - O Plano de Saneamento prevê integrado todo o Conglomerado. Então se a matriz, vamos
dizer a empresa 1, eu penso que as empresas
acompanham, não acredito que a Gralha Azul entre.
Vil mar- Mas a Gralha faz parte, faz parte.
Aldo - Eu acho que valeria a pena, pra não
correr risco nenhum, vocês para ficar bem tranqüilo,
já que o Banco Central está dando essa chance, nós
deveremos reverenciar bem isso.
Marquesini - Então nós adotamos a medida ...
Aldo - Mas conversa com o Alaor antes isso.
Ele tem uma carta do Banco Central.
Pucci - O Alaor esta com uma exposição com
relação a estornar algumas provisões ai que a gente
não queria, mas eu vou ter que partir pra isso.
Marquesini - Nós já conversamos com ele
isso, eu e o Vilmar, e ele praticamente compreendeu
o todo problema. Então isso
Vargas - Fica, o custo é a melhor opção né?
Não há o que, nenhuma delas é boa.
Raul - Lançados esses contratos vamos ter
que lançar de todos aqueles
Mota- Nós falamos sobre os dois.
Marquesini - Nós vamos buscar seguir a cartilha, a cartilha esses contratos provisionàm 50% se
os contratos provisionam 100%, vamos seguir a carlilha. A carta deles ali. Agora colocando-se que o
~andar da carroça~ nós só estamos empurrando com
a barriga a queda do precipício. P'Jrque a tendência
que se observa ...
Pucci - Nós estamos no passo de dois pra
frente e dois pra trás. Mas vai chegar lá.
A Ido- Estando assim está bom.
Vargas - Viu Aldo, não sei se um pra frente e
dois pra trás. Nesse risco de liquidação, não seria
bom voltar a aquele assunto de incorporar?
Marquesini - Mas aperta do mesmo jeito.
Vargas - Não, daí não aperta você incorpora.
Entra num bolo só.

Aldo - Pois é.
Vargas- Extingue a empresa.
Aldo - Precisamos saber até aonde esse risco
Vargas- Entra no bolo e o Banco.
Pucci - Tem que ver até onde o Banco pode
suportar também.
Marquesini - O problema por exemplo que o
Banco incorporando, é que com os ativos da Leasing, vai enterrar mais o Banco ainda com relação
ao Acordo de Basiléia.

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

A/do - Vamos marcar uma reunião sobre esse
assunto, é que o Alaor viajou agora à tarde, mas
amanhã a tarde ele está ai, vamos marcar uma reu
nião para falar sobre esse assunto.
Vargas - É extremamente importante.
Aldo - De repente era interessante fazer já isso
4

e aí incorpora e neutraliza qualquer...
Vargas - Conversa com o Banco Central, consegue uma autorização.

Aldo - Não, o Banco Central vê com bons
olhos, mas nós argumentamos a ele que ia perder

uma linha de captação, e eles também ficaram meio
assim, disse não, é verdade não convém nessas alturas perder um ...
Vargas - Então eles que autorizem um aumen-

to de capital, para enquadrar.
A/do - Mas dai isso tem que ser feito com recursos do Banco.
Marquesini - Bom, nós temos COI, nós temos

COI. Está lá.
Vilmar- Tira do passivo do Banco e
Aldo- É a forma não é?
Marquesini - É a forma. O que aliás já colocamos para o Alaor isso.
Vargas - Então seriam duas, seriam as duas
opções; a opção de fazer aumento de capital sem
desencaixe, COI e a outra há a possibilidade de incorporar.
Marquesini - E para a Leasing o aumento do

capital com COI tem uma vantagem

mu~o

alta Dr.

Aldo. Com esse recurso, recurso a custo zero ia me-

563

de Lara, os Senhores todos devem ter lido, já devem
ter conhecimento, mas é só para oficiaJizar ao Conse-

lho, que o Conselho deu o seu referendo a essa decisão da Presidência em comunicar ao Senhor Diretor
Arlei, a destnuição do cargc de Diretor-Presidente da

Empresa Banestado Leasing. Sobre o conhecimento
dos Senhores para o referendo de acordo com as normas vigentes Ok? Tem mais algu'!"' coisa?
Mota- O que eu gostaria de saber as razões.

Vilmar - Sobre a aplicação do redutor nesses
contratos de Leasing a remuneração das debêntures.
Aldo - Mas tem uma pauta aqui que não foi
apreciado mas tem uma pauta que é onde a Diretoria, Honorários dos Administradores que já receberam, quem é que 1az essa?
Vargas - Quem é que apresentou isso?
Emanuel - Isso é mais para constar mesmo,
isso ai é matéria da assembléia geral ordinária é um
item né?

A Ido- Em função da, isso é todo o ano né?
Emanuel -Todo o ano tem que constar para o

Conselho.
Aldo - O Conselho aprecia.
Emanuel - Aprecia, aprova e remete para a
Assembléia.

Aldo- O Conselho de cada Empresa.
Emanuel - O Conselho de cada empresa aprecia essa matéria e remete para a assembléia para a

homologação.
A Ido- Certo.

lhorar o MIX de taxa da Leasing.

Emanuel - São os mesmos valores praticados
no Banco.

Dares - Mário esses COI precisa ver o desencaixe do Banco.
Marquesini- Não, não é desencaixe.

respeito a aplicação dos COI como o indexador aí na

Dares - Mas ele tomou esse CD I.
Marquesini Mas ele estava bancando lá.
Vil mar- Esse CDI estava no caixa dele
Dares - Não, ele vai deixar de receber a importância.

Pucci - Ele é recurso de terceiros pra nós não
é passivo porque é um COI do Banco, que é remunerado isso tudo com TR.
Cruz - Para ele é melhor que ficar incorporando de que

Vilmar - Bom pessoal, essa pauta aqui é com
captação dos recursos de debêntures que por conseqüência nas aplicações da carteira de nossos ati-

vos. Quando da emissão das debêntures foi fe~o
uma cláusula que dizia que quando o redutor da TR
for superior a 1,5%, as empresas queriam alguma
coisa que garantisse para elas uma remuneração
maior e então definiu~se que quando esse índice fosse maior, que esse percentual fosse maior que 1,5%

as empresas migrariam de TR para remuneração
pela AMBIT. Então agora no mês de março o Banco

Vargas - Isto está aprovado por enquanto. Isso

Central divulgou outro redutor sô que o Banco Central divulgou em fora de índice e o mercado trata
como percentual. Então a gente está numa situação

aí é aprovação de gaveta
Aldo- Tem um último item aqui, podemos passar para o item 8? Isso aqui, naturalmente o Presi~

jurista do Banco e com o advogado da Leasing para
que a gente tivesse um embasamento maior e me-

Daros- Agora isso aí tem que aprovar.

dente gostaria de fazer, estava com uma viagem
marcada, mas é uma comunicação ao Sr. Arlei Pinto

bastante difícil, que a gente fez até consulta com o

lhor para ver ou não a aplicação ou não desse redutor. E a gente coletou esses documentos estão aqui
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anexos nas pautas aonde o pessoal manifesta uma
preocupação muito grande aí na aplicação no caso
específico dos nossos ativos, com o problema de
inadimplência o questionamento aí do aspecto ai da

Aldo - Está bom? Agradecemos a sua atenção

e a sua equidade. Obrigado, agradeço a presença
de todos.
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.

legalidade de se aplicar AMBIT como indexador, já
tem parecer do Supremo ai pela nova estabilidade
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aí.

Aldo - Parecer do Supremo? Decisão do Supremo.
Marquesini - Não, decisão não reconhecendo

da utilização da AMBIT como indexador.
Vilmar - Então a gente esta propondo aqui no
Conselho para que a gente não aplique esse redutor, nem na captação e nem na aplicação. A gente
consultou os mercados que tinham debêntures e que
tem esse mesmo problema, eles fizeram de conta
que não ...

Aldo- Ignoraram a AMBIT, e não estão ...
Pucci - Aí um caso importante que nesse mês
que ocorreu, não houve reclamação por parte dos in-

vestidores da Leasing e o pagamento da dijerença,
aceitaram com a TA simplesmente.

Aldo - A que vocês atribuem essa não reclamação por parte.
Marquesini -

Desconhecimento, foi passado

batido.
Pucci - Foi passado batido, passou batido. É
meio díficil, mas o outro fator é o seguinte. Talvez
eles não queiram brigar porque dessas decisões já

existentes, da não aplicabilidade. O outro falar é o
seguinte, nós teríamos que aplicar por outro lado
nos nossos contratos acarretaria mais inadimplência.
O valor do lado do ativo é bem superior aos três meses que faltam para o encerramento das debêntures,
mais três meses acabam, em maio. Então a gente
optou, sugeriu ao Comitê, na decisão, da não aplica-

ção.
Vargas - Não aplicação a clausula.
Marquesini - Isso. E há uma tendência espero

de que.
Pucci - Eu não tenho oficialmente, mas a TA já
passou ...
Aldo - eu acho que é melhor não tocar nisso.

Os Senhores, o Conselho tem mais alguma coisa?
Dr. Sérgio o Senhor tem alguma coisa? Dr. Mário?

Vargas- Não muito obrigado.
Aldo- Alguns dos Diretores, Conselheiros.
Pucci - Com relação à dações em pagamento

realizadas com a SOFHAR. Isso aqui é só um fato ...
Aldo- Traga na próxima reunião, pautada.
Pucci- Trazer pautada então?
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Neco - Ao Dr. Aldo, Alaor e Eliody a respeito
da verdadeira situação do Banco do Estado do Paraná.

Aldo - O Banco do Estado do Paraná por dia
está tendo uma despesa de R$2.000.000,00 por dia.
Trinta dias significa R$60.000.000,00. A continuar a
situação em que nós estamos, err cinco no máximo
em 06 meses nós estaremos com o nosso Patrimônio zerado. Nós emprestamos dinheiro, não estamos
conseguindo reaver, estamos tendo despesas, como
essas de informática, despesas operacional e a
Casa, vamos falar assim, a Casa não está correspondendo ao momento em que o Banco está atravessando. Quer dizer, a inadimplência é murto forte,
é murto grande e nós não estamos recuperando.

Hoje
o
Alaor
está
indo
- buscando
R$1. 100.000.000,00 e isto esta nos dificultando muito, porque a Caixa Econômica e o Banco Central

(PAUSA) ...
Gabriel - Depois disso que nós já discutimos,
com nós mesmos e com outras autoridades, eu acho
que é murto mais pra troca de entender é isso . Então

essa parte que o Alaor disse que é R$420.000.000, o
Milton disse que é R$480.000.000, o outro disse que é
R$420.000.000 e o outro diz que é R$450.000.000,
isso já era do nosso conhecimento e isso af seriamente todos nós conhecemos, todos nós sabemos
os números nunca foram detinrtivos, serão no instante da assinatura do contrato. Então eu colocaria aos
Senhores de que esses comentários que não tratam
de assunto de pauta, que são meramente motivo troca informação entre um motivo e outro, que não fa-

çam parte da ata que é um documento perene do
Banco e que essa primeira parte, eu acho que, aqui

por exemplo: "Em atenção ao Senhor Nilton Hirt Mariano, Diretor de Controle, esclareceu que os valores
de
exibidos
inicialmente,
na
ordem

R$400.000.000,00 foram cortejados na Divisão de
Controle
Operacional,
a época
eram
R$427.000.000,00, com R$460.000.000,00 o Banco
estaria equilibrado'. Eu não entendo isso. Quer dizer
que na hora que estava sendo comentado eu não

entendi perfeitamente. Aqui ele quis dizer que com

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

R$460.000.000,00 o Patrimônio do Banco estaria
equilibrado. Mas como são assuntos que servem
para troca de informação, para conversa, esse as~
sunto jã é do conhecimento da Diretoria, do Saneamento dos números. Então eu sinceramente eu acho
que não é um assunto que, não é um bate-papo que
devesse ser transformado em ata prá; nada do que

a gente conversa, pode ser, ficar registrado no Banco, é um assunto que demonstra inclusive que nós
não temos nenhuma segurança daquilo que estamos.
Gabriel - Sabe Dr. Aldo isso, como é que você
me falou que aquilo era R$300. E agora é R$400.

Então R$460 esta bom, então é uma conversa que
assim um pouco, essas coisas tão, tão, tão registradas e.
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tem e ai a provisão para Crédito em Liquidação ele
manda por aqui, tá bom. Então o Banco nunca vai
operar, não sei se o Banco recebe. O Batata poderia

dizer na linha Comercial. O Banco recebe no dia a
dia vai gente pagar conta que deve no Banco. Então
não sei.
Batata - O que eu acho é o seguinte, eu acho
o seguinte: as operações que lo.ram feitas aí novas,
vamos dizer de junho do ano passado pra cá, elas
estão tendo liquidez normal.

Gabriel - Mas estão todas em Crédito Liquidação.
Batata -A h, não.
Gabriel - Ah não, na área de Câmbio até pode.

Paulo - Acho até como sugestão, assuntos

Ricardo - Perguntaram para os gerentes o que
eles achavam o que queriam por eles queriam por o
Banco inteiro.

que fossem comentados, mesmo sendo gravados,
seria interessante dizer isso não deve contar em as-

Gabriel - Justamente.
Ricardo - Eles sonharam que daqui um ano o

sunto de pauta. Só deixar registrado.

cara não vai pagar então empurraram para limpar a

Gabriel - Então o Senhor vê o seguinte em dezembro, no final de dezembro, foi apresentado
R$50.000.000,00 de prejuízo e vamos recuperar uns
R$1 0.000 ou R$20.000 na Leasing, no Banco, mas
estãvamos absurdamente navegando né? Não digo

Carteira deles.
Batata - Ontem ainda eu falei, em todas as renegociações de dividas na realidade, que só na nossa Carteira era de R$700 milhões ,jã estavam em 30
de junho do ano passado, eles colocara"' tudo, porque é renegociação subentende-se que é uma operação de difícil liquidez. Muttas vezes eles não anali-

mal informados que não era intenção de ninguém

que tinha as informações nos passar diferentes daquilo que tinha. Ora de R$50 milhões nós passou
para R$2 bilhões em quatro meses. De modos que,
era R$50 milhões e depois foi para R$120 milhões,
depois foi para R$400 milhões, depois foi para
R$600 milhões, R$700 milhões. Agora estão provisionadas para Crédito Liquidaçáo operações fe~as

saram questão de garantia, questão de recuperar totalmente, parcialmente recuperável, você entendeu?

Ricardo - Não analisaram nada. O Batata falou
pra eles .. eles mandaram tudo.

Batata - Eu falei para o Nilton. você pede a relação eles vão colocar tudo, eles querem limpar,

prática bancária, ninguém pode saber o que vai

mesmo as dijiculdades pequenas, foi o que você falou.
Gabriel - Agora, eu não quero me alongar,

ocorrer. Agora, toda a operaçáo que é feita no Banco jogar para Crédito Liquidação como provisão é
uma posição muito cômodo prá eles, não já está lá,

desculpa Presidente nesse tema, mas eu acho que
os comentários que a gente faz antes e depois da
reunião, eu acho que deverá constar em ata aquilo

não há capital que resista isso, porque se não mudar
a cultura do Banco Presidente não adiante, porque a

que consta da pauta ou extra-pauta. As outras con-

muito recentemente, a gente tem certeza do recebi~

menta, quer dizer, certeza, foram fe~a à luz da boa

cultura da Administração mudou

mu~o.

versas que a gente tiver, elas que se restrinjam às

todo mundo

nossas trocas de informação, que todos temos, cada

é testemunha do seu empenho pra que esse Banco
seja um Banco nos moldes dos Bancos privados.
Agora, e nós Diretores temos acompanhado isso e
temos tido presente, que preside as nossas decisões
é nesse sentido que o Senhor tem falado sempre,
agora, ainda no Banco a cuftura não é essa e não
vai adiantar nada, vai ser uma fonte que não vai

um conversa com pessoas diferentes e a gente aqui,
e muitas das vezes até se elucidou coisas que eu

nunca se esgotar se não mudar a cultura, se o gerente não for dado pra ele responsabilidade de cobrança do que ele faz, porque, ele fez operaçáo on-

não sabia, o outro completou. Isso faz parte, qualquer reunião ministerial tem um pate-papo anterior e
posterior. Então eu acho que é minha sugestão e o
Senhor como Presidente decide se, eu acho que
deve constar da ata os assuntos da pauta e da ex-

tra-pauta. Comentários paralelos eu acho que não,
porque esse comentário aqui retrata uma total desin-

formaçáo. Em dezembro R$150 milhões, depois foi

566

ANAIS DO SENADO FEDERAL

para, quer dizer. Esses não são assuntos que não
estavam na pauta.
A minha sugestão que eu colocaria, o Presidente consultar os companheiros, é de que, daqui
prá frente, não tenho receio de nada que está escrito
aí porque, claro a gente sabe, só que revela às vezes um pouco de falia de informação nossa mesmo.
Cada hora apresenta uma coisa. Que no futuro, a
partir de hoje os assuntos que constem da ata seiam
aqueles que constem da pauta.
Valdemar - Ramiro, figura carimbada. E por
fim a Teresa Cristina o mesmo caso. Viu Presidente,
hoje nós fechamos a Folha de Pagamento e nós teriamos que nos posicionar a respeito dos salários
que não ressarciram. Mês passado nós fizemos o
pagamento em cheque, aquela situação. Eu acho
que aquele que nós ressarcirmos, paga da mesma
forma?
Neco - Precisa saber de um advogado trabalhista. Porque tem vinculo com o Banco do Estado.
É uma forma de pressão que nós estávamos agindo
para poder receber, mas a Secretaria também não

tem dinheiro.
Paulo - Eu vou dar um depoimento aqui, é extremamente doloroso não pagar o funcionãrio, mas é
a única fonna Presidente.
Valdemar - Agora, aqui nôs não estamos levantando a hipótese de não pagannos, nós vamos
fazer através de cheque-salã.rio.

Neco - Dificulta um pouco, para não ficar muito
fácil.
Ricardo - Valdemar, de quem aqui que você
está falando.
Valdemar - Não, não esse é geral, daqueles
que não responderam, que não tomaram providência. É que tem alguns que alegam que a Secretaria
da Fazenda está arrumando recurso, alguns alegam,
são diversas histórias.
Ricardo - Você tem que ver o custo-benefício
dessa história também. Você pega a Secretaria do
Trabalho e Assistência Social, o cara tem R$14 milhões só na Poupança. Um ano. Simplesmente ele
pode inverter, em vez da Poupança ele põe em
CDS, aí custa dez funcionários por mês.
Neca- Qual Secretaria?
Ricardo- Secretaria do Trabalho e Assistência
Social. A Assembléia eu fui lá e tirei todo a dinheiro
do CDB e pus na poupança. Foi um prejuízo para o
meu Pai, ele não descobriu até hoje. R$200 contos
por mês. Agora ele teve que emprestar dinheiro para
o Governo.
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Neco - Tem uma Senhora que estava com o
Secretário do Turismo, e quando ela deixou de comparecer, ela só aparecia, era depositado da conta
dela, então ela não ia trabalhar.
Sérgio - Ela rescindiu o contrato, ela não foi
demitida. Ela tinha um contraio de prestação de serviços. Foi rescindido o contrato, ela já assinou, já
está ciente. Ah, ela tinha um contrato, tem razão.
Gaivão, eu queria que se o ·Senhor me permitir,
na DIRHU eu tenho conversado com o pessoal da
DIRHU, o
Valdemar e os companheiros dele. Nós sentimos muito a necessidade e a Banco é penalizado na
minha opinião por isso, porque se faz um pagamento
único de pessoal. O pessoal tem direito adquirido
para entrar de férias dia 21, o salário dele é dia 19
no mês seguinte e ele já está recebendo um mês antes o salário dele, no pagamento do dia 20. Não tem
como o sistema, o banco de informática fazer pagamento de férias seja no dia que ele tem esse benefício?
Gaivão - Bom Presidente, isso foi uma, deve
ter sido uma deliberação da Diretoria como fonna
até de facilitar o trabalho, acredito que alguém c:ombinau.
;
Neco - Porque, a mão·de-obra já tem, equipamentos já tem.
Paulo - Presidente, provavelmente em época
inflacionárias era um alto negócio para o Banco.
Com o dinheiro o tempo todo, pagava dia 20 porque
no dia 21 já era depreciado esse dinheiro. Provavelmente a decisão de fazer todo esse pagamento antecipado ou postergado
Gaivão - Ou vice-versa, mas agora.
Neco - Acontece o contrário. Paga na frente um
mês, e o custo do dinheiro o Banco está pagando.
Gaivão - Eu não sei, não conheço bem o processa dos Recursos Humanos, mas isso ai poderia
ser feita na forma de um adiantamento, ai desconta,
uma espécie de um vale. Um dia.
Valdemar- Presidente, ele tenta, essas questões maior facilidade de manuseio está no Gestor de
Recursos Humanos como um todo, porque hoje até
eu acho que esse aqui o impacto não é tão grande,
no período de janeiro ou fevereiro, mas tem algumas
coisas que o Senhor pede para nós que complica
muito, isso que está complicado, acho que envolve
com pessoas, nós estamos com pessoas que tem
que trabalhar com tempo integral, sabe então é isso
que eu acho que vai trazer esse GRH vai trazer beneficio para nós. Mas eu acho que tudo isso foi dado
prioridade, por exemplo, ao Novo Sistema Gestor de
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Recursos Humanos. Tudo isso trará muita facilidade.
E volto a dizer, ele acabou sendo prejudicado no

zar esse instrumento e sexta-feira agora mais uma
cassetada vai receber um titulo de qualidade, um

passado por ter dado prioridade ao atendimento, que

Certificado de Qualidade quer dizer, o Banco em situação, independente da situação difícil do Banco o
pessoal está fazendo tudo para melhorar o trabalho
o desenvolvimento e isso é que é importante.

era o nosso ganha pão.

Valdemar- Eu queria falar também, no mês de
janeiro e fevereiro a Campanha lançada em cima

dos produtos de poupança, Depósrros a Prazo e
Fundos. Ainda alcançou ali no final onde foi colocado, 65% da meta dos R$200 Milhões ou seja, R$131
milhões e ainda tem o saldo comparativo aqui do

Aldo - Outro detalhe, nós colocamos aqui Empresas do Conglomerado e aí entra também todas

Banco no mercado que correspondeu esse período,
não atingiu porque janeiro e fevereiro essas aplicações normalmente caem, e também nós fizemos um
comparativo aqui, porque nós aqui pegamos a média
dos últimos três meses passados com a médio dos
dois de janeiro e fevereiro. Temos uma projeção
aqui que seria o saldo de 31 de dezembro que nós
tínhamos e o saldo no 28 de fevereiro que talvez não
dá uma diferença muito grande nesse sentido. Então
esse aqui é o produto final, no caso a primeira colaR

OSCAR chamado O QUE É ISSO COMPANHEIRO?

cada foi Londrina, seguida de São Paulo, Maringá,
sucessivamente, e o total que

o

Banco alcançou foi

65% da projeção dos R$200 milhões e tem
R$131.milhões. Aqui para conhecimento como se
comporta o mercado nesse período.
Neco - O Valdemar, poderia voltar na transpaR
rência anterior, o que me deixa muito surpreso em
Curitiba somar os valores dos índices, tem uma
atuação inexpressiva.
Paulo - Posso falar sobre a minha lá, nós dois
somos padrinhos de Curitiba. Nos esiorços nós conR
versamos com as agências, só que a Nordeste aqui
no caso sofreu uma retirada de valores em poupanR

ça que estavam em COPEL, em Preferrura, em Estado violento no mês de dezembro.

Ricardo - Poupança só sofreu saque da Assembléia, só foi isso, não foi de COPEL, o único que
deposita em poupança é Assembléia em Pinhais.
Meu pai sacou dinheiro para emprestar para o Giovani, e não pagou até hoje.
Paulo - E veja uma coisa. O que aconteceu,
eles pegaram outubro e novembro pra fazer a méR
dia. Então pegou todos esses órgãos no topo e dezembro eles retiraram. Então quando entrou em janeiro eles entraram abaixo do ...

Ricardo - Retiraram porque, porque foi todo o
dinheiro para o Estado.
Batata - Sexta-feira teve em Paranavai, vocês
mandaram lá 14 agências recebendo Certificado de

Qualidade. Então eu até falei, eu acho importante
que nessa hora difícil do Banco o pessoal estar, utili-

as empresas . Não sei se os Senhores sabem, tem
um filme aí que está na eminência de ganhar um
que tem o patrocínio da Corretora Banestado de

R$1 95.000,00, eu não sabia disso. Cobrei do Rodrigo e o Rodrigo já mandou uma correspondência por-

que até agora eu não vi crédito nenhum do BANESTADO nesse falatório desse filme, todo dia falam do
filme vai concorrer o OSCAR, CANNES, não sei
aonde, nós temos que estar atrelados, como é que

é, nós entramos com R$195.000,00.
Paulo - Numa dessas já recebeu milhões de
dólares.
Aldo - Pode até ganhar um OSCAR de filme
estrangeiro mas eu quero ver o nosso ~nome lá no

OSCAR no dia lá ao menos para alguém grrrar BANESTADO! Qualquer coisa nesse sentido. Por isso
que é importante termos um controle porque até taiR
vez derrepente esse patrocínio vai reverter como um
sucesso para o Banco, é importante isso.
Paulo- Quer dizer, esse processo aqui, já que
nós vamos ser donos ...

Elia- É um processo como na AVÍCOLA FELIPE onde está o Gil lá na AVÍCOLA FELIPE. Ele nos
passa um relatório a cada 60 dias.
Paulo - Funcionários do Banco podem ser
membros desse Conselho.

Aldo- Pode.
Paulo- Eu sou candidato.
Elia - Provavelmente nós vamos colocar dois
funcionários do Banco. Pode, porque veja bem a indicação vai ser feita por parte do próprio FDE e o

gestor do FDE é o Banco.
Batata -Claro.
Paulo - Avisa o FDE que eu sou candidato a

esse Conselho.
Marquesini - Pode vir no futuro a ser Diretor Industrial.
Paulo - Você sabe tem que estar com a em-

pregabilidade meio esperto. Não sabemos o dia de
amanhã.
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Ricardo - Sabe o que é que eu vou fazer Aldo,
eu vou, eu acho que isto tem. Porra, nôs temos que
por, eu não vou fazer uma propaganda mas no .iomal
tem que por, na televisão tem que por lá uma entrevista e dizer: olha, o BANESTADO inova, lança, vai

dar prêmio para os mutuários que pagarem em dia.
Então Gaivão ...
Aldo - Será que a legislação do Banco Central,
normas não vedam?
Ricardo- Isso não, a Caixa.
A Ido- A Caixa Faz?
Ricardo - Não, a Caixa inventou de fazer e até
hoje não lançou, porque são mais mole nê? Ela não
tinha autorização da SUSEP e tudo. Então só depende do Gaivão chegar as cartas o mais rápido
possíveL
Pauto- Tem mais uma idéia que está andando
ai é aquela que você a tempos aí, que fazer sorteios
na loteria estadual.
Ricardo - Não essa idéia, isso ai não é idéia,
isso ai eu fiz 83 né Paulinho?
Paulo- Que dá aos imóveis do Banco.
Ricardo - Isso eu fiz em 83, eu vendi imóveis
para a Loteria, até ele me procurou lá no Palácto eu
digo da minha parte não tem problema vamos tocar
o "pau", e também não acho que tem problema com
o Tribunal de Contas.
Paulo - Não, não tem. E já foi contornado isso
porque vai sair, sairia com a portaria.
Ricardo - Porque você vai vender do Estado

e ...
A!do - Porque não faz isso logo?
Ricardo- Não, isso eu fiz em 83, eles pegaram
lá a idéia antiga, voltaram. Então eles compram imóvel, nosso apartamento e depois eles sorteiam como
prêmio. Inclusive já tem um predinho novinho ali pra
vender, 19 apartamentos.
Paulo- Como é, do Pessoa?
Ricardo - Pessoa. Então não precisa aval~sta,
não precisa. Arruma um parecer que não precisa, já
vamos conversar com ele, já vamos vender uns 1O
numa pancada só.
Paulo -O Odair está vendo isso aí, via Capitaliza.
Marquesini - Bom, isso para os Diretores tomar conhecimento de uma realidade da Empresa.
Hoje a Banestado Leasing tem um Capital Social de
R$168 milhões de reais de Capital Social. Desse Capital Soc1al de R$168 milhões de reais, nós devemos
fechar o Balanço. qu8 não está fechado ainda o Balanço de dezembro com um Patrimônio Liquido de
R$16.350 milhões, em números arredondados, sen-
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do que deste Patrimônio Liquido, só entre dezembro
de 1996 a setembro de 1997 foi feito um aparte de
capital de R$120 milhões de reais por parte do Banco. Isto prá cobrir prejuízos acumulados de
R$151milhões de reais, sendo que desses R$151milhões, só no exercicio de 97 representa quase R$97
milhões de reais, ou seja, devemos fechar o exercício de 97 com aproximadament~ A$97 milhões de
reais de prejuízo. Nós temos uma Carteira cujo valor
presente, hoje puxando o valor presente, ela soma
R$488 milhões de reais e disto podemos dizer que
nós temos saldos devedores de operações em curso
normal de R$177 milhões de reais, que são 5.583
contratos. Saldo devedor em atraso até 60 dias
R$57 milhões de reais são 603 contratos e saldos
devedor já lançados em Crédito Liquidação, 1.881
contratos que somam R$253 milhões e temos uma
provisão para prazo em Crédito Liquidação da ordem de R$300 milhões de reais. Bom, desses números podemos dizer, temos em curso normal e atraso
R$220 milhões de reais, se recebermos o que está
em curso normal, que está atrasado nós recebemos
R$220 milhões de reais e ai R$253 milhões de reais
para se fazer o trabalho de recuperação de CL. Dessa recuperação de CL, torna-se extremar13ente difícil,
dizer, quanto se pode receber, porque a Leasing tem
uma característica diferente da Carteira Comercial. A
Leasing tem a garantia do bem que enquanto um
lado a gente sofre a depreciação por outro lado o
saldo devedor é corrigido. E na hora em que você
executa um individuo, ou na hora em que se apresenta pra fazer uma composição, é o drama. Eu tenho o bem, eu tenho o saldo devedor de R$1 00 milhões de reais e tenho um bem que vale R$1 O milhões de reais, e com uma situação pior ainda, situação
pior porque aqui na hora que eu tenho o arrenda·
menta eu tenho lá um e/emento que se chama VRG,
que é o Valor Mínimo de Resgate, esse valor ele temem promove desajustes na Contabilidade da Empresa porque esse Valor Residual em Garantido, as
vezes o arrendatário resolve chegar e não exercer a
opção de compra. Não exercendo a opção de compra, pelas cláusulas contratuais, o que é que eu tenho que fazer, eu tenho que ver o bem e vender
esse bem, se o valor do bem superar o Valor Residual Garantido, eu tenho que devolver pra ele a diferença. Se for inferior ele tem que me pagar, aí é que
é aquela questão né? Se ele me deve de valor residual A$100 milhões de reais, me entregou o bem, eu
vendi R$1 O milhões de reais. Ele me deve R$90 milhões de reais. Aí eu não tenho garantia e nada, tenho que executar ele prá cobrar. Então é uma situa-
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ção extremamente complicada que nos leva a ter
que pensar e muito quais serão os impactos Dr. Aldo
que trará para o Banco esta incorporação da Carteira. Sabe? Porque se formos falar, nós vamos trazer
um Ativo e Passivo num determinado valo, só que o
Ativo poderá não corresponder esse Passivo, porque os valores residuais estarão lâ em baixo. Os valores das garantias.

Gabriel- Traz a Leasing, eu entendo o seguinte, transformar a Leasing em Carteira não é, tem que
resolver os problemas do passado, mas ela passar a
operar daqui pra frente como Carteira do Banco.
Marquesini - Aí que está o problema Dr. Gabriel.
Gabriel - Aqu1lo que ela tem ...
Marquesini- Como Carteira, como Carteira ...
Gabriel - Porque vai ser mantida a Empresa
Mercantil.
Gabriel - Mas como Carteia o Banco terá que
absorvê-la e extinguir a Razão Social.
Paulo - Exatamente
Gabriel- Porque?
Marquesini - Porque sim.
Gabriel - Não fez isso com a Crédito lmobiliário!
Marquesini - Mas ela é uma Carteira.
Gabriel - Não fez isso com a Crédito Imobiliário
Paulo - Fez, fez com a Crédito Imobiliário. Não
fez com a BISA.
Marquesini - Mas tez hoje não tem, hoje a Crédito Imobiliário hoje ela não é uma Empresa independente.
Paulo- Não, ela é uma Diretoria.
Marquesini - Ela não é uma Empresa com personalidade jurídica independente.
Gabriel - Bom, eu não sei, o Ricardo está aí. ..
Marquesini- Não, não é não.
Paulo- Não é não.
Gabriel - Eu acho que, não sei isso cabe ao jurídico analisar.
Marquesini - Sim. Então eu acho que tem esses aspectos que tem que ser muito bem ponderados e avaliar também aspectos estratégicos Dr.
A Ido, como por exemplo ...
Gabriel- Mas dentro do Projeto de Saneamento, desculpa, dentro do Projeto de Saneamento não
está os R$400 milhões de reais da Leasing?
Marquesini - Eu desconheço o número, eu
desconheço.
Gabriel - Não, configura esses R$400 milhões
de reais
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Marquesini - O que se fala dos R$400 milhões
da Leasing, é um CDI que o Banco do .Estado do
Paraná tem, a Leasing tem tomado com o BANESTADO R$451.650.000,00.
Aldo - Eu li outro dia de mannã que era
R$461.000.000,00.
Marquesini - Por favor eu peço desculpa porque esses dados aqui são de clezembro. Eu estou
falando de dezembro porque eu não tenho fechado o
mês de janeiro nem fevereiro. Então e disto nós temos aplicados no BANESTADO R$177milhões de
reais, quer dizer, que então não é os R$400 milhões
é R$274 milhões, o que já não resolve não diminuir.
Então essa posição, são os números que nós poderemos dizer contábeis. Agora, Dr. Aldo, tem um outro aspecto sim, porque ai é difícil dizer com relação
aos bens, o quanto que isso representaria. Bom, então eu diria assim hoje: bens disponíveis e indisponíveis que a Leasing tem arrecadado pra si através
das ações executadas ou através daquelas vamos
dizer, dações em pagamento, enfim. Nós temos, va~
lares disponíveis para vender R$3,6 milhões correspondentes números de avaliação R$3,632 milhões.
Indisponíveis R$20 milhões. Então na relação do
nosso Passivo esse Ativo aí é mínirrib e destes
R$20 milhões correspondem em veiculas e afins a
metade R$9,2 milhões e R$1 0,8 milhões em imóveis.
Ações judiciais, documentação, completa açõ·
es de revisão enfim. Dessas situações que nós colocamos de R$20 milhões no total, de imóveis indisponíveis nós temos, veículos cuja documentação está
em nome de terceiros, impedimento judicial R$422
mil correspondente a veiculas em uso, tanto da Leasing como do Banco do Estado. Nós temos aí uma frota praticamente colocada a disposição do Banco, sinistrado de R$2,6 milhões aí sim, R$2,699 milhões, que
nós não temos registro ou a BlAM não tem registro.
Tá, então estamos num processo de levantamento, nós temos hoje em termos de veículos e
afins, que são tratares implementas e equipamentos,
nós temos indisponíveis 656 itens, que estão nesta
srtuação. E ai sim com relação a equipementos, má~
quinas, assim equipamentos diretos, ~amos essas
bugigangaradas, não sabemos "niente". Mostro aqui
para o Senhores terem, eu mandei fazer um levantamento e documen!ei através de fotografias em todos
os depósitos que r.ós temos. Aí Dr. Aldo e Senhores
Diretores, cabe aqui uma defesa pare. que a Leasing
também não seja coiOCélda como a responsável única sabe? Ou seja, por exemp!o, eu mostro para os
Senhores, se algué1 n sabe identificar que equipa~
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menta é esse e depois de identificar esse equipamento, para que é que ele serve.
Aldo - E um bem ajuizado.
Marquesini - É um bem que foi feita uma operação de Leasing, não pagaram, foi gasto dinheiro
para reintegrar, foi gasto dinheiro pra remover, está
depositado, guardadinho num armazém coberto, que
hoje não sabemos de quem nós pegamos, por quanto nós pegamos e que não tem valor pra venda. Este
é um exemplo.
Aldo- Deixa eu só fazer uma pergunta. Foi feito um levantamento pela Auditoria nos últimos tempos, qual é o último Relatório da Auditoria que foi feito na Leasing?
Marquesini - O último de Auditoria feito na Leasing Dr. Aldo foi essa auditoria vamos dizer que culminou com a verificação dos processos de operações que acabaram impugnando aquelas ações. Então
a Auditoria praticamente centralizou o seu trabalho
em 26 Empresas, em operações realizadas em 26
Empresas. Então, então isto está em poder da Auditoria, já foram colocados ao conhecimento e aí foram
feitos os levantamentos das irregularidade internas
Aldo - Não, nós não queremos saber das irregularidades agora, mas assim o levantamento da
Auditoria com relação a esses bens, está aprovado.
Isto é um relatôrio Gerencial.
Marquesini - Não tem.
Aldo - Não tem.
Marquesini - O único é esse trabalho ai.
Aldo- O trabalho feito lá na sua área, Dr. Paulo Krüger sobre a condição da Leasing, tem um trabalho feito não tem?
Paulo- Tem, tem várias alternativas lá.
Aldo Tem?
Paulo Tem.
Aldo - Então quem é que está fazendo isso?
Paulo - Está pronto isso, não está fazendo
está pronto, foi apresentado numa Reunião do Conselho da Leasing ano passado isso.
Aldo - Pois é, então não poderia requentar
esse trabalho?
Paulo - Sim trazemos aqui.
Eu sô quero adiantar que essa incorporação única
é danosa para o Banco eu já falei várias vezes isso aí.
Aldo - Nós ternos que trazer esse trabalho e mostffir ao Presidente se é danosa ou sim ou não. tá lx>m?
Marquesini - Ela vai trazer impactos por exemplo com relação ao Acordo de Basiléia, porque serão
mais R$500 milhões de operações.
A Ido- Algo mais?
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Valdemar - Podemos aproveitar, Dr. Aldo o
Presidente comentou no começo sobre aquela pessoa a tal funcionária fantasma que ficou até surpreso, isso na realidade é uma pessoa que é contratada
pela Corretora de Seguros, era um contrato especial
viu Paulo.
Valdemar - Por isso nós do Banco não sabíamos, era um contrato lá específico lá com o Donha e
o Donha já cancelou.
Paulo - Deixa eu falar o seguinte, agora eu estou lembrado. Isso aí é um pedido do Senhor Secretário da Fazenda se não me falha a memória.
Valdemar - Não é funcionária fantasma do
Banco.
Paulo- Não. Foi um pedido do Palácio, do Palácio, Sérgio. Um pedido do Palácio que pediu para
contratar via Corretora para ficar não disposição do
Palácio.
Sérgio - Foi pedido que eu chamasse a pessoa e falasse com ela, já foi chamada, já assinou a
rescisão do contrato, sem trauma nenhum, não vai
ter repercussão nenhuma.
Aldo- Então está bom. Muito obrigado a todos.
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA,
REALIZADA EM 17.03.98
MARÇO DE 1998
Valdemar- Bom Dr. Aldo, o assunto aqui é o
PDV que nâs ainda não temos ele aprovado, aprovamos aqui na plenária mas faltou a aprovação do
Secretário do Conselho da Administração, mas existe um estudo sobre a incidência ou não do Imposto
de Renda sobre o PDV.
Aldo - Parece que essa é a primeira vez que
estamos lidando com o PDV no Banco?
Valdemar - Não, não mas é aquele.
Aldo - Não houve outros casos de PDV?
Paulo - É um dos casos.
Valdemar- E só que veio Dr. Aldo aqui, deixa
eu dar uma lidinha, nâs vamos entender aqui:" Aprovar a não tributação de Imposto de renda sobre os
três salários pagos ao PDV" No caso os três salários
nós não tínhamos nos anteriores. Esse é um beneficio que está sendo para esse PDV. "Deixando o Plano do desligamento Voluntário mais atrativo e estimulando uma maior adesão. Justificativa: em con-
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sulta feita à DICON. Gestão Fisco Tributaria, perguntando sobre a incidência de Imposto de Renda, so-

bre a verba 130/131, Incentivo de Desligamento Voluntário. Há entendimento doutrinário que a verba
tem natureza remuneratória e sobre o seu pagamen-

to devera incidir o Imposto de Renda. No entanto, a
conclusão do parecer recomenda a não tributação,
alegando a existência de várias jurisprudências sobre a matéria que consideraram a referida verba
como sendo de natureza lndenizatória e que portan-
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Aldo - Quem estiver de acordo permaneça
como está Ok? Aprovada.

Gabriel - O PDV ja esta aprovado, não né?
Aldo - Não só os termináveis. Vamos, todo o
dia assim porque o Secretário Giovani está chegando de viagem hoje, aí eu vou conversar com ele para
decidir

Valdemar - Está terminado viu Dr. Aldo, praticamente todo ele está estruturado, talvez é uma

to sobres tais valores não incidem Imposto de Renda

questão, uma vez aprovada pelo Conselho ...

Pessoa Física". E aqui tem a posição da Controladoria na questão tributária com diversos pareceres in-

Paulo - Deixa eu só fazer uma pergunta na
questão do PDV, nós temos prazos de validade daquele concurso para que as pessoas se apresentarem, você tem atê dia 13 de abril.

clusive do Superior Tribunal de Justiça.
Aldo- Parecer? O Superior Tribunal de Justiça
não dá Parecer, ele da a decisão.
Valdemar - Decisão. Obrigado. Então aqui na
página 1.2 aqui o recurso especial no 2º parágrafo:
·oo Superior Tribunal de justiça, instância final competente para apreciar a matéria, extraímos as seguintes decisões unânimes da 1!! turma". Então em
todos eles aqui, eles são, eles consideram não tributário de fato. Então a nosso, isso aqui corresponde

25% aproximadamente de desconto de Imposto de
Renda sobre esses três salários. A intenção era deixar isso aí conforme esse ponto de vista, isento do
recolhimento do Imposto. Se por um acaso tivermos

problema tem aqui no último paragrafo da pagina
1.3, ucaso seja de interesse da Diretoria tomar o incentivo mais atrativo ao quadro funcional, inobstante
o entendimento doutrinârio desta Gestão Fisco-Tributária e a legislação em vigor, opinamos pela não
tributação da verba. Se formos autuados pela Receita Federal, iremos buscar amparo judicial utilizando
os mesmos argumentos que estão se consolidando
na jurisprudência"

Aldo - É que esse assunto, é novidade na ...
Valdemar- Os três salários não é Dr. Aldo?
Aldo - Não, mesmo que a lei fale da necessidade da obrigatoriedade nos pedidos de Imposto de
Renda, face desse julgamento o pessoal da área
está achando que nós, tem um parecer que nós não
devemos independer Imposto de Renda sobre, é
isso?
Valdemar - Ê isso. Porque torna mais atrativo
para o pessoal que aderiu.
Aldo - Os Senhores Diretores entenderam o
assunto, tem alguma coisa a acrescentar?
Alaor - Na minha opinião é que devem deixar
sem a Tributação.

Valdemar- É tem amparo.

Valdemar- Não, a contratação está ocorrendo,
esse que é o meu medo, porque veja, nós assumimos informalmente o compromisso de as coisas
irem meio paralelas, nós estamos fazendo a nossa
parte que é a contratação, inclusive já foi convocado
já estamos decidindo todos os critérios, a contratação está ocorrendo.

Aldo -Seu Valdemar está com a palavra.
Valdemar- Vamos lá. Bom aqui: "E.mpregados
à Disposição da Associação Banestado'. Esse assunto parece-me que teria sido tratado, o Edson havia conversado com o Presidente. • O Banestado
atendeu a um pedido da Associação Banestado, au-

torizando a disponibilização de empregados para
prestar serviços àquela Associação, sendo que as

despesas de pessoal tidas com esses empregados
seriam arcadas pelo Banestado por um período de

180 dias, cujo o término se deu em 12.12.97. Os empregados

abaixo

relacionados estão

atualmente

prestando serviço à A B. O Banestado tem um custo
total mensal com os empregados acima citados, no

importe total de R$38.129,39, base de janeiro, já
acrescidos os encargos. Informamos que os ressar-

cimentos dos valores devidos pela Associação Banestado relativo às despesas dos empregados que
estão ou estavam a disposição daquele órgão após
o término do período de 1
dias acima citado, ou
seja, 12112/97, encontra-se pendente até a presente
data. Proposta da Associação: A associação solicita
a manutenção da liberação dos empregados até de-

eo

zembro de 98, comprometendo-se a efetuar os res-

sarcimentos das despesas a partir da folha de pagamento de março, através de dedução dos créd~os
referentes ao contrato de utilização das instalações

da colônia de férias de Praia de Leste.' Quer dizer, a
Associação tinha pedido que fosse descontado essa
despesa desse pessoal daquele recebimento que
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ela tem do aluguel das instalações do Faxinai do
Leste lá.
Nilton - Sé uma dúvida aqui, esses elementos
elencados, aqunles funcionários elencados consta
também o MILTON TREIN, e o MILTON TREIN é
aposentado.
Valdemar- Ainda não, está na boca aí, está na
lista dos 180.
Batata - Ensa lista vai sair.
Alaor - Eu não entendo porque que a Associação não paga de dezembro do período de dezembro
pra cá?
Valdemar- Não tem dinheiro.
Alaor - Desconta agora que nós temas que pagar ai.
Valdemar - Aí me parece Alaor que teve uma
conversa prévia com o Presidente sobre isso.
Alaor- A h, bom.
Aldo - Aqui tem duas coisas, primeiro lugar, na
minha opinião eu acho que deveria, se for por 180
dias deveria considerar o término em 12/12/97, começa por aí. Outra coisa, eu não sou muito favorável
a essa vinculação aqui, não sei, só o Diretor Administrativo podem nos informar, se é passive/ fazer
esse encontro de contas isso não é meio anti-orttJdoxo. Eles estão propondo aqui de deduzir inclusive
aquilo que está sendo pago no valor do ressarcimento, é uma divida engraçada.
Valdemar ·- Tem que pagar e receber. A bem
da verdade, quer dizer, não é necessariamente de
forma contábil, esse dinheiro que vem, o dinhefro
que vão receber pagar.
Alaor - Credita numa conta e debita.
Paulo - Só como experiência tem que fazer
como credita e debita ·no mesmo dia. Se ficar para
cobrar, não vai receber nunca mais.
Batata - Até porque ele está dizendo que a
partir de março.
Alaor- Tem que creditar primeiro ...
Aldo- Porque?
Alaor - Senão a conta fica descoberta. Fica depósito, adiantamento depositantes.
Aldo- Ah é?
Alaor - Sim, eu não sei quanto eles têm na
conta.
Valdemar - Sim, sim, não deve ter saldo R$30
mil sobrando lá fazendo média. Com certeza, por
isso é que pedi que fosse debitado concomitante.
Alaor - Quando sai o pagamento dele? Desses
acertos?
Valdemar- É está na segunda folha.
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Paulo - O Contrato está sendo administrado
pela DIRHU?
Valdemar- DIRHU.
Alaor- Agora, tinha algum acerto com o Presidente?
Valdemar- Veja, a bem da verdade teve. Teve
todo aquele problema de mal estar que aconteceu
com a Associação daí um dia o .MILTON TREIN esteve aqui conversou com o Presidente eu e o Edson
participamos da conversa, o Presidente falou que
até ia fazer o Faxinai do Leste até para dar uma força no sentido, o MILTON disse que ficou sem dinheiro, então existiu uma conversa antes.
Aldo- Então você assistiu a conversa?
Valdemar- Veja bem, eu assisti essa conversa
agora a última em que o Edson ia, me pediu pra
pautar isso que ele havia tratado com o Presidente,
eu não participei, com o MILTON ficou acertado isso
aqui. Tanto eu, apenas eu gostaria de estar, eu gostaria que o Presidente estivesse.
Aldo - Então vamos tirar de pauta.
Valdemar- É melhor né?
Aldo - Você retira de pauta e deixa para próxima reunião. Eu acho que isso aí não tem tanta urgência. Mas grave bem o que o Alaor deixou para dizer depois na próxima reunião. DIRCO. São Jorge, o
Senhor Nilton Mariano.
Nilton - INSDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE. São Jorge é uma daquelas composições de leasing, que nós realizamos a dois ou três anos atrás,
que já estavam em CL e CCP e nós fizemos alteração. Quando nós fizemos essa ativação dessa operação a dois ou três anos atrás uma parte dela foi
garantido com precatório, garantia adicional, precatórios alimentares do advogado da CR Almeida, lá ...
Batata - Luiz Alberto Machado.
Nilton - Então por isso é que está com, como
vocês podem ver lá tem três operações. Duas sem
garantias de precatôrios e uma com garantia de precatório. As duas operações que estão sem garantias
de precatórios elas tinhas originalmente a garantia
de trigo, penhor de trigo que obviamente não existe.
A execução em cima dele pra botá-lo na cadeia por
1nfiel depositário, por falda do penhor foi derrubado
em juízo, porque o trigo, era o meio de funcionamento da própria indústria então foi em juízo e caiu. E no
transcorrer das negociações, agora o maior credor
deles é o BANESPA, uns R$60 milhões aproximadamente e o BRADESCO que capitaneou uma negociação de todos os Bancos e coordenando um poo!
de Bancos que a semana passada na terça-feira nós
fizemos uma reunião em São Paulo, para ver de que
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maneira que a gente vai conduzir daqui para frente.

Está sendo feito, o Dr. Aldo sabe disso há uma auditoria através da TREVISAN, dentro do MOINHO
SÃO JORGE para determinar condições, prazos e
valores que poderão ser acordados com o pool de

bancos, que vai envolver as debêntures, participação societária, e uma série de coisas. Essa auditoria

vai ficar pronta no prazo de 120 dias com a proposta; 90 dias para a conclusão da auditoria e mais 30
dias para uma proposta. Isto eu estou só historiando

está oferecendo esse precatório como dação parcial.
Se os Senhores quiserem ou eventualmente eu
acho que até poderia ser feito, para evitar esse ruído
todo em cima do precatório, se for aprovado pelo
Colegiada, levar para ter uma ciência do secretário

viu Dr. Aldo.
Aldo- Não precisa levar para o Conselho.
Batata- Homologação do Conselho.
Nilton - Não, porque não atinge o valor né?

Ricardo- É bom, é bom.
Aldo- O que abunda não prejudica.

pra vocês como é que está o negócio. Está eviden-

ciado já a necessidade de aperte de recursos de capital de giro, inicialmente se falou em R$1 O milhões,
qualquer coisa assim, está se pensando
Qual seria a participação dos bancos?
dentro do percentual que é a sua divida, o
to, tá? Como nós temos. Aqui há um outro

em mais.
Cada um
seu crédidetalhe, a

pertecção inicial da solução desse problema envolve
prazos novos de 1O a 15 anos. Essa já foi um horizonte que a TREVISAN já deu inicialmente. Como
nós temos a metade, pouco mais da metade da dívi-

da, aqui consta R$15 milhões de precatórios em garantia, mas o valor dos precatórios não é os R$15

milhões, porque: porque a operação ECC vem sendo gravados com juros internos nossos e a garantia
dos precatórios que é IGP + 1% ou + 0,5%, agora eu
não tenho ...
Alaor- 16% ao ano, deve ser 16% aa.
Ricardo - 12% + 6%, é 18% ao ano.
Nilton - 12% + 6% no caso da, quando há inadimplência, por parte do Governo.
Ricardo - Essa aí é 12% + 6%, TA + 12 e +6%

de juro compensatório.
Nilton - Isso depois que o Governo passa a ser

inadimplente, digo para fazer o cálculo agora para
fazer a conta de chegada. Então não vai atingir os

15. Mas a nossa proposta qual que é? Pegar esses
precatórios como "dação em pagamento", esses precatá rios tem uma característica por ser alimentar,
considerado alimentar, porque é precatório do advo-

gado a ser pago antes da dívida que originou esse
precatório, ou seja, deve ser pago antes do CR Almeida. Primeiro paga o precatório do advogado e
depois o titular da dívida. Qual que é a nossa intenção, e eu antes de trazer para os Senhores eu já
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Nilton - Então iria para a Reunião do Conselho. Nós somos de parecer, ele é meio inferior a

R$15 milhões? Eu não tenho o valor exalo disso
aqui.
Alaor- Mas pegaríamos por 100% .
Nilton - Por 100%. Porque não tem o valor
exato aqui? Existe uma normativa da vigilância do

Tribunal da Justiça do Estado, estabelecendo que o
critério, viu o Ricardo, não sei isso é válido para todos, um critério da correção dos precatórios que é a
média entre a TA mais IGP dividido por 2 acrescido
dos 6% + 12%, no caso. Então o Senhor vê que está
sendo esclarecido e depois eu vou trazer o número
correto disto daqui. Então o nosso pareCer, é pegar
o que nós temos como garantia de precatórios como
"dação em pagamento", porque queremos receber
isso bem antes dos 1O, 15 anos, com garantia de
rendimentos na ordem de 18°/c ao ano mais indexador, coisa que lá na negociação da dívida nós não
vamos ter e mais ainda, diminuindo o aparte de capital de giro em cima da dívida.

Alaor- Esse precatório de que Estado que é?
Ni~on - Do Paraná.
AlaorAldo mentou, não
tros bancos,

Paraná?
Tem três aspectos aqui, primeiro: cosei se isso está ocorrendo com nos oueles estão negociando talvez com de-

bêntures, com participação acionária de outros bancos. Outros bancos?
Ni~on-

Todos.

Aldo - Pois é, ai é que está. Esses precatórios
estão correndo risco amanhã do Banco Central,

numa falha qualquer de pagamento, mandar provisionar isso?

Nilton - Eu entendo que não Presidente, Dr.

conversei com o Dr. Aldo e conversei também com o
Presidente, prá que a coisa, eu também não ia trazer
uma coisa que não houvesse condições de aceita-

Aldo. Entendo que não pelo seguinte: os precatórios
são dividas reconhecidas judicialmente do Estado.

ção. Expliquei para o Presidente que no caso de

Está liquido e certo, não existe possibilidade de ação

uma execução desta dívida, nós iríamos buscar a
garantia que é o precatório. Então passaria a ser

uma discussão ionócua, porque o BRADESCO já

rescisória em cima, que perfeita e acabado. A ques-

tão de derrepente o Banco Central em função do
não pagamento pelo Estado. Está orçado, mas o Es-
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tacto não paga, passa para o orçamento seguinte,
não paga, o Banco Central pode chegar e dizer vamos provisionar esse caso.
Alaor - O que o Banco Central tará sem dúvida, é nós teremos em ativo no Banco, e ele vai perguntar qual o valor de mercado. Então a diferença
esta ai gente. Se ele tiver uma perda de 50%, o lucro de 50% nós vamos provisionar.
Aldo - Porque que no nosso caso também não
entra debêntures como está sendo com os outros?
Nilton - A diferença dai nós vamos compor
com os outros bancos, com a participação societária
e as debêntures.
Alaor - Mas isso quer dizer que a debênture
também, pode sim, seguramente não será um bom
atJVO.

Nilton- Não será um bom ativo.

Alaor - Porque a debênture, deles mesmo?
Nilton - Deles mesmo.
Alaor- Quer dizer eles serão os devedores.
Agora só uma particularidade, aqui para escla·
recer você, no que está sendo estudado pelo pool de
Bancos que já está condicionado é o afastamento do
BANRISUL. A participação na administração deles
no Conselho, vai ser de 213 dele, 1/3 dele obviamente e 213 do pool de bancos, quer dizer ele vai ficar
sem o poder de mando, isso aí está escrito.
Aldo- Qual o valor total da divida?
Nilton - O valor total da dívida está em tomo
de R$15 milhões.
Aldo - Não, não total que ele tem com os ban·
c os.
Nilton- O BANESPA é na ordem de R$60 milhões, nós estamos com R$15 milhões o BRADESCO tem R$19 ou R$25 milhões, se não me falha a
memória, e mais o Banco Rural, eu acredito que eu
deva ter escrito aqui, não, não está, e o BOSANO
mas o BOSANO já tinha feito a negociação. E tem
mais o Banco do Brasil que não esta compondo aqui
a negociação com o Banco do Brasil é um pouco di·
ferente. O Banco do Brasil é detentor da hipoteca,
através de uma série industrial, com o MOINHO e o
MOINHO é a principal garantia principal do Banco do
Brasil, vai ser inclusive, só que hoje ele só garante o
Banco do Brasil por um detalhe operacional. Porque
a operação de ação judicial não prevê hipoteca em
segundo grau, só que a dívida do Banco do Brasil é
menor, o que é que vai acontecer com esse, com a
dívida do Banco do Brasil? Fazendo, fechando esse,
essa negociação global com o Moinho São Jorge, o
BANESPA que é detentor de uma série de hipotecas
menores, libera as hipotecas menores, aquelas que
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e o Banco do Brasil precisa ter e o Banco do Brasil
libera a hipoteca do Moinho e que isso daí vai cobrir.
Alaor - Agora a única garantia nossa é o precatório?
Nilton - Só. Nós tínhamos penhor de trigo em
toda a operação e esse penhor de trigo não existe, e
na justiça nós perdemos.
Aldo - Hoje nós estamos eompletamente sem
garantia nenhuma.
Nós temos uma garantia do aspecto judicial
que nós fizemos uma penhora e levamos à leilão na
casa do Jorge Santos, a casa dele é muito grande e
é composta por diversas matrizes. Então o advogado nosso identificou isso daí, depois penhorou algumas hipotecas, porque a casa que o cidadão mora, é
penhorada, mas penhorou alguns lotes, tem um terreno tem a piscina dele, a garagem, a churrasqueira
está penhorada. E isso dai já foi a leilão, vale R$1
milhão. Então se nós executarmos ele novamente
fica suspenso. Eles vão ter 24 horas para nos dar
R$1 milhão de reais para gente liberar essa fiança,
essa arrematação, mas é R$1 milhão só que, agora
respondendo a sua pergunta, que é a garantida que
eu diria em termos jurídicos que nós temos.
·
Aldo - Fora isso mais nada?
Nilton - Nada.
Aldo - Bom aqui tem uma determinação do
Presidente do Conselho e do Secretário Giovani que
nós não podemos mais aceitar, só em caso excepcional e dado a excepcionalidade do caso eu acho,
não sei, proponho que seja aprovado em Diretoria,
eu vou submeter aos Senhores, que, mas que seja
notificado isso daqui, essa história seja contada por
inteira, porque assim como está aqui, está faltando o
primeiro capítulo, que é o que exatamente o que
você acabou de me dizer, que nós tinhamos penhor
de trigo, o trigo foi, o rato comeu, aí nós tentamos,
entramos com uma ação, perdemos a ação e hoje
estamos sem garantia nenhuma.
Alaor- E o total da dívida.
Aldo- E o total da dívida.
Alaor - Não, não o total com o mercado.
Nilton - A gente pode dar um valor estimado e
eu explico porque.
Aldo ~ Não, não precisa ser. Mais ou menos o
do Banco, e levaríamos esse assunto para apreciação do Conselho, bem explicad)nho para que na
hora "hN, o Celso Sabóia vai querer saber quantos
anos o trigo tinha ...
Ninon - Hoje à tarde eu trago a relação completa.
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Ricardo - Vai na Reunião do Conselho explicar
verbalmente.
Nilton- Não isso eu faço.
Aldo- Então eu queria submeter essa, por favor.
Marquesini - Dr. Aldo com respeito a essa
questão do precatório estamos vivendo uma peculiaridade ém participar, qual seja a própria recomendação por escrito do Secretário, cancelasse a operação com precatório de terceiros. Então eu só coloco
como uma preocupação quanto o aspecto que desde que seja dada detalhada aos Senhores é de que
a empresa com a qual nós não ocorreu a operação
com precatórios, está nos acionando para aceitação

dos precatórios, então talvez seja ...
Ricardo - Porque você não aciona ele, a venda
dos carros isso é estelionato.
Marquesini - Isso também está sendo feito.
Ricardo- Manda o cassete nele.
Marquesini - Isso está sendo feito. Então só
coloco que inclusive a BLAM tem dois documentos e
que eles incorporaram à ação com documentos internos, obtidos por vias nada ortodoxas. Porque
como houve aquela determinação por escrito pelo
Secretário de não aceitar precatórios de terceiros.
Nilton - Por isso que nós vamos levar ao Conselho, em que pese o valor não atingir.
Aldo -Qual é a tua preocupação?
Marquesini- Não, Dr. Aldo, eu só está fazendo
um registro.
Aldo - Fazendo um registro.
Marquesini - De que realmente essa empresa
poderá entender como precedente ou não.
Aldo - Precedente não gera direitos. Nós sempre estamos sujeitos a alguém nos acionar por alguma coisa e isso não pode exigir em um dia e tomar a
decisão, eu acho que a LeaSing é um caso, aqui é
outro caso, tem que deixar bem claro que o Banco
aqui está sendo, eu acho oportuna essa sua observação, só que no meu ponto de vista.
Dalledone - O Conselho pode até não aprovar
né?
Aldo - Alguém quer fazer alguma ...
Elia - Dr. Aldo, mas existe uma diferença, isso
aqui já é garantia.
Gaivão - A origem da operação é nossa garantia.
Elia - No outro caso lá que estão nos oferecendo precatório esse é o contrário já é garantia.
Aldo - Garantia de precatório. Já existe precatório.
Elia - Já existe. E bem diferente do outro caso.
Gaivão - Daí nós renegociamos.
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Elia - Exatamente.
Aldo - Bom de qualquer forma eu acho que
convém mesmo que já tenha sido, que nós estamos
transformando a garantia em dação de pagamento,
está bom? Essa é a aprovação, e com o histórico
todo.
Nilton - Aquele histórico todo eu faço e depois
eu passo para os Senhores.
Aldo - Alguém tem alguma observação a fazer
com relação essa. operação?
Gaivão - Eu acho que essa é uma dívida daquelas impagáveis, que não vão pagar nunca. Essa
operação é de que Agência?
Nilton - É Nossa Senhora da Lapa, Álvares
Penteado. E são Paulo né?
Gaivão - O que entrar aqui é lucro. Isso é munição pronta para o Senador Requião.
Aldo - Porque munição, a operação foi feita na
época dela.
Ricardo - O Senador Requião, foi no Governo
dele.
Alaor - Dação com garantia de precatório, na
época dele.
Aldo - Então está bem assim?
Alaor- Mas a Diretoria é favorável'!'
Aldo - Pelo jeito é favorável.
Batata - Com homologação.
Nilton - Favorável na Diretoria, vai para Reunião de Conselho.
Alaor- Parecer favorável da Di reteria.
Aldo - Não, com a aprovação da Diretoria e
depois ao Conselho para homologação.
Rodrigo - Dr. Aldo só como o Alaor falou, a titulo de legislação. Os precatórios no mercado informal tem 40% do valor de face.
Aldo -Quanto?
Rodrigo- 40%.
Batata- Mas também não tem comprador.
Alaor - Não resolve né Dr. Aldo, a observação
que ele fez é válida porque o Banco Central quando
verificar esse ativo ele vai pedir que a gente provisione 50%. Bom nós temos duas alternativas, provisionar 50% ou provisionar a operação toda, certo, porque nós não vamos receber mesmo. Está em CCP
isso aqui né?
Nilton - Não isso nós ativamos.
Batata - Isso foi ativado em 96 se não me engano.
i\lilton - Com a garantia dos precatórios vai
funcionar?
Alaor- Vai Para C L.
Aldo - Alguém tem alguma coisa ..
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Atdo - Todos a2 acordo. Vamos passar para a
segunda proposta ca ,eauta.
Nílton -A segunaa paute. aqui é uma conversa
que nós tivemos, i~icir-~l:-i8í"'~~ 9U fui convidado pelo
Erminto, da Secretarifl_ d::J. F~zenda para atender um
pessoal do Banca ,:l_l\CT'JAL ;·!ue está tentando entre outras ccisas 2.i..:: s~~,i'-JE?.•\R, A COPEL, fui chamado parque eleE ?..=.-.:.::.vam querendo fazer uma rea-

lização fazer uma ,-:~negoci3çf:o com o Banco em
cima do CL... Sem cu ceai pre eles fazerem uma
proposta.
Atdo- PorQue nãc ;:rou~e uma cópia para a Direteria?
Nilton - ~u não rrou:~e mas eu posso pedir lá,
peça para & 1Viirn.s .2 cópiê. .•~e. proposta do PACTUAL.
Alaor - Essa audi!nne .:. ser contratada teria
que ser paga pelo 81\N~ST f\OC'?
Nilton- Nãc. C que es1a 2scrito aqui em baixo.
O que 2contece ...
Aldo- E::.:ponna . .:::~:::anna..
Nilton - Então o B~nca P t ..CTUAL, em associação como a GL0803AX, zstão propondo ao BANESTADO, um processo ae .... para contrair dívidas
na Ca11eira de lnadimpl§ncia, através de análise
desse crédito que ser2 f.a~to d:retamente nos nossos
arquivos, por empresa ce auditoria a ser contratada
por ales para compi!.::.cé.c e .::.valiação bancária. O
que é que eles :;:...e:e:., -:-::~;.1 isso: duas alternativas,
1 gerir os nosso3 ari•;cs êiff::3!s, os nossos créditos
inadimp!entes, e essa :;=~t2.c ela pegaria desde a
inadimp;ência, passz.,-,;s P='!rB ele~ e eles iriam atrás
da recuperação. prime!r:J num2. recuperação extrajudicial, não·logr.=.r:dc r..: :r:tenw, osssariam a utilizar os
advogados dai pr3 ;1..:d:c:2.:r.~ente. para buscar o devido. A remuneraç:ta c :,es. ::3o aqui é depois no futuro que vai r<::!ceber. :-e ~:·Jrc·.-~do ~m forma de cascata, eles inicialmarHe <-:.::i~::'. ·l·Js falaram em termos
de valores ~fnir.~o.:; r:·;: --:per2.ção da ordem de
R$500.000.00. c. qua -é·':-'"_!:! e!9s querem na realidade, fazer uma ~nâlise 0·~:::. --.:--3sos créditos e em cima
dessa 2ná1!2e c':"es :--:-r~r.~:,~:.:~. ~Jma de compra desses crEditas. q•Je ser·arr· '."~ 1 lii0S compensados pelo
Banco. CréC1tos em ("_ : ''"!r?. de administração da
recuper~ção Cess-ss ·.:i::.:~·:;.:.::. !:ntão é uma forma
de terce!rizaç§.o que já .JS.::.-::2. .ie acordo com eles e
aue a gente vê tamcer.1 erp :o~1ais e revistas aí, que
é bast2.r.te usa-::::12. :--::. =·-·. ~'~:;, :: r1os Estados Unidos e
tudo, e petas gran::e3 v.::orccs. Eles não cuidam mais
::a ina.dimplêm::r.. :::·~~:."::· !::=-~ ~;2s.::;am para terceiros
e é o que eles esrãc :~zs:-1c:. z,(:Jui. Quando nós recebemos o pessoal. o Diretcr m~tes, convers2mos ..~s-
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cutamos e qual é a nossa proposta: a nossa proposta é que seja autorizado pela Reunião de Conselho,
pela Diretoria, que nós demos prosseguimento aos
entendimentos no sentido da contratação da auditoria, porque a contratação da consultaria estâ escrito
aí, respondendo uma pergunta do Alaor, se nós concordarmos com a negociação com eles, lá na frente
o que vamos fazer para Reuniãc;> de Diretoria para
aprovar ou não, que eles pagam a auditoria. Caso
contrário, nós pagaremos, logicamente que o valor já
previamente estabelecido. Então o que é que nós
trazemos aqui hoje para aprovação da Diretoria, e o
nosso parecer é favorável disso daqui, é que nós
possamos, a DIRCO de comum acordo com a VIPRE, continuar as negociações com eles, qual seja,
o restabelecimento da contratação, não por nós e
s1m por ele, porque nós teríamos. problemas com a
8666, não é? Eles contratam a Empresa, trazem
aqu1 internamente para fazer esse levantamento,
nós já temos basicamente levantado quase todos os
dados que eles precisam das maiores operações,
eles vão fazer rapidamente isso daí e dependendo
disso, vai depender do preço que vai se pagar, e só
uma coisa tem que ticar clara aqui para a Diretoria,
que ninguém vai autorizar a gente contrat~r. fazer ou
fechar o negócio, vender os ativos nada, autonzar
que seja feita essa divida para depois, que a Diretoria decidir, etc.
Alaor- Você vai ater-se apenas ao cliente das
grandes operação e as garantia em dívida
Nilton - Das propostas, das contratos estão
bem informados.
Alaor- Só Isso?
Nilton- Só.
Alaor - Não vai entrar no mérito como foi aprovado?
Nilton - Não, absolutamente, absolutamente.
Alaor- Porque daí ia abrir demais o Banco pra
eles.

Nilton - Eles assumem, inclusive tem aqw as
propostas deles, eles assumem por escrito o compromisso da confidencialidade, aquela coisa toda
que agente sabe.
Daltedone - Se o Banco não fechar contrato
com eles, o Banco vai ter de pagar a consultaria, estana Infligindo da mesma forma a 8.666.
Nilton - Não, porque vai passar por esse processo ai de aprovação, não vejo problema nenhum, porque
11ão lena como a gente fazer uma licrtação pra ele.
Aldo - Eu tinha pedido quando nós fizemos
nós tivemos lá rápido com eles, uma relação de ai-
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gumas instituições financeiras que já fizeram, não
sei se já fizeram, não mandaram ainda?
Nilton - Não, mas eles, eu recebi naquela reunião que nós fizemos eles tem bastante empreendimentos no México não é? Estados Unidos bastante.
Aldo - Esta começando agora.
Nilton - Falaram que estavam com processo
semelhante mas não tinham ainda.
Alaor - Falaram que não teriam como devedora, agora em teta máximo eles falaram?
Nilton - Máximo não. Eu li, fiz questão de colocar aqui, mas depois de uma conversa inicial, ele diz
não.
Alaor - Quer dizer que se nós levarmos uma
relação de R$300, 400 milhões pra eles.
Nilton- Só que eles vão colocar um preço, vão
analisar, contrato por contrato, de 30,40,50, depende
das garantias, da situação económica.
Dalledone - Esse é recebível, esse não é, esse
eu não quero, né?
Nilton - Não, e daí isso tudo eles saber o andamento processual, que nós já levantamos eles querem saber a formalização do contrato que já foi feito,
as garantias que estão feitas e constituídas na empresa, então você pega um penhor mercantil que
não existe.
Aldo - Nilton, pelos nossos belos olhos eles
11ão vão fazer, acredito que eles vão querer levantar
aqueles créditos que são mais convenientes e fáceis
de recuperar, sabe o que nós também podemos fazer?
f\lilton - f\Jão, mas nós temos uma, eu le•Jantei
ali já dentro dessa ética mais ou menos umas 50
pastas de clientes, o que e que acontece? Então vamos pegar JOÃO JOSÉ ZAC ou MIGUEL ZAC, a <livida é perfeita, temos garantias, já estamos brigando
com eles morreu esses tempos ai, a 5 anos ou mais.
Ricardo- O JOSÉ MIGUEL ZAK, o objetivo deles não é receber créditos, não, eles querem me
comprar créditos.
Nilton - Sim querem comprar ou administrai,
certo?
Ricardo - O objetivo maior deles é ficar com os
.:réditos prá ele e prá Leasing, pra abater no Imposto
de Renda lá no outro lado.
Alaor- Não, eles fazem isso também, mas ai é
;:JUe está.
Ricardo - Vender crédito pra Banco, pra negociar, tudo. Compra por R$20 mil ele vai lá no BRADESCO e vende por R$1 00 mil e o BRADESCO
1oga la no CL dele por, R$100 mil esta tudo perdido.
Você acha que Banco Americano vai fazer, flor?
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Nilton - Não, m&.s a.í •.tej3 J'S:ill.
Ricardo - Faz má render, mas o resto é prá
vender o podre, pagar Imposto de Renda.
Nilton - Mas nós vamos vender só os que nos
interessarem.
Ricardo - Lógico. vamos vender o que nos interessar e eu sou iavora·iel. Agora vamos vender o
que nos interessar. ~'!ão o c;•...:e :ntersssai prá eles.
Nilton - Claro, c!e.ro.
Ricardo - Esse sAo JORGE aí pode vender
pra eles, nós não \famas receber nunca isso mesmo.
É isso que eles querem, 81135 :JSgam pelo valor cheio
pagam aí R$3 milhões. ~,encem pro BRADESCO por
R$5 milhões, o BRADSSCO en!ope lá, não paga Imposto de Renda, ':'·L:ti·a oarte jogam na Contábil, se
eles puderem recs:s: s1es ;acenem támbém.
A Ido - Estã -'3m dis::~ssão ·o assunto da proposta do Nilton Mariano, sobra Due Diligence para o
BANCO PACTUAL esta terceirizando a venda com
gestão terceirizada dos créditos problemáticos do
BANESTADO. Eu oueria a opinião dos Diretores, um
por um. Por favor Senhor.
Alaor - Eu so:... ~avorável, condicionado realmente àquilo que o R~ca;do :alou, nós vamos escrever quem é quer,-; ·ia relaç;ão de crédito:s possíveis
de venda, receber ·::3 .:.-édi:.as. Reservamos aqueles
piores e vamos ver r;2 ::=es aceitam o risco.
Ricardo - E ci.:~~ ·.;.:--·-:s prooomaa também, né?
Alaor - Por nua mo. 3Í cnega a l10ra .
Aldo - Mas r :-s ··~o estar.TJS C.ecidindo isso,
.10s estamos aqui 2 cr.-:·.<rata.~áo da l:ue Diligence.
Alaor- A comrai=:!.c~: .J.e. Uue Qiligence.
Aldo- Porque '- -~-:·;!E::-~0..-.'.:e 3.e.s r.ão vão nos
.:11zer nada enquai·.tc -~-:J 1:z.::::r::. r;cntratação.
Alaor - Agora -.,_c; :1ê.o sabemos quanto que
custa Due Diligence. :::.--::~0 .l·Js queremos saber.
Nilton - Eles '~J c2qõ.r. :.1as se nós na seqüência não fecha:--:-::: '=' ::~~vrat::o ou de venda ou
de gestão daí nós~ ~-~~2 c'.!e pagar. Isto está escrito
na proposta deles. ::.' r:·:·~ ~~,-:--i:êm está escrito que
eles nos vão nos ~!:u enct.~ pre,riamente do valor
da Due Diligence · ·.~?.' - :z::!:. ·~0s, o que eu tenho
aqui para o ColeÇJ!:=::(" ·? ~··: .: - ?.utorize VIPRE com a
DIRCO para dar ::s:·.l:'"".-'-:: 2 · ~~sa negociação e deixando bem claro ~Jue "12C' · ,._,l! .•1os negociar nada sem
trazer para o Colegiado.
Batata- Apíec·~r:3·:: ·:.'"' c:vlegiado para a apro•.ração.
Alaor - Eu ach-.: .:•Je 2!"2tou de acordo com isso
daí.
Batata - Aqui está dizendo oue basta "o processo para a contratação do serviço, acontecerá de
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comum acordo com a VI PRE e quando concl11ir será
levada à apreciação do Colegiada para aprovat;C:m.''
Nilton - Exatamente.
Batata- Quer dizer, não vai se decidir nada.
Nilton - Não, não.
Aldo - Vamos decidir se ...
Batata - Se há contratação ou não. Não as
vendas.

Nilton - Sim, negociar a agilidade do processo.
Eles estão telefonando querendo saber como vai o

caso.
Alaor - O processo pode dar andamento até a
hora da contratação da Due Diligence? Na hora que
se tiver o valor da Due Diligence, remeter ao Colegiada para a venda.
Paulo- Uma sugestão uma contra proposta do
que eles fizeram. Como as de risco, mostra pra eles
e se eles tem interesse, talvez esse risco eles não
assumissem, porque se a gente não aceitar eles vão
dar porcentagem em cima disso aí. De repente, vamos rachar o risco ai, do que ficar só pra nós. Com
risco de ele apresentar recurso ainda.
Tadeu - Pelo menos metade.
Aldo - O Senhor sabe quais seriam os valores?
Alaor - Vai depender do número de processos
que você entregar a ele.
Nilton - Mas eu acho que não é muito, só pra
dar um referencial, eu vou dar três exemplos. No
MOINHO SÃO JORGE, esta saindo por R$450 mil,
mas daí uma auditoria completa na Empresa toda,
aqui nós vamos auditar alguns processos que vamos
dar pra eles verem para discutir.
Aldo - Então vamos modificar a proposta seu
Nilton Mariano. Modificar no sentido o seguinte: autorizando a área da VIPRE e da DIRCO, a dar conti·
nuidade às negociações dentro do que foi ouvido
aqui: primeiro, questão de custo dessa Due Diligence, questão de créditos bons, que poderiam ficar
com créditos ruins também, , e o periodo de tempo
de demora, abrangência da Due Diligence, dai então
nós tomamos a decisão, traz novamente a Reunião
da Diretoria para apreciação.
Nilton - Isso aí está mais ou menos dentro do
contexto aqui que nós explicamos, nós ficamos, fazemos, damos continuidade ao processo e ass1m
que tivermos alguma coisa mais concreta, nós submetemos a apreciação do da Diretoria.
Aldo - Muito bem.
Gaivão - Nós não estamos gastando um tostão
nesse processo, por enquanto.
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Nilton - Nada. Absolutamente nada. Ninguém
vai ser contratado a auditoria antes de trazermos
isso aqui para a Diretoria.
Aldo - Então nessas condições está aprovada.
Operações a serem analisadas, quem tiver alguma
coisa ... Qual é a dúvida?
Batata - Jamais foi discutido dessa maneira
aqui, juros trimestrais na carência, garantias constantes na proposta, hipoteca e para completar os
120%, a Empresa poderá oferecer as garantias durante o prazo de carência.
Aldo - Está em discussão.
Alaor- Eu sei que alguns di retores aqui tem falado insistentemente dizendo olha, é um dinheiro
que já está dado, portanto nós não podemos discutir
o que é custo e o que não é. É tem razão, nós temos
R$4 bilhões em ativos que )é. foi <lado e esses R$4
bilhões em ativos está fora do Banco, foi dado, nós
temos em ativos considerados ruins pelo Banco
Central R$1.786.000.000,00, e dentre esses ativos,
não estão esses aí, não estão esses daí que, segundo o Banco Central não é bom. Então nós estamos
fazendo uma composição por TBF "seca", o que representa hoje uma taxa menor do que o custo de captação que nós estamos tendo.
Batata - Com Certeza.
Ala o r- Então é isso que eu quero que fique registrada. Eu entendo o problema da sociedade hoje,
os empresários não estão pagando, existe um crise
de inadimplência, então tudo isso pode ser conciliado quando da aprovação de uma rolagem de uma
divida. Agora, neste caso e nos outros que certamente virão aqui em função deste, nós estaremos
trocando 6 por 5. É isto que está acontecendo e
mais, nós estamos alongando o perfil da divida do
cliente, enquanto a nossa está ainda no curto prazo
e nós não temos fôlego de alongar o pertil. Era só
essa observação que eu queria que os Senhores tivessem ciência ...
Batata - E Você?
Alaor- Que nós não estamos fazendo renegociação abaixo do custo que está sendo. E eu entendo também, que esse dinheiro não está na conta
como todo o nosso ativo já está. São R$4 bilhões
que nós temos.
Ricardo - Me déi licença.
Aldo- Não, só pra termmar a Ata.
Ricardo- Não, eu quero fazer uma observação.
Aldo - Senhores tem uma. vamos fazer uma
reunião só.
Ricardo - Concordo com o Alaor, não se fala
em cuslos. O problema é o seguinte, nós estamos
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numa crise brutal. hoje ninguém está pagando, está

danado. Ou você joga esse "troço" para CL, ou você
compõe para receber. Hoje a crise é brutal. Eu nunca quis falar do caso da Cidadela porque eu estou
vendo que já faz o~o meses que essa "merda" está
rolando aí, faz oito meses que está rolando essa
"porra" aí. E joga pra cá, joga pra lá, como eu já trabalhei na Cidadela eu nunca falei, mas agora eu vou
falar. Agora pega os contratos da Caixa Económica
com a Cidadela, será que a Caixa Económica é burra, pega o contrato do Banco Central com a Cidadela, agora se uma empresa com dificuldade nós te~
mos que salvar, agora quando você vê o nosso esta
ai. Quantos anos a Caixa Econômica deu para a Cidadela, 1O anos.
Batata - Foi trazido aqui na reunião da Direto-

riaTR+1.
Ricardo - Quantos anos o Banco Central deu

para a Cidadela? E ainda abriram uma linha de créde R$12 milhões de reais. Não é só o caso da
Cidadela, é o caso de muitas delas. Então vamos

d~o
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Aldo - Eu sei que tudo o que você fala é procedente, eu estou sabendo.

Ricardo - Como nós estamos "!adidos", então
nós temos que buscar, agora eu vejo aqui, mandam
fazer composição, com 30% do valor da dívida, coi-

sa pequena. Coisa grande todo mundo se "borra" de
medo. Porque é Cidadela porque é DM, porque é
XINGU, porque é não sei o que ..Eu tenho que decidir a operação de R$50,00 com a; eu vou receber.
Nilton - Isso Alaor, nós não estamos renegociando R$4 bilhões, nós estamos renegociando 3 ou
4 operações.
Alaor
E
vai
ter
que
renegociar
R$1. 786.000.000,00.
Nilton - Não tem problema, nós vamos partir
pra isso também, jã que foi concedido errado.

Alaor - Se dentro desse R$1.786.000.000,00,
se dentro desse R$1.786.000.000,00, nós sempre
perdemos 6 para receber 5, pra onde que esse Banco vai?

Nilton- Para a "merda".

conhecer o histórico da operação, como o histórico

Ricardo - Mas Alaor veja, o caso do Moinho

da XINGU que eu vou repetir pra vocês na hora da
votação. Quem é que "entocou" o pepino da XINGU.

São Jorge. Foi dado R$7.094.000,00 para o Moinho
São Jorge, com garantia do trigo, o trigo desapare-

Foi o nosso sócio majorrtário. Então nós temos duas

ceu. Nós temos que ir atrás. Quanto foi Cada lá em

decisão, ou nós jogamos pra CL, ou prá salvar o
nosso.
Alaor - Eu entendo o que você está falando,

Umuarama, ninguém fala que é o dobro da divida de
todas essas ai, Soalgo e Algoeste.
Ricardo - Sumiu tudo.

realmente com a inadimplência, ocorre o que está

Alaor - Nós vamos ter outras, você falou DM,
nós vamos ter outras que não vai fazer por mais
TSF. Porque nós fizemos a TBF para a Cidadela. A
XINGU, porque isso aqui cinco minutos depois o Sr.

ocorrendo agora.
Ricardo - Agora todos os bancos estão pagando isso agora. Só que nós estamos mais "fodidos",
nós estamos indo buscar no mercado.
Alaor - Na verdade o que ocorre. A Caixa Eco-

nómica, a captação dela é poupança, é recurso do
Governo, quer dizer, ela tem um funding.
Ricardo -A Caixa Econõmica tem o recurso do

Fundo de Garantia.
Alaor - Mas ela tem um funding, ela tem funding mu~o mais barato do que o nosso. Agora eu me
recorro a Caixa Econômica quando eu não consigo pegar mais dinheiro no Banco Central. Sabe quanto eles
cobram? 4% ao mês. E nós estamos cobrando 2%.
Ricardo - Eu concordo com você. Nós estamos
"fedidos", nós temos que buscar, mas se nôs não
formos atrás pra receber, nós vamos ficar mais "fedidos" ainda. Pode gravar essa "porra" é bom que o
Governo tem que ouvir, porque tem também, então
nós vamos ficar mais Nfodidos" ainda.

Ricardo: Eu não estou falando em questão de
sexo, eu estou falando em questão de tudo ...

RACHED sabe que passou a Cidadela, ele sabe,
tranqüilo.
Batata - Então todos os outros empreiteiros
vão saber.
Alaor - Mas todos, todos vão saber e aí nós
não vamos ter que, e mais, penhor de máquinas de

R$1.900.000,00 do RACHED, mais hipoteca
R$700.000,00 e aqueles recebiveis que ele tinha
onde é que está? Está faltando, some no meio do
caminho.

Alaor- Vamos talar da XINGU.
Ricardo - Dá licença, posso contar uma histori-

nha para vocês aqui. O único que acompanhou aqui
seu Marquesini. em 1983 eu entrei no Banco estava
sentado toda essa mesa aqui, e daí teve um Diretor
novo que disse, executa todo mundo, põe no pau
todo mundo, daí o seu Valmor Pícolo estava ai que
era Assistente Financeiro lá ligou, qual é o Patrimõ-

nio Liquido do Banco? 30 bilhões de Cruzeiros.
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Quanto esses caras devem ? 40 bilhões. Ele disse
nós vamos quebrar o Banco, e nós viemos devagarinho, recebendo a conta de todo mundo, emprestou

h ... :dendo ele estou defendendo, vamos receber.
Como nós recebemos no periodo do Governo do Rict .a, e vou dar um exemplo prá vocês da HD. HD na-

mau, vocês me desculpem, tem que beliscar devagannho. O Sr. RACHED pegou um milhãozinho? Então vamos tomar um milhãozinho dele.
Batata - Recebemos R$1.905.000,00, e ele
quer dar R$1 milhão.
Ricardo- Nós tínhamos aqui a HD, era a maior
devedora do Banco do Estado. Eu passei a mão fiquei 4 anos recebendo deles. E. antes do CR Almeida.

ql·ela época devia US$ 5 milhões de dólares, que se
multiplicar hoje vai para US$30 ou 40 milhões de dólares.
Aldo- Terminou Senhor Ricardo?

Batata- Então veja bem só pra complementar,
viu Ricardo?
Ricardo - Deixa eu talar, Batata. O negócio é o
seguinte: Tudo isso aqui, o papel é muito bonito, é
muito bonito, pega uma "porrada" de porcaria desse
"troço" que não pode fazer não sei o que, que não
pode fazer não sei o que, e não recebe nunca, nunca recebe entende? Então o "troço~ não está funcionando. Agora o cara tem um milhão, deve 20 milhões, vamos buscar um milhão dele. O que acontece?
Vamos contar, quem é que sabe , como é que foi fei-

Ricardo - Não, não, eu quero explicar para
eles entenderem. Tem cara mais malandro que a
HD. Você conheceu o Alaor. O cara dava nó em pin-

go d'água, e nós recebemos praticamente tudo dele.
Alaor - O fato é o seguinte. O que está acontecendo no caso dessas empresas. Eles vêm aqui e
sabem qual é a nossa fraqueza. Eles vêm aqui
acompanhado dos nossos ex-colegas.
Alaor - Eu não sou contrário à composição, eu
não sou contrário, agora veja ...
Ricardo - Não é composição, você olha um
monte de troço aqui, o cara fica sentado atrás de
uma mesa sem experiência nenhuma.
Aldo - Senhor Batata, por favor, leva para o

Comitê I, e decida primeiro no Comitê I. Está bom?

ta a divida do RACHED. Alguém conhece aqui? Então eu vou contar pra vocês.
Alaor - Mas só deixa eu dizer um negócio pra
você. A última negociação que você estava aqui,
você sabe disso. Era uma obra emergencial e ele ia

pagar R$2.300.000,00 milhões, linha uma procura-

Batata - Vamos retirar de pauta.
Aldo- Mais alguma coisa ou não, Dr. Ricardo?
Eu gostaria que os Diretores das Empresas do Conglomerado, alguma coisa? Não tem nada para contar para nós? D. Dares, nada?

Daros- Nada.

ção. Só que de repente, de repente essa procuração ...

Ricardo - O problema é que os que devem pra
nós, são mais malandros que nós e nós "chupamos
o dedo" nós enchemos de parecer e ninguém decide
"porra" nenhuma.
Alaor - Então na verdade o que é que aconteceu. Ele devia R$2.300 milhões e tinha que pagar

R$2.300 milhões, porque tinha procuração, de repente o órgão que vai fazer o pagamento, não aceita

a nossa procuração e ele recebe via BRADESCO.

Aldo- Fundação?

Tadeu - Somente que amanhã nós faremos
uma Reunião da Diretoria tem uma coisa boa.
Aldo - Tem. Amanhã, Senhores, a diretoria
aqui reunida, está convocada para as nove horas da
manhã, o Presidente convocou junto com o Secretário da Fazenda virâ aqui para fazer uma reunião conosco. Então quem tiver compromisso, por favor
cancele, porque às nove horas da manhã temos
uma reunião aqui, com o Secretário, todos do Con-

Ricardo - Eu sei, o que é que houve. O seu
Jose Richa chegou para o Jayme, o Jayme Lerner
perguntou seu José Richa o que é que o Senhor

glomerado certo?

quer. Eu quero que o Senhor dê a Estrada COPEL

vir.

para o Seu RACHED. Perfeitamente, estâ aqui, estâ

dada. O seu RACHED foi na Leasing tomou não sei
R$4 ou R$5 milhões de reais, e sabe quanto tempo
depois foi encontrado, depois de 3 anos toram dar o
contrato prâ ele, 3 anos depois. Ainda aconteceu o
seguinte o Senhor Governador pensou que estava
assinado, e assinaram o contrato de outro Estado lá
na coisa. Então o homem quebrou. Eu não estou de-

Ricardo- Eu não posso vir.

Aldo - Eslá convocado, se Senhor não puder
Ricardo - Quer que traga atestado médico?

Aldo - Não, não precisa, mas manda alguém
da área, seria interessante. Bom, eu acho que é sõ
isso, eu só queria comunicar os Senhores que nós fizemos uma reunião na sexta feira, isso é importante
que os Senhores saibam, com os integrantes dos

PABs que atendem que atendem os funcionários públicos. Estiveram lá o Senhor Cequinel, os dois Re-
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gionais de Curitiba, os três gerentes das agências
Bacacheri, Centro Cívico e Comendador, nós convocamos, desculpe, o Batata saiu-se maravilhosamente bem na reunião, gostei muito. Nós reunimos, mandamos convrtes para 55 funcionários, convite não,
uma convocação, e compareceram 29. Então como
vinte e poucos deixaram de comparecer, nós estamos marcando uma outra reunião, para mostrar prá
eles como é importante a participação, porque? Porque dos 215 mil funcionários públicos que existem,
nós não temos nem 10%, e os outros bancos, já foi
apresentado aqui, os Senhores tem conhecimento,
estão abocanhando uma fatia de mercado que é
nossa. Que nós fazemos o mais pesado, que nós fazemos o mais difícil, eles vem e colhem isso nas
nossas barbas. Então nós estamos primeiro tentando melhorar o serviço, porque o serviço do PAB,
muitos funcionários públicos se queixam da prestação de serviço, nós vamos fazer uma reunião com
os PABs que atendem a COPEL, a CELEPAR, a
SANEPAR, e a Secretaria de Educação também,
que é fora daqui do eixo Centro Cívico, começar
com um impacto maior. E fui informado que é a primeira reunião que toi feita com os funcionários do
Estado. Eu também fui informado de um fato que me
deixou até preocupado, porque de um certo aspecto
é engraçado, que o critério de escolha de quem vai
para o PAB é incompetência, incapacidade, insubordinação. Então nas agências, é verdade isso, não é
brincadeira. Nas agências o que tem de, quando é o
pior da agência, o gerente diz, não, vai lá para o
PAB. Muito obrigado Senhores todos e até amanhã
as 9 horas.

BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.
REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
REAUZADA EM 24.03.98
MARÇO DE 1998
Batata- Nós passamos essa proposta da XINGU no Comitê um, tá, então ficou a decisão ali no final, que foi colocada essa proposta, de que maneira?
Batata - Somos favoráveis à proposta no valor
de R$14.219.184,00.
Aldo - Não porque é bom explicar porque o
Presidente não estava.
Batata- Então somos favoráveis à proposta no
valor de R$14.219.184,00 mais a responsabilidade
do CENPP R$2.634.737,27. Foi aquela operação
que deu uma polêmica danada ai. Que mandou dinheiro pelo BRADESCO, a gente tentou segurar no
BRADESCO e deu aquele bafafá todo. As garantias
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dessa operações, a COPEL, DERSUL, Penhor de
Máquinas e Equipamentos de R$4.383.000,00, hipoteca de R$730.000,00, que era o que já existia, e
mais essa procuração do CENPP. Na realidade dá
quase R$4 milhões, porque ele já recebeu
R$1.965.000,00. Amortização no ato de R$1 milhão,
tá?
Aldo - Isso está escrito onde?
Batata- Ele não, na renegociação. ele dá R$1
milhão. A carta dele ...
Aldo- Ele tem R$1 milhão.
Batata - Ele tem porque esse dinheiro era nosso. Era nosso, está aqui a carta dele oferecendo
R$1 milhão; prazo 5 anos, ou seja 1 ano de carência, mais 4 anos. Amortização dos valores recebidos
pela procurações dadas como garantia ao Banco no
total da responsabilidade existente.
Neco - Batata, tem que cuidar, aqui na página
1/3, o item 10, a amortização dos valores não
Batata - As procurações, tem uma procuração
DERICOPEL de R$6.420.000,00, tem uma procuração ai DERICOPEL de R$1.875.000,00, e tem uma
procuração DERSUL que é R$4.015.472,95.
Neco - Essas são as garantias. Quero saber a
divida.
Batata- R$16.846.000,00.
Neco - A redação não está clara.
Batata- Não, mas eu entendi.
Elia - Vai acontecer o seguinte, se por exemplo nós recebermos aquela procuração de
R$6.420.000,00 e nós tivermos pró:<imo da amortização de alguma parcela, amortiza essa parcela, a diferença ele vai ter que cobrir, ele vai ter que dar outra procuração na diferença para nós liberarmos o
total, caso contrários nós arcaríamos com tudo.
Batata - Eu concordo com você. Na realidade
ela está mais, isso ai não tem pr::>blema porque a
gente pode corrigir aqui.
Neco- Então vamos corrigir.
Sérgio - Foi uma esperteza dele, claro. Se elp.
receber esses A$12 milhões aqui e não tiver vencido
nada nesses próximos seis meses, ele vai ficar com
tudo.
Batata - Não, não. Nós só vamos liberar para
ele o dinheiro porque essa procuração está conosco,
se ele der outra garantia.
Aldo - Depois que eles pagam substttui por outra.
Gabriel - Isso tem que constar por escrito, depois que pago substitui por outra.
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Sérgio - O que está escrito é o seguinte, ele vai
receber do DER 2 milhões, se ele não tiver alguma
coisa vencida, não, então tem que liberar também.
Neco - Então libera.
Aldo - Então só nesse item aqui, tem que incluir aqui. ..
Batata - Tem que fazer Emanuel uma. Vamos
fazer de uma maneira ... Veja bem, essas procurações quando DERJCOPEL não, porque a Lilian passa pelo CENPP todo dinheiro liberado e ela monitora
todo dinheiro passa pelo Governo Estadual. O problema essa do DERSUL, outra história.
Batata - Eu escrevi aqui Dr. Aldo: Amortização
dos valores referentes as procurações dadas como
garantia ao Banco, se dará da seguinte maneira,
dois pontos.
Aldo - Aí estabelecemos um roteiro. Procuração do DNER/COPEL data de tanto, amortizará tal
valor. DERJCOPEL amortizará tal valor.
Gabriel- Essa redação ele aceita?
Batata - Aceita. Nós discutimos em 4 Diretores.
Elio - Na COPEL aqui não tem problema, porque o dinheiro transtta no Banestado.
Batata - O único problema que tem aqui na
COPEL é se o Secretario pagar por fora pra ele.
Elio - Quer dizer, a do DER e da COPEL a
preocupação não é tanta, porque o dinheiro vem pra
nós.
Aldo - Aí é que está, as vezes a ponta não controla. O gerente da ponta não fica sabendo.
Elia - O Pessoal do CENPP controla muito
bem.
Aldo - O CENPP tudo bem.
Gabriel - Se alguém for na COPEL com uma
procuração e falar olha, quando for receber isso
aqui, deposita na minha conta porque eu tenho uma
procuração.
Elio - Mas passa pelo CENPP. Não a procuração é nossa.
Gabriel - Mas se ele deu pra outro, outra procuração igual.
Aldo - Mas ele ja fez uma vez isso.
Gabriel - Pode dar pra outro.
Elio - O que ele fez, ele foi lá em Brasília, no
DNER, deve dado algum pra alguém pra fazer aquilo.
Aldo - Ele pode se sentir no direfto de fazer novamente. Essa é que é a preocupação, nós temos
que amarrar melhor isso.
Sérgio - A Prefertura deu uma procuração pra
nós recebermos um contrato aí, nós consultamos o

e
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Dr. Fausto, ele ialou o:a. oesso3 que não podia, sob
pena de o Banco pagar duplicado.
Gabriel - E a gente não pode, não sei se seria
o caso, mas em todos os casos, porque a COPEL e
o DER registrasse a operação na ordem de preferência, a primeira que registrou, porque a procuração que ele deu pra nós ele pode dar para o BRADESCO, não pode? Mas Dr. Aldq, eu digo que todos
os empreiteiros são desonestos mas tem aquela piadinha, mas todos os desonestos são empreiteiros.
Então é difícil de, quer dizer, ele já tapeou a gente
uma vez, ele agiu mal. Agora isso aqui 16 do 02, se
a gente não acertar, está de uma forma que foi feito
tudo ontem. O que falta é esclarecer bem esses
itens. Isso representa R$40. Milhões para nosso CL,
e o que sai do CL, melhora o nosso PL.
Aldo- Por favor, a proposta, -tem DM.
Batata - A DM que chegou ontem a tarde mas
a gente fez questão de conversar com alguns Diretores
prá
passar também,
porque
é
mais
R$15.000.000,00 aqui também, que nesses três casos ai são R$50.000.000,00 de renegociação e tem
mais a parte do Elia lá ainda também que tem que
passar. ECC Não Rotativo R$15.000.000,00; Prazo
365; Taxa TBF 'Seca". Ele fez uma carta aqui para o
Banco do Estado. Ele já tinha conversado anteriormente até com o Presidente, com o Alaor, conversou comigo várias vezes, conversou com, eu acho
que com quase todos os Diretores também. Então
veja bem, o que é que ele está propondo pra nós.
Ele deve R$32.507 .044,00, e o que é que a gente
fez, veio a proposta da Agência que fez a carta, então veja bem, ele deve uma operação de
R$8.000.000,00, que está em R$12.059.176,00, deve
uma operação de R$5.500.000,00, que está em
R$5.803.524,00, deve operação de R$1.700,000,00,
que está em R$897 .000,00. Esses, o caprtal era
R$15.200.000,00, e hoje está em R$19.760.317,00.
Foi feito um recátcuto, porque está vencida algumas
dessas operações, com taxa do próprio contrato,
que se chegou em R$18.523.1 08,23. Ele vai pagar o
juro que dá R$3.323.1 08,53, e mais R$200.000,00
do capital, que ele '!ai, ele quer retomar os
R$15.000.000,00, um ano de prazo, pagamento de
juro e capital no final. E fica só o FINAME prá renegociar, eu acho que o Elia vai trazer.
Elio - Aqui em cima está, da R$3.553.000,00 e
no meu R$3.323.000,00.
Batata - Mas ele vai pagar mais R$200.000,00
do capital, que era R$15.200.000,00 do capital né?
Das três operações, e dai fica só R$15.000.000,00.
A COPEL deverá manter aplicação financeira de
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igual valor durante a vigência da presente operação
com remuneração de 60% do COI, para viabilizar a
taxa da TBF "Seca· conforme negociação mantida
com a DIRCO. Ele quer pagar só o juro final porque
termina essa negociação, essa obra termina o ano
que vem, e segundo a Agência aqui que também colocou aqui, conversou com ele, a gente também conversou com ele, essa obra aqui vai, olha aqui, pelas
informações que obtivemos junto à Empresa, contrato entre a COPEL e DM, deve encerrar em dezembro de 1998, porém a obras deve se encerrar definitivamente em junho de 1999, e o saldo a receber da
COPEL gira em tomo de A$90.000.000,00, mais um
possível reajuste poderá ser aprovado pela COPEL
de R$20.000.000,00, ele escreveu aqui: desconhecemos os valores necessários para acabar a obra.
Na realidade esses A$20.000.000,00 é uma diferença, segundo ele foi feito um levantamento por uma
empresa credenciada ele está alegando prejuízo,
então ele conseguiu provar isso aí junto com o pessoal da COPEL e está sub-judice isso aí, o pessoal
da COPEL ficou de realmente estudar e ver o que é
que pode ser pago pra ele, né, até porque o Governador quer inaugurar agora antes da eleição.
Aldo - A COPEL vai depositar no Banco mais
A$15.000.000,00, mas vai aceitar uma remuneração
menor, pra compensar a TR. Eu faria duas observações Batata, primeiro eu tiraria essa, da Ata TBF
·seca", porque fazer •seca~ aqui.
Batata - Mas ai a Mesa colocou TBF "Seca".
Eu tiraria o "Seca".
Aldo - Eu não colocaria na ata essa aplicação.
Batata - Tirar. Eu também, veja bem, Como a
mesa de negócios.
Aldo - Tira daqui mas não tira da aplicação.
Batata - Como a Mesa colocou isso aí, a Mesa
dá o parecer dela e a gente vai segundo o parecer
dela.
Elia - Aí eu concordo, você poderia deixar, por
exemplo sem os 60%.
Gabriel - Mas eu acho que, olha mesmo assim,
se a COPEL sofrer uma auditoria lá, aí você pode
achar um favorecimento pra um ou prá outro.
Batata - Pode achar não, vão achar.
Gabriel - Porque ela está garantindo uma dívida de empreiteiro, a COPEL não pode isso, eu acho
que eu tiraria.
Batata - Sabe porque nós colocamos aqui, porque de repente a gente não coloca casos dessa natureza, o pessoal vai dizer não, não você está omitindo, então a gente colocou tudo.
Afdo - Não, foi bom ter colocado.
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Batata - Foi colocado até a títu!o de conhecimento.
Aldo - Porque esteve aqui esses iempos o Presidente da COPEL e o Diretor Financeiro. Mas essa
medida tem que ser concomitante, assinou e deposita.
Batata - Exatamente. Eu conversei com o financeiro.
Aldo- Tem que saber onde·é que esia esse dinheiro.
Batata - Na realidade esse dinheiro ...
Paulo - Falando em dinheiro, Dr. Aldo eu acho
que o Valdemar tem razão, que se tira ali o negócio
de 60%, mas diz pra COPEL que vai manter.
Valdemar- Prá nós Banco, é bom constar essa
informação, porque afinal 60% esta boa também.
Aldo - Pois é alguém me falou certa vez, parece que o Banco Central não permite esse tipo de casamento eu não sei, parece meio incestuoso. Teria
que ver esse caso.
Elia- Você acha o que? Melhora ou prejudica?
Valdemar - Não eu acho que nós o pessoal
quer uma operação melhor para o Banco essa informação. Não é uma operação que o Banct:? vai ser lesado.
Batata - Prá nós é um bom negócio.
Paulo - Essa informação ela, agora, excluímos
essa informação.
Aldo- Tem que ter por expresso isso na ata.
Valdemar - Não eu acho que, prá nós eu deixaria isso ai, agora ...
Batata - É pra nós não tem oroblema nenhum,
pode dar problema pra COPEL.
Elia - Batata, isso aqui...
Gabriel - Porque a COPEL aplicar 60% do valor financiado aqui é uma negligência do aplicador
no sistema financeiro.
Batata - Apesar que ela pode justificar pelo serviço que a gente presta para ela.
Gabriel - Não tem justificativa, isso é que nem
comprar precatório.
Elio - Para o Banco Central é setor público.
Batata - Não, não porque a Empresa não tem
nada a ver com o setor.
Elia - Não é a Empresa mas a garantia que
está sendo dada.
Batata - Não é garantia da COPEL, a COPEL
não está dando garantia, ela está tendo , uma funding pra nós, prá viabilizar, porque ela tem interesse
no término da obra e ...
Gabriel - Um funding pra nós. E acho que não
pode ser registrado.
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Gabriel - !sso é um acordo básico, eu acho que
não deve ser registrado.
Batata - Vamos tirar, né. Eu acho que prá nós
não pode mas pode pra COPEL a não ser, aliás.
Conclusão da Diretoria reunida então, excluir os
60%? Sô deixar a COPEL ali?
Gabriei - Tira da Ata né?
Aldo- Valdemar, argumente mais aí nessa ...
Valdemar - O meu ponto de vista
Aldo- O que é que você acha? Desculpe ...
Valdemar - O meu ponto de vista é o seguinte,
corre o risco de alguém vir fazer uma auditoria da
COPEL e descobrir aqui, não tem? Agora nós sermos questionados, que isso aqui não vai trazer problema prá nós, mUlto pelo contrário vai mostrar que
a operação é meihor para o Banco.
Batata - Essa informação ...
Paulo - Há um ano não é a mesma administração da COPEL, eles podem também sair disso aqui,
ou seja, ficar com o ITAU, um exemplo.
Elia - Batata, qual é o custo acumulado na
PPO?
Batata - Na PPO? Deixa eu dar uma olhadinha
para ver se eles colocaram, não aqui não traz.
Elia - Se colocaram na PPO, tem que excluir
na PPO também.
.Sérgio - Precisamos ouvir o Presidente aqui
na ...
Batata - i\lão, não consta não.
Elia - i'-lão consta?
Batata - Na reaiidade eles não tem nem dinheiro, eles não tinham nem conhecimento.
Necc - -=~ acne que o item 4 deve ser retirado
inteiro.
Batata - Aprovado, retirando o item 4 e TBF
"Seca"
Aldo - Eu também acho.
Elia - Porque veja bem, isso é um acordo entre
as duas diretorias.
Gabriel - Tira a TBF Iambém ou não? Só o
"Seca", né?
Batata - Sô a palavra ·seca" aliás eu nem sei

porque escreveram essa "porra· aí. Eu acho que
uma tru<:a ótima, uma taxa básica de financiamento é
muito melhor que TA. Não digo ·seca", a palavra
MSeca'·
Neco - Batata, eu pediria aos Senhores nessa
pagina que, não sei número de página que é mas no
item 4. tirar todo o par{!grafo. Excluir esse troço.
Elia - Excluir todo.
Gabriel - E remunera.
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Batata - E}{Ciuindo o item 4 da Mesa de Negócio, nê? Exatamente. Porque 1sso ai no acordo é um
fio de bigode né? Vamos dizer assim né?
Sérgio - Ele não pode fazer, ele está lesando o
interesse da COPEL.
Gabriel - Agora que o mutuaria, no caso dele
não saiba disso.
Batata - Não ele sabe.
Gabriel - Não ele não sabe que nós estamos
retirando isso da Ata.
Neco - Enlão a respeito da COPEL ali na folha
no item 8, mais ou menos na metade a operação da
ordem de R$8.500.000,00. Parecer, eu não lembro
do empréstimo R$1.679.974 ...
Batata - E R$5.500
Neco - Eu queria que explicçssem, essa operação quitou duplicata, e o Banco descontou duplicata
e o Banco estomou prá ele?
Batata - Olha aqui, essa operação foi iniciada
em 14.04.96
Neco - Você que estava em Maringá nessa
época.
Batata - Não, não. Eu estava em Malingá mas
não foi feita em Maringá não, foi feita aqlii em Curitiba na Agência Bacacheri. Isso aí, lembra aquela hislória do Shopping, o Shopping quando foi feito leasing, era para pagar essa duplicata aqui e que essa
empresa ia descontar. Acontece que eles liberaram
o dinheiro aqui, não se conversou Leasing e a Diretoria aqui, e deram o dinheiro para a Empresa. Porque nós fizemos uma, uma das coisas que na época
foi feita a operação, porque jã existiam operação de
R$4.000.000,00 que é a ação que a DM tem até
hoje contra o Shopping que é dessa duplicata não
paga. O cara tirou o dinheiro, quer dizer, o dinheiro
está tudo na nossa mão de negócios, não falaram,
certo.
Neco - A duplicata e em1tida pela ASPEN
PARK?
Batata - Emitida pela ASPEN PARK.
Neco - Deve ser prestação de serviços que a
empresa fez para constrUir
Batala - E a DM fez prestaçao de serv1ços.
Neco - Agora, como que nós não estamos sabendo de um volume desses não passou pela Diretoria?
Batata - Não, eles conversaram, o pessoal da
Leasing conversou, só que ligaram prá nós depois
que jã tinham tirado o dinheiro, o dinheiro foi liberado
aqui em Curitiba, portanto foi liberado aqui na agên·
cia Bacacheri. Era liberado aqui pelo Bacacheri.
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Neco
O
gerente
tinha alçada
de
R$6.000.000,00?
Batata - Não, foi autorizado pela Diretoria, Presidente.

Neco - Mas como a Diretoria faz, sabe que é
da Leasing?
Batata - Mas é isso que eu estou dizendo, é
tudo dentro da mesma casa, o Senhor entendeu?
Nós mesmo liberamos o dinheiro para o cara e não
pagamos nossa dívida. O Senhor entendeu?
Aldo - Abril de 96?
Batata - Abril de 96. Não, não sabia estava
tudo as mil maravilha.
Paulo - Estava começando a explodir.
Batata - Na realidade explodindo aqui por um
pessoal que sabia, a gente que estava fora daqui
não sabia.
Neco - E estou me intonnando aqui, porque eu
me lendo, recebi um processo ASPEN PARK pela
Leasing, é anterior ao problema da ASPEN PARK.
Batata - Esse valor quando foi liberado, até foi
conversado com o pessoal da Mesa aqui,
Neco- Então na ASPEN PARK, vamos supor é
R$10.000.000,00 na Leasing. R$8.000.000,00?
Batata - É foi feito na época era R$8.000.000,00.
Hoje deve ser uns R$14.000.000,00. R$8.000.000,00,
e dos R$8.000.000.00 iriam pagar essa divida. eles já
tinham no Banco do Estado desconto de duplicatas,
esses R$4.000.000,00 aqui, R$6.000.000,00, o Senhor me entendeu? Quer dizer a Empresa iria pegar
R$2..000.000,00
Neco - A DM pagou pra eles e a DM náo pagou
pra nós.
Batata - A DM, julga-se que a DM fez o trabalho com a ASPEN PARK, do Grupo, veio no Banco
do estado, o Banco descontou porque sabia que a
Leasing iria liberar o dinheiro pra eles. Só que a
Leasing liberou e não avisou estou liberando aqui,
debite a duplicata o Senhor me entendeu? Ai nós
ficamos com duas dívidas o ASPEN ficou devendo
e a DM ficou devendo, e ficou devendo pro Banco
do Estado. Então é uma barbaridade né? Fazer o
que?
Neco - Eu estou ficando escalado.
Batata - Não, olha isso aqui foi a maior pateada
que eu já fiz na minha vida, agora saber o que é que
aconteceu fica difícil.
Paulo - A hipotoc.a também.
Batata - A hipoteca também, veja bem foi feita
aqui em Curitiba e não quiseram hipoteca ....
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Batata- Com exclusão do Item 4.
Emanuel - Exclusão do item 4 por completo, e
deixa só a TSF, nada de "Seca".
Batata - Isso, do item 4 do parecer da Mesa de
Negócios né?
Aldo - E ali na Mesa de Negócios, também
operação proposta da COPEL, também retira a palavra ·seca"
Batata- Todos "Seca".
Aldo - O que fala em "Seca" ai
Paulo - Molha toda ela.
Batata- Isso é no item 2 excluir onde existe, eu
não sei porque que escreveram "Seca", tinham que
escrever pelo mesmos molhado então, porque eu
acho que, escrever "Seca".
Emanuel - Excluir todo esse item 4, transcreve ...
Batata - Só que dai você transcreve do jeito
que está aí.
Emanuel - Transcreve-se o parecer da mesa e
a decisão da Diretoria diferente disso. Ou já na própria ...
Batata - Espera aí, não, você tem que tirar se
não fica na Ata você vai deixar vestígio. ::
Emanuel - Pra não deixar vestígio tem que tirar
o próprio parecer da Mesa?
Batata - O próprio parecer da Mesa.
Emanuel - Então você tem que pedir para eles
refazerem esta proposta aqui.
Batata- Você vai ter de refazer ...
Neco - Eu queria dar uma sugestão aqui no
item 2, assim redigido: pagamento dos encargos
nesta data totaliza R$3 milhões. já recalculado expurgando-se a mora. Eu quero dizer o seguinte, o
pagamento dos encargos, expurgando-se a mora, os
encargos que nessa data totaliza, que nessa data já
recalculado totalizam R$3.303.000,00. Inverter, só
para dar mais ênfase.
Paulo- Inverter, prá dar mais ênfase.
Batata - Veja bem, o parecer deles ... Nós náo
podemos mexer no parecer deles.
Gabriel - Porque? Nós podemos retificar. Não
senhor, a Diretoria aprova da seguinte iorma, seria
eliminado aquele item 4.
Batata - Nós como é a Mesa que está aqui, o
que a gente pode fazer, é olha o item 4
Gabriel - Não há necessidade de decidir, o critério é o seguinte, não veio para a Diretoria homologar?
Batata - Certo.
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Aldo - A Diretoria homologa através de uma
nova redação.
Gabriel - Exatamente.
Aldo - Refaz a redação.

Batata - Deixa eu só repetir, é isso que ele está
dizendo. É porque se a gente aprovar do jeito que
você estã falando, nós vamos aprovar mediante isso
sim, so que se nós não mexer, vai ficar escrito aqUI
com o parecer deles, então nós vamos ter que mexer.
Gabriel - Eliminar o item 4.
Neco - Batata, ontem eu ouvi dos funcionários
la de Londrina, um tal de INOC.
Batata - Não, isso não existe mais não.
Paulo- Deu alguns PAs esse tal de INOC, a1.
Batata - Nós éramos contra porque o seguinte:
o que a gente não quer pra gente, a gente não deve
desejar para os outros. Por exemplo. Imagina que
você ter uma conta no Banco e forem debitar uma
coisa pra você, eu fico puta da vida se acontecer um
negócio desses.
Neco - Eu não, eu gosto_ Eu pediria um, favor
ao Cequ1nel, que estâ respondendo pela Diretoria de
Recursos Humanos, assunto referente a Empregados à Disposição da Associação Banestado.
Valdemar - A Associação pede a manutenção
da disposição dos funcionários e isso fica uma coisa
pendente conosco quanto a esse pagamento. Então
"a pedido da Associação Banestado, autorizando a
disponibilização de empregados para prestar serviços àquela Associação, sendo que as despesas de
pessoal tidas com esses empregados seriam arcadas pelo Banestado por um periodo de 180 dias,
cujo o têrmino se deu em 12.12.97" Lista dos Empregados: "O Banestado têm um custo total mensal
com os empregados acima citados, no importe de
R$38.129,39 base de janeiro, jã acrescidos os encargos. Informamos que os ressarc'lmentos dos valores dev1dos peta Associação Banestado relativo às
despesas dos empregados que estão ou estavam à
disposrção daquele órgão após o termino do periodo
de 180 dras acima citados, ou seja, 12.12.97, encontra-se pendente até a presente data. A Proposta da
Assoc1ação: a Associação solicita a manutenção da
liberação dos empregados até dezembro de 98,
comprometeu-se a efetuar os ressarcimentos das
despesas a partir da folha de pagamento de março
de 98, através de dedução dos créditos referentes
ao contrato de utilização das instalações da Colõnia
de Fénas de Praia de Leste•. para nosso treinamento. E a proposta da DIRHU. Nós conversamos com o
Presidente, a DIAHU, está iazendo a seguinte pro-
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posta, ele concorda com a proposta da Associação,
mas sugere, que os débitos anteriores relativos aos
ressarcimentos, e que encontram-se pendentes dessa data, sejam transformados em créditos para outros usos futuros junto a AS conforme a base. Dezembro R$14.000.000, janeiro, R$38.000,00, fevereiro R$37 .000,00, total de R$90 mil. Na cotação do
dólar, hoje nós teríamos um débito de R$80.272,00
com a Associação Banestado.
Batata - Boa idéia essa.
Neco- Então nós podiamos ficar com esse crédito, essa é a minha opinião, sugestão, poderíamos
usar o hotel deles.
Valdemar - Isso, conforme vai usando vai
amortizando.
Neco - Vai amortizando, inclusive com aqueles
cursos lâ em Pontal, na Praia de Leste, não precisa
cobrar tudo de uma vez só, cobra em duas, três vezes. Mas deixar de cobrar não_ Eu queria submeter
aos Senhores para apreciação, para aprovação a
proposta da DIRHU, quem estiver de acordo que
permaneça como está caso contrário que se manifeste. Então esta aprovada a proposta da DfRHU.
Agora assunto da Presidência. Esse assunto da Presidência, eu queria conversar a respeito dessa apreciação da publicidade que estâ sendo solicitada através do Shalapak e Juracy Moreira, na tolha 6/1, o
volume que se gasta. Nós temos dois compromissos, um com o Banco Central de reduzir o custo de
adequação e o outro que é conter os gastos, e também o compromisso a permuta das horas extras assumidas para reduzir custos de patrocinio com publicidade. Então eu gostaria de solicitar nós retirarmos
esse assunto aqui que são vários assuntos eu e o
Dr. Aldo. Para ver qual e a expectativa do Palácio do
Governo com relação a este ano, é um ano político,
e aqui também nós temos uma informação só do
Shalapak, não tem do Palâcio, a Assessoria de Comunicação aqui do Banco é muito vinculada a compromissos com o Palácio do Governa e eu não estou
em condições de apresentar aos Senhores, porque
eu não tenho as informações, Esse assunto vai ser
tirado de pauta e o outro fica prejudicado. Isso aqui
fala só o que foi aprovado em Agosto de 1997 e proposta para Agosto de 1998. Só os veiculo de comunicação, mas não tala os valores.
Emanuel - Perdão, Presidente essa é uma
abreviatura de AGO - Assembléia Geral. E publicações aprovadas na AGO de 97, Assembléia Geral.
Ordinária.
Paulo - Isso aqui eu acho que não tem problema de aprovação porque é só o órgão que vai veicu-

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

lar as informações oficiais do Banco. E essa distribuição aqui é uma distribuição eqüitativa por órgãos
da imprensa.
Neco - Então eu vou submeter para votação.
Primeiro deixa eu fazer uma correção na folha 4, é
Folha do Paraná não é Folha de Londrina. Também
na folha 4/1, aonde se lê Folha de Londrina, leia-se
Folha do Paraná.
Emanuel - É nós colocamos uma observação
que ela circula com outro nome. Em Londrina ela circula Presidente, como Folha do Paraná também?
Neco - Tem a página de Londrina, não tem
mais a Folha de Londrina, com a Folha do Paraná.
Imprensa Jornalística Folha de Londrina mas o
nome fantasia é Folha do Paraná. Então vou submeter aos Senhores da página 4 - SEGER, Publicações
Legais do Banco do Esiado do Paraná e das Empresas Banestado e Ligadas referentes a 1998. Quem
estiver de acordo que permaneça como está caso
contrário que se manifeste. Então está aprovada,
conforme as observações de alteração dos nomes
reais dos jornais e veículos de comunicação. Apro·
vado.
Batata: Companhia de Informática do Paraná CELEPAR, tem uma ceforma, era R$3.000.000,00,
veio baixando R$2.497.000,00 que recebemos, também ele não tem limite, não tem coisa pública na
operação feita dentro da margem de endividamento.
Paulo - Só uma pergunta, podemos operar com
aCELEPAR?
Batata - Não, r.ão pode. Mas já existia essa
operação. Mas não tem outra attemativa, não pode,
a CELEPAR já devia R$3.000.000,00 pra nós, foi até
conversado com o Giovani e com o pessoal da CELEPAR eles estão baixando.
Paulo · Quem que veio o Augusto?
Batata · É, foi conversado com o pessoal da
CELEPAR pelo CENNP. Na realidade essa operação não poderia ser feita lá no passado, foi feito,
quer dizer, é uma das poucas operações que não
pode fazer porque é do Estado. Então, mas isso ai é
de conhecimer.to do próprio Banco Central, foi feito
lâ. atrás, só nós resta, a gente tentou liquidar tudo
isso ai, fazerem em outro Banco, foi conversado
com o Giovani mas não tinha também como liquidar
a operação.
Neco - Batata, eu queria levantar uma questão
aqui, o Carlos Xavier Simões eu sei uma operação
foi salientado na operação para que se aprovasse,
mas eu só quero umas informações. Aqui estão dizendo valor ECC Não Rotativo R$400.000,00 e o total das responsabilidade está R$429.014,00.
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Batata - Na realidade esses R$400.000,00 Presidente, ele nem foi feito essa operação, vai vir outra
de R$469.000,00 já foi totalizado, inclusive porque a
gente tinha mandado R$400.000,00 para ver se ele
pagava os juros, mas ele não teve dinheiro daí veio
outra, outro pedido de R$469.000,00, já cc-autorizado urna de R$469.000,00 para ele baixar. Eu acho
que até que a Maria Odete conversou com o Senhor
a respeito disso. E o Giovani ligou pra mim, eu disse
não seu Giovani jâ foi, porque na realidade ele não
queria assinar a reforma aí o Giovani ontem me ligou
e falou Batata, ele está aqui na minha frente, então
ele falou que vai assinar, então você fala para a Maria Odete aí, eu falei com a Lu e ele foi lá no Banco
assinar ontem.
Neco - Esses dois assuntos, esse aqui especifico e o outro do AT, quando foi ~ue o Giovani esta·
va aqui, chegou o Secretário do AT e eu sai e eles
conversaram e ficou acertado, como eu não sei.
Batata - Foram conversar comigo, mas eu não
estou sabendo. O que eu estou sabendo é que o
Giovani, o Nifton Mariano, eu falei com o Nilton ele
disse que conversou com o Giovani e o Giovani falou não, isso aí eu não quero saber.
Neco - Ele falou isso ?
Batata - Falou para o Nilton.
Neco - Precisamos conversar.
Batata - É verdade. E então ficou, pelo menos
o que o Nilton disso isso, desse pra mim. Até o Nilton falou poxa, na hora de fazer e agora o Secretário
falou isso eu não sei o que é que vai ser feito. Aí se~
ria importante conversar com o Nilton na hora que
ele voltar de, pelo menos foi o que ele me disse para
nós no Comitê, eu não sei se vocês estavam presentes.
Neco - A infonnação é que era para renovar a
operação, foi o que dito e foi renovada.
Aldo - Qual é o valor, é quatrocentos e?
Neco - R$434.000,00.
Batata - Não, na realidade essa operação foi
até autorizada a reforma, não no nome da Empresa.
Neco - Foi dividido em três empresas.
Batata - Não, foi feito numa só.
Elia - Eram três empresas, dois milhões e pouco, onde entrou os precatórios aonde passou para
esses seiscentos e poucos.
Batata - Isso foi o ano passado.
Elia - E ai ocorreu o erro nosso. Porque nós renovamos com uma taxa de 5% ao mês justamente
pra ..
Batata - Essa aí que é a, você administrou com
o Nilton né? Que o Senhor tinha pedido, não sei
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como é que foi feito sinceramente. O que eu posso
dizer é que essa semana o Nilton falou que tinha
conversado com o Secretário sobre essa operação,
então, pala menos foi o que ele me falou. Teria que
comprovar com o Nilton, conversar com o Nilton pra
ver se é !SSO mesmo.
Gabriel: LAVIOLETERA foi ate u"'a discussão,
não bem uma discussão porque eu até me dou bem
com ele o Valdir Gerente da Comendador, ele diz
que nós indeferimos uma operação para a LA V10LETERA por causa da reciprocidade, que essa operação tinha garantia excelentes e que a Empresa tinha limites, eu disse pra ele que essa operação jamais passou pelo Câmbto, pela Diretoria pelo menos
e ele disse que tinha e eu falei que não tinha, tinha,
não tinha, tinha, não tinha, e depois eu fui verifk;ar e
ele tinha razão só que eu não tomei conhecimento
dessa operação. Essa operação foi indeferida pelos
caminhos antes de chegar a Oiretoria e não é alçada
que eu sei de deferir abaixo da Diretoria. Então eu
pedi para o pessoal colocarem nessa pauta para a
Diretoria tomar conhecimento de que e uma falha da
minha área e eu não tinha conhecimento. E serve
pra gente analisar o seguinte, de que as coisas tem
que valer no Banco para todo mundo igual e não prá
uns vale e pra outros não vale. Essa Empresa tem
pelo mesmo Limite implantado de R$1.000.000,00 e
prá essa não pode dar e prá outras que não tem
nada dão. Eu não conheço a Empresa.
Paulo - Eles são donos da Agência da Comendador
Gabriel - E eles são donos do prédio.
Gabriel - Isso veio pra cá para eu dizer aos Senhores, me penitenciar porque e uma falha minha e
que su corrigi, espero que tenha corrigido, mas prá
ver como, eu disse olha eu não sou do Banco, eu
não sou da Folha de Pagamento do Banco não sou
funcionário mas eu gosto do Banco que nem vocês
porque tem gente que diz eu acabo concordando
nós não mandamos no Banco, pelo menos os alienigenas. Somos em três.
Paulo - Vamos nos esposar dessa sua.
Paulo - Eu acho que foi indeferido porque ele
tem respaldo e vai pagar.
Paulo - Essa Empresa aqui é a maior proprietária de imóveis no centro de Curitiba.
Gabriel - Não, é imóveis do Banco. Aonde está.
a Agência Comendador é deles.
Paulo - Onde estava a Corretora.
Gabriel - Então são essas falhas eu trago para
conhecimento dos Senhores, quando um empresário
faz uma proposta ou da administração ou de um ni-
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vel assim de decisão inferior, não inferior no sentido
da palavra, mas na hierarquia, então eles resolveram indeferir porque, mas eu já. pedi para que essas
coisas não ocorram mais. Porque não quiseram dar,
dão para quem não tem nada de limite e deixam de
dar para quem tem. Eu trouxe aqui só para conhecimento, mas concordo que não é o fato de indeferir.
Eu não tinha conhecimento disso. como advogado.
Elia - Com relação ao FDE, eu coloquei parte
dos meus técnicos para fazer cobrança nas Regionais, e agora na hora do almoço o meu Gerente de
Divisão me falou nós vamos ter que puxar os nossos
técnicos de Londrina e Maringá, porque o que estâ
acontecendo. O pessoal chegou lâ e as duas GEREGs disseram que não precisam, que já estão fazendo lá por conta deles, querem autonomia porque
eles não vão ter como negociar o custo do FDE, e o
que me deixou mais preocupado foi o seguinte pegam toda a divida da empresa, estão pegando, pegam os recursos que entram jogam todo para carteira comercial e nada para o FDE porque é como eles
dizem, então para o FDE não vem nada. Isso me parece que em Umuarama também está a mesma coisa. E a outra que me deixou mais preocupado ainda
é com relação a Cascavel, isso a proposta está aqui.
O ano passado eles já fizeram uma negociação com
uma empresa chamada VARGUINHAS COMERCIO
E TRANSPORTES, nós descobrimos por acaso,
quando apareceu uma cópia do contrato na Divisão.
Eles liquidaram dois FINAMEs, você conhece Valdemar.
Valdemar - Conheço.
Elia - Liquidaram dois ou três contratos, fizeram contratos com TJLP, contratos viciados, que já
toram feitos, contratos iniciados e que se formos
executar, não se recebe porque e proibido por lei só
pode se usar ...
Elia - Contratação do seguro da frota, 43 itens
com I, prêmio tolal de R$66.000,00. Quer dizer, eles
estão dando um desconto de 72% na dívida do FDE
e estão fazendo o seguro de R$66.000,00.
Batata - 72%?
Paulo - Quanto e que é a comissão?
Elia - Eu não sei, ai que esta o detalhe. Quer
dizer, nós FDE, o FDE vai ter que assumir um aliquota em R$72.000,00 e eles vão fazer um seguro
de R$66.000,00. Eu vou simplesmente vão indeferir
isso aí.
Neco - Sem duvida, lógico.
Elia- Quer dizer, o que dá para ver, damos um
desconto de R$72.000,00 eles fazem um seguro de
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R$66.000,00 e tudo bem. Quer dizer é esse o trata·
menta em muitos casos aos recursos que são do
FDE.
Neco- Tem que ver com quem é padrinho dessa SUREG.
Elia - Cascavel eu não sei.
Gabriel - O Ricardo é o padrinho da recuperação.
Valdemar - O Ricardo está fazendo a campanha.
Batata - É a mesma.

Elia - Esta está no papel, os técnicos estão colocando eu pedi para eles fazerem um relatório o
que é que está acontecendo efetivamente para passar para o Senhor.
Neco - Por favor.
Elia - Me preocupa muito, porque nós estamos
dando um tratamento que não é do nosso ramo, que
era problema nosso, transferimos ao FDE e agora
me parece o seguinte, joga embaixo do pano, embaixo do tapete porque o FDE vai bancar. Quer dizer, é o que está acontecendo, está havendo o Saneamento do Banco.
Batata - Será que isso aí é uma verdade? Será
que é concreta, eles estão fazendo só as outras
FDE não?
Elia - As outras estão fazendo lá e aí o que
acontece, o FDE não recebe nada, eles rolam no ritmo que eles querem, não é isso, aí que está o detalhe.
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Batata - Aí é que está o detalhe. Então quer dizer, estão dando tratamento totalmente diferente e
isso me preocupa. É isso aí.
Neco - É mas tem que orientar esse negócio,
tem que dar uma dura n.~les não é assim não.
Gabriel - Nós vamos fazer um relatório ai nós
traremos e entregaremos ao Sr. e ao Dr. Aldo.
Valdemar- Existe um estudo que diz o seguinte, quando o cara ganha dinheirO ele lembra no máximo dois anos, então ele ganha uma viagem, lembra quinze. Então o efeito digamos numa viagem
que ele vai com a família e tudo mais, é bem maior,
agora sempre vai existir isso aí. Mais tem um cara
que quer de uma forma e outro quer de outra, teve
um que ligou agora para nós fazendo uma sugestão.
Batata - Não consegue com:ertar o mundo.
Valdemar - Não, mas está o regime lá tem estado no Paraguai, numa dessas acontece alguma
coisa.
Aldo - O máximo que pode fazer é prender.
Paulo - Eu falei isso porque ele falou quinta feira que ele estava preocupado em pegar a viagem
porque ele podia ficar preso lá.
·.
Valdemar - Na realidade ele está querendo
Nova Iorque, ele está querendo Nova Iorque.
Batata - Eu também. Eles dão prêmio para Direter também?
Paulo - Pode sortear de repente, nós estamos
comprando 20 passagens, conseguir uma a mais o
Senhor é Di reter aí.
Aldo - Alguém mais tem alguma. Não?
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SECRETARlA -GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDE MARIA B. F. CRUZ
Ramais: 3490-3491 Fax: 1095

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
Chefe: LUIZ CLÁUDIO DE BRITO
Ramais: 3511 - 3514 Fa.<: 3606
Secretários:

FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal: 3508)
MARTA HELENA PINTO F. PARENTE (Ramal: 3501 I

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS
Chefe: JOSE ROBERTO ASSUMPÇÀO CRUZ
Ramais: 3507-3520 Fax: 3512
Secretarias:

EDNALDO MAGALHÃES SIQUE!RA (Ramal: 3520)
CLEUDES BOAVENTURA NERY (Ramal: 3503)
JOAQUIM BALDOiNO DE B. NETO (Ramal: 4256)
SERGIO DA FONSECA BRAGA (Ramal: 3502)
WILL DE MOURA WANDERLEY (Ramal: 3509)
ELIZABETH GIL BARBOSA VIANA (Ramal: 4792)
MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA (Ramal: 4256)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: FRANCISCO GUILHERME THEES RIBEIRO
Ramais: 4638 - 3492 Fax: 4573
Secretãrios: CE

C!

- JÚLIO RICARDO BORGES UNHARES (Ramal: 4604)
-CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4607)

CAE

-DIRCEU VIEIRA M.'\CHADO FILHO (Ramal: 4605)
- LUIZ GONZAGA D.'\ SILVA FILHO (Ramai: 3516)

CAS

-RAIMUNDO FRANCO D!NIZ (Ramal: 4608)
- VERA LÚCIA BATISTA SILVA (Ramal: 7285)

CCJ

-VERA LUCIA LACERDA NUNES (Ramal: 4609)

CRE

- MARCOS SANTOS P.'\RENTE FILHO (Ramal: 3496)

CFC

-JOSE FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935)

COMISSÕES PERMANENTES
(ART" 72 - RISF)
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS- CAE
PRESIDENTE: SENADOR PEDRO PIVA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES)
TITULARES
FRANCELINO PEREIRA
EDISON LOBÃO
GILBERTO MIRANDA
BELLO PARGA
LEONEL PAIVA
JONAS PINHEIRO
JÕAO ROCHA
JÚLIO CAMPOS
GILVAM BORGES
FERNANDO BEZERRA
NEY SUASSUNA
JOSÉSAAD
CARLOS BEZERRA
RAMEZTEBET
JOSÉ FOGAÇA

SUPLENTES
PFL
MG -2411/12
1-ROMERO JUCA
MA· 2311/12
2-JOSÉ AGRIPINO
AM -3104/05
3-JOSÉ BIANCO
MA ·3069/70
4-ÉLCIO ALVARES
DF· 1248
5-ELÓI PORTELA (Cessão)
MT • 2271/72
6-JOSAPHAT MARINHO
TO -4071/72
7-JOEL DE HOLLANDA
MT • 1247/1447
8-DJALMA BESSA
PMDB
AP-2151/52
1-WELLINGTON ROBERTO
RN-2461/67
2-MARLUCE PINTO
PB-1145/1245
3-MAURO MIRANDA
G0-3149/50
4-ROBERTO REQUIÃO
MT-2291192
5-PEDRO SIMON
MS-2221/22
6-CASILDO MALDANER
RS-3077/78
7-GERSDN CAMATA

PSDB
DF-2011/12
1-TEOTONIO VILELA FILHO
CE· 2281·82
2-BENI VERAS
AM-2061/62
3-LÚCIO ALCÃNTARA
SP- 2351/52
4-LÚDIO COELHO
PR-2124/25
5-VAGO
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SP-3213/15
1-ANTONIO CARLOS VALADARES
EDUARDO SUPLICY • PT
• PSB
LAURO CAMPOS • PT
DF-2341/42
2-SEBASTIÃO ROCHA • PDT
ADEMIR ANDRADE • PSB
PA-2101/02
3- ROBERTO FREIRE • PPS
JOSE EDUARDO OUTRA - PT
SE· 2391/92
4- ABDIAS NASCIMENTO • PDT

JOSE ROBERTO ARRUDA
SÉRGIO MACHADO
JEFFERSON PERES
PEDROPIVA
OSMAR DIAS

ESPERIDIAO AMIN
LEVYDIAS

SC-4200/06
MS-1128/1228

PPB
1-EPITACIO CAFETEIRA
2· LEOMAR QUINTANILHA

ODACIR SOARES

R0-3218119

PTB
VAGO

REl':'IIÕES: QUI:\TAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: DIRCEU \"!EIRA :\-IACi.L-\00 FI LI IO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-351614605

(*)

!tanr10 de !I Corda tom a ,\ID

public:~dJ

Hor•r•o rC21mcmaJ: J'i fc1ru .i., 10:00

h~.

no 0!-.F

RR-2111/12
RN-2361/62
R02231/32
ES-3130/31
PI • 2131/32
BA -1041/1141
PE-3197/98
. BA-2211/12
PB-3139/40
RR-1101/1201
G0-2091/92
PR-2401/02
RS-3230/31
SC-2141/42
ES-3203/04
AL-4093/94
CE-3242/43
CE-2301/02
MS-2381/82

SE-2201/02
AP-2244/46
PE-2161/67
RJ-1121/4229
MA-1402/11
TO- 2071/77

SALA 'i' 19-ALA SE!'\. ALEXA-.;DRE COSTA
TEL. DA SALA OE REl':"o"l..\.0: 3 ll-3255
FAX: 311-4344

d~ 11..?.97. PI!~- JRóS~/11

.-\tualizada em: 24/11/98.
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
PRESIDENTE:SENADOR ADEMIR ANDRADE
VICE-PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA
(29 TITULARES E 29 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES
ROMEROJUCA
JONAS PINHEIRO
JOSE ALVES
BELLO PARGA
JOEL DE HOLLANDA
LEONEL PAIVA
JOSE BIANCO
DJALMA BESS/>.
JÚLIO CAMPOS

PFL
RR-2111117
1-GUILHERME PALMEIRA
MT-2271177
2-EDISON LOBÃO
SE-4055157
3-ELCIO ALVARES
MA-3069172
4-VAGO
PE-3197198
5-JOSE AGRIPINO
DF-1046/1146
6-BERNARDO CABRAL
R0-2231/37
7-ROMEU TUMA
BA- 2211112
8-JOÃO ROCHA
MT- 124711447
9-VAGO

CARLOS BEZERRA
GILVAM BORGES
JOÃO FRANÇA (1)
CASILDO MALDANER
MAURO MIRANDA
NABOR JUNIOR
MARLUCE PINTO
I RIS REZENDE

MT- 2291197
AP-2151157
RR-306714078
SC-2141147
G0-2091192
AC-147811378
RR-11 0114062
G0-2032/33

LUCIO ALCAN'T ARA
OSMARDIAS
LÚDIO COELHO
CARLOS WILSON
JOSE ROBERTO ARRUDA

CE-2301107
PR-2124125
MS-2381/87
PE-2451157
DF-2011116

BENEDITA DA SILVA- PT
MARINA SILVA· PT
ADEM IR ANDRADE - PSB
SEBASTIÃO ROCHA- PDT

PMDB
1-JOSE FOGAÇA
2-VAGO
3-JOSE SAAD
4-JOSE SARNEY
5-DJALMA FALCÃO
6-VAGO
7-YAGO
8-VAGO
PSDB
1-ARTUR DA TAVOLA
2-BENI VERAS
3-SERGIO MACHADO
4-VAGO (2)
5-JEFFERSON PERES

BLOCO DE OPOSIÇÃO
RJ-2171/77
AC-21 81/87
PA-2101107
AP-2244/46

ERNANDES AMORIM
LEOMAR QUINTANILHA

R0-2051157
T0-2071176

ODACIR SOARES

R0-3218/3219

(PT, PDT, PSB. PPS)
1-EMILIA FERNANDES- PDT
2-LAURO CAMPOS- PT
3-ABDIAS NASCIMENTO· PDT
4-ROBERTO FREIRE - PPS

PPB
1-EPITACIO CAFETERIA
2-ESPERIDIÃO AMIN
PTB
1-ARLINDO PORTO

AL-3245147
MA-2311115
ES-3130/35
RN-2361167
AM-2081187
SP-2051157
T0-4070171

RS-3077/78
G0-3149150
AP-3429/31
AL-2261162

RJ-2431137
CE-1149
CE-2281/87
AM-2061167

RS-2331137
DF-2341147
RJ-112114229
PE-2161167
MA-4073174
SC-4200/06
MG- 2321/22

( 1) Desfiliou-se do PMDB. ingressando no PPB. em 2.10.97

(2) Em virtude da renUncia do Senador Coutinho Jorge.

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ,\s 10:00 HS (*)
SALA :\" 09-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETÁRIO: RA YMUNDO FRANCO DINIZ
fEL. DA SALA DE RELI\" IÃO: 311-3359
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4608/3515
FAX: 311-3652
( *) Horano de acordo com a ,\la publicada no IJSF de I :?..9.97. p~:~. 1.!1655/6
Horano fCI(Imtnul: ...., rclf:li :H 14:UO

h~.

Atualizada em: 10/11198

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL
VICE-PRESIDENõE: SENADOR RAMEZ TEBET
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES

GUILHERME PALMEIRA
EDISON LOBÃO
JOSÉ BIANCO
BERNARDO CABRAL
FRANCELINO PEREIRA
JOSAPHAT MARINHO
ROMEUTUMA

AL-3245/47
MA-2311/15
R0-2231/37
AM-2061/67
MG-2411/17
BA -1041/1141
SP-2051/52

JADER BARBALHO
JOSÉ FOGAÇA
ROBERTO REQUIÃO
RAMEZTEBET
PEDRO SIMON
DJALMA FALCÃO

PA-3051/53
RS-3077176

JEFFERSON PERES
SÉRGIO MACHADO
LÚCIO ALCÃNTARA
BENIVERAS

PFL
1-ELCIO ALVARES
2-ROMERO JUCÃ
3-JOSE AGRIPINO
4-LEONEL PAIVA
5-DJALMA BESSA
6-BELLO PARGA
7-GILBERTO MIRANDA

ES-3130/32
RR-2111/17
RN-2361/67
DF-1046/1146
BA • 2211112
MA-3069/72
· AM-1166/3104

MS-2221127
RS-3230/32
AL-2261/62

PMDB
1-VAGO
2-NEY SUASSUNA
3-CARLOS BEZERRA
4-CASILDO MALDANER
5-FERNANDO BEZERRA
6-GILVAM BORGES

SC-2141/47
RN-2461/2467
AP-21!f1/52

AM-2061/67
CE-2264/87
CE-2301/07
CE-3242/43

PSDB
1-JOSE IGNACIO FERREIRA
4-PEDRO PIVA
2-JOSE ROBERTO ARRUDA
3-0SMAR DIAS

ES-2121/24
SP-2351/52
DF-2011/17
PR-2124/25

PR-2401/07

I

BLOCO DE OPOSIÇÃO
ANTONIO C. VALADARES- PSB
SE-2201/04
ROBERTO FREIRE· PPS
PE-2161/67
JOSE EDUARDO OUTRA- PT
SE-2391197

(PT, PDT, PSB, PPS)
1-ADEMIR ANDRADE- PSB
2-5EBASTIÃO ROCHA- PDT
3-MARINA SILVA- PT

PB-4345/46
MT~2291/97

PA-2101107
AP-2241147
AC-2181187

PPB
ESPERIDIAO AMIN

SC-4206/07

1-LEVY DIAS

MS-1128/1228

EPITACID CAFE"TEIRA

MA-4073174

2-LEOMAR QUINTANILHA

TD-2073174

ODACIR SOARES

R0-3216/3219

PTB
1-ARLINDO PORTO

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3972/4612

MG- 2321/22

SALA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3541

FA}(: 311-4315
Atualizada em: 09/11/98

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

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TÃVOLA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JOEL DE HOLLANDA
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES
DJALMA BESSA
HUGO NAPOLEÃO
JOEL DE HOLLANDA
ÉLCIO ALVARES
JOÃO ROCHA
ROMEROJUCÁ
ROMEUTUMA
EDISON LOBÃO

BA- 2211112
Pl-3085/87
PE-3197/98
ES-3130/32
T0-4070/71
RR-2111/17
SP-2050/57
MA-2311/46

JOSE FOGAÇA
FERNANDO BEZERRA
ROBERTO REQUIÃO
GERSON CAMATA
JOSÉ SARNEY (4)
JOÃO FRANÇA (1)
VAGO

RS-3077/78
RN-2461/67
PR-2401/02
ES-3203/04
AP-3429/31
RR-3067/68

PFL
1-BERNARDO CABRAL
2-GERALDO AL THOFF
3-LEONEL PAIVA
4- FRANCELINO PEREIRA
5-GILBERTO MIRANDA
6-JONAS PINHEIRO
7-WALDECK ORNELAS (2)
8-VAGO
PMDB
1-RAMEZ TEBET
2-JOSÉ SAAD
3-NEY SUASSUNA
4-NABOR JUNIOR
5-DJALMA FALCÃO
6-IRIS REZENDE
7-PEDRO SIMON

AM-2081/82
· SC-2042/43
· DF-1046/1146
MG-2411/12
AM-3104/05
MT-2271/72
BA

MS-2222/23
· G0-3149/50
PB-4345/46
AC-1478/1378
AL-2261/62
G0-2032/33
RS-3230/31

PSDB
1-JEFFERSON PERES
2-SÉRGIO MACHADO
ES- 2121/22
3-LÚCIO ALCÁNTARA
AL-4093/94
4-CARLOS WILSON
CE-3242/43
5-PEDRO PIVA
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
LAURO CAMPOS - PT
DF-2341/42
1-BENEDITA DA SILVA- PT
MARINA SILVA- PT
AC-2181/82
2-ANTONIO C. VALADARES PSB
EMILIA FERNANDES - PDT
RS-2331/37
3-SEBASTIÃO ROCHA
ABDIAS NASCIMENTO - PDT
4-VAGO
RJ-4229/30

ARTUR DA TAVOLA
VAGO (3)
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
TEOTÔNIO VILELA FILHO
BENIVERAS

RJ-2431/32

LEVY DIAS
LEOMAR QUINTANILHA

MS-1128/1228
T0-2071/72

ODACIR SOARES

R0-3218/19

PPB
1-ESPERIDIAO AMIN
2-ERNANDES AMORIM
PTB
1-VAGO

AM-2061/62
CE- 2281/82
CE-2301/02
PE-2451/52
SP-2351/52
RJ-2171/72
SE-2201/07
AP-2242/44

SC-1123/1223
R0-2251/57

(1) Desfiliou-se do PMDB. mgressando no PPB. em 2.10.97.

(2) Afastado do exerCI CIO do mandato para exercer o cargo de M1n1stro de Estado da Prev1dêncra e ASSIStência Soc1al.
(3) Em v1rtude da rem.! nela do Senador Coutinho Jorge.

( 4) L1cença para tratar de Interesses pan1culares.

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ..\.S 10:110 IIS (*)
SECRETARIO: JÚLIO RICARDO B. UNHARES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498146114
(*) llorar10 de arordo com .:1 Ala publlc:ada no OSF de
llorario

rc~:•menl::r.l;

:\'\ fc1ras

a~

SALA,--;' 15- .ALA SEN ..ALEXANDRE COSTA
TEL. 0.\ SAL\ DE REL':"-'1.-\0: 311-3276

FAX: 311-3121
12.9.97.

pg~.

1!16:05/o

14:UO lu.

Atualizada em: 18/11/98

5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL- CRE
PRESIDENTE: SENADOR JOSE SARNEY (3)
VICE-PRESIDENTE: SENADOR ROMEU TUMA
(19 TITULARES E 19 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES
PFL

GUILHERME PALMEIRA
HUGO NAPOLEÃO
JOSÉ AGRIPINO
BERNARDO CABRAL
ROMEUTUMA
JOEL DE HOLLANDA

AL-3245/47
Pl-4478/79
RN-2361/67
AM-2081/87
SP-2051/57
PE-3197/99

JOSE SARNEY (2)
PEDRO SIMON
CASILDO MALDANER
JADER BARBALHO
VAGO (1)

AP-3429/31
RS-3230/31
SC-2141/47
PA-3051/53

ARTUR DA TAVOLA
CARLOS WILSON
LÚDIO COELHO

RJ-2431/36
PE-2451/57
MS-2381/87

BENEDITA DA SILVA- PT
ABDIAS NASCIMENTO - PDT
EMILIA FERNANDES - PDT

1- VAGO
2-BELLO PARGA
3-JOÃO ROCHA
4-JOSÉ ALVES
5-GERALDO AL THOFF
6- JOSÉ BIANCO
PMDB
1-MARLUCE PINTO
2-FERNANDO BEZERRA
3-MAURO MIRANDA
4-GERSON CAMATA
5-IRIS REZENDE

RR-1101/4062
RN-2461/67
G0-2091/92
ES-3203/04
G0-2032/33

PSDB
1-JOSE IGNACIO FERREIRA
2-TEOTÕNIO VILELA FILHO
3-0SMAR DIAS

ES-2021/27
AL-4093/95
PR-2121/27

BLOCO DE OPOSIÇÃO
RJ-2171/77
RJ-3188/89
RS-2331/37

LEOMAR QUINTANILHA

T0-2073/74

ARLINDO PORTO

MG- 2321/22

MA-3069/72
T0-4070/71
SE-4055/57
SC-2042/43
R0-2231/32

(PT, PDT, PSB, PPS)
1-EDUARDO SUPLICY - PT
2-ADEMIR ANDRADE- PSB
3-MARINA SILVA-PT

PPB
1-LEVY DIAS
PTB
1-0DACIR SOARES

SP-3215/16
PA-2101/02
AC-2181/82

MS-1128/1228
R0-3218/19

(1) Em v1rtude do falecimento do titular. em 13.04.98

(2) Licença para tratar de interesses particulares.

REUNIÔES: TERÇAS-FEIRAS

As

10:00 HS (*)

SALA N" 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

SECRET ÁRlO: M.~RCOS 5.-\i'õTOS PARENTE FILHO

TE L. DA SALA DE REUNIÃO: J 11~3367

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3259/3496

FAX: 311-3546

llc.r11no d~ acordo com a A1:a. pubhc:11ho no DSF de ll.'J-.91. pg). 1865516
Horlir1o recimenral; 5's rcira~ a~ 10:00 h•.

(*)

Atualizada em: 09/11/98

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA • Cl
PRESIDENTE: SENADOR ELÓI PORTELA
VICE-PRESIDENTE: VAGO
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES
PFL
1· JOSAPHAT MARINHO
2· JONAS PINHEIRO
3· GUILHERME PALMEIRA
4· WALDECK ORNELAS (1)
5· JOSE ALVES
6·ROMEU TUMA
7-GILBERTO MIRANDA

JOSE AGRIPINO
ROMEROJUCÁ
GERALDO AL THOFF
ÉLCIO ALVARES
JOEL DE HOLLANDA
HUGO NAPOLEÃO
ELÓI PORTELA (cessão)

RN-2361/2367
RR-2111/2117
SC-2042/43
ES-3130/3132
PE-3197/3199
PI • 4478/4479
PI • 2131/37

NABOR JUNIOR
MAURO MIRANDA
GERSON CAMATA
IRIS REZENDE
MARLUCE PINTO
RENAN CALHEIROS (2)

AC-1478/1378
G0-2091/92
ES-3203/ 3204
G0-2032/33
RR-1101/4062
AL

PMDB
1·ROBERTO REQUIAO
2-RAMEZ TEBET
3-CARLOS BEZERRA
4·VAGO
5-JOSÉ SARNEY (4)
6-VAGO

JOSE IGNACIO FERREIRA
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
TEOTÓNIO VILELA FILHO
PEDRO PIVA

ES-2021/2027
DF-2011/2017
AL-4093/95
SP· 2351/52

PSDB
1-CARLOS WILSON
2-VAGO (3)
3-0SMAR DIAS
4·LÚDIO COELHO

I
JOSE EDUARDO OUTRA· PT
ANTONIO C. VALADARES
EMILIA FERNANDES • PDT

BLOCO DE OPOSIÇAO
SE·2391/2397
SE-2201/07
RS-2331/37

(PT, PDT, PSB, PPS)
1·VAGO
2·EDUARDO SUPLICY (PT)
3· LAURO CAMPOS (PT)

BA-104111141
MT ·2271/2277
AL-3245/3247
BA
SE-4055/4057
SP-2051/57
AM-1166/3104

PR-2401/2407
MS-2221/27
MT·2291/2297
AP-2351/52

PE·24ji1/2457
PR-2121/2127
MS-2381/87

SP-3212/15
DF-2341/47

LEVY DIAS
ERNANDES AMORIM

MS-1128/1228
R0-2251/57

PPB
1-ESPERIDIAO AMIN
2· EPITACIO CAFETEIRA

SC-1123/1223
MA· 4073/74

ODACIR SOARES

R0-3218/19

PTB
1·ARLINDO PORTO

MG • 2321/22

( 1} Afastado do exercrcio do mandato para exercer o cargo de Ministro de Estado da Previdência e As.srstêncra Social.
(2) Afastado do exercrcro do mandato para exercer o cargo de Ministro de Estado da Justrça.
(3) Em vrrtude da renUncia do Senador Coutinho Jorge.

( 4) Licença para tratar de interesses paniculares.

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/4607

SALA N" \3-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIAO: 311~3292 (FAX)

FAX: 311-3286

{*)Hora no de !I tordo com 11 Ara public•d• no D.SF de 12.9.97. Pii:~- 18655/6
Horilri:. regrmenral: J"~ feiras il.s 14:00 hs.

Atualizada em: 09/11/98

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC
(Resol:ução n° 46, de 1993}

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO ROCHA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES)

SUPLENTES

TITULARES
PFL
JOSAPHAT MARINHO
JOSÉ ALVES
JÚLIO CAMPOS
JOÃO ROCHA
GILBERTO MIRANDA

BA-1041/1141
SE-4055/56
MT-1247/1447
T0-4070//71
AM-3104/05

JOSE SAAD
NEY SUASSUNA
DJALMA FALCÃO
WELLINGTON ROBERTO
MARLUCE PINTO

G0-3149/50
PB-4345/46
AL-2261/62
PB-3139/40
RR-1101/1201

BENIVERAS
CARLOS WILSON
PEDRO PIVA

CE-3242/43
PE-2451/57
SP-2351/52

EDUARDO SUPLICY - PT
VAGO

1-GERALDO AL THOFF
2-FRANCELINO PEREIRA
3-DJALMA BESSA

PMDB
1-GILVAM BORGES
2-JOÃO FRANÇA (1)

PSDB
1-JOSE IGNACIO FERREIRA
2-VAGO (2)

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
1-BENEDITA DA SILVA- PT
SP-3215116

SC-2042/43
MG-2411/17
BA- 2211/12

AP-2151/57
RR-3067/68

ES-2121/22

RJ-2171/77

~~~~~~------~~~~~P~PB~~~~~~~----~õru~~J
EPITACIO CAFETEIRA
MA-4073/74
1-ERNANDES AMORIM
R0-2051/55
PTB
ODACIR SOARES

R0-3218/3219

( 1) Desfit1ou-se do PMDB. ingressanao no PPB, em 2.10.97.
(2) Em v•rtude da renúncia do Senador Coulinho Jorge.

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 17:00 HS (*)
SALA N' 06-ALA SEI'. NILO COELHO
SECRET ÁRlO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL. DA SALA DE REl."<l~O: Jll-3254
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519
FA..X: 311-1060
{*) Hor.irio d~ scorclo .:om • Ala publicada no DSF dr 12.9.97. pg,, 18655/6
Atualizada em: 09/11/98

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE- CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A UNIÃO E O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
PRESIDENTE: SENADOR JOSE ALVES
VICE·PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
(07 TITULARES E 04 SUPLENTES)

TITULARES

JOSE ALVES
GILBERTO MIRANDA

SE-4055/56
AM-3104/05

PMDB
1-JOAO FRANÇA (1)

JOSE SAAD
VAGO (2)

BENIVERAS

EDUARDO SUPLICY - PT

SUPLENTES
PFL
1-GERALDO AL THOFF
2- DJALMA BESSA

CE-3242/43

SC-2042/43
BA-2211/12

RR-3067/68

PSDB
1-VAGO (3)

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT. PDT. PSB, PPS)
SP-3215/16
PPB + PTB

EPITACIO CAFETEIRA

MA-4073/74

(1) Desfiliou.se do PMDB. ingressando no PPB. em 2.10.97.

(2) Em virtude do falecimento do titular, 13.04.98.
(3) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge.

REUNIÕES:
SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL. DA SALA DE REUNIAo, 31!-3254
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519
FAX: 311-1060
ANDAMENTO
EM 10.9.97 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR GILBERTO

~11RANDA

Atualizada em: 09/11/98

7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE- CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
(7 TITULARES E 4 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PFL

1 -JÚLIO CAMPOS

MT- 1247

2 - GILBERTO MIRANDA

AM - 3104/05

1 -GERALDO AL THOFF
2 - FRANCELINO PEREIRA

se- 2042143
MG- 2411/17

PMDB
1 -JOSE SAAD

GO- 3148/50

2- NEY SUASSUNA

PB- 4345/46

1 -JOÃO FRANÇA

RR- 3osns8

PSDB
1- BENI VERAS

CE- 3242/43

1- VAGO (1)

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PDT-PSB-PPS)
1- EDUARDO SUPLICY-PT

SP- 3215/16

1 - ERNANDES AMORIM

RO- 2251/55

PPB + PTB

( 1) Em v1rtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge

REUNIÕES:

ALA SENADOR NILO COELHO

SECRETÃRIO: JOSE FRANCISCO B. DE CARVALHO

SALA N" 6- TELEFONE: 311-3254

TELEFONES DA SECRETARIA: 3935 I 3519

FAX: 311-1060

ATUALIZADA EM 9-11-98

ANDAMENTO
EM 29-4-98 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COUTINHO JORGE

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
(Reoresenlação Brasiletra)
Presidente de Honra: Senador José Sarney

PRESIDENTE: SENADOR LUDIO COELHO
VICE-PRESIDENTE. DEPUTADO JULIO REDECKER
SECRETARIO-GERAL: DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN
SECRETARIO-GERAL ADJUNTO: DEPUTADO GERMANO RIGOTTO
(16 TITULARES E 16 SUPLENTES)

TITULARES

1

JOSE FOGAÇA

2- CASILDO MALDANER
1 - VILSON KLEINUBING I 1)
2 - DJALMA BESSA
1 - LUDIO COELHO
LEVY DIAS

SUPLENTES
SENADORES
PMDB
1 -PEDRO SIMON
2 - ROBERTO REQUIÀO
PFL
1 - JOEL DE HOLLANDA
2- JULIO CAMPOS
PSDB
1 -JOSE IGNACIO FERREIRA
PPB
1 ESPERIOIAO AMIN
PTB

JOSE EDUARDO
1- BENEDITA DA SILVA

BLOCO OPOSIÇAO (PT I PSB I PDT I PPS)
1- EMILIA FERNANDES

TITULARES

PAULO BORNHAUSEN
2- JOSE CARLOS ALELUIA
1
EDISON ANDRINO
2 - GERMANO RIGOTTO

' - FRANCO MONTORO
2- CELSO RUSSOMANO

SUPLENTES
DEPUTADOS
PFL I PTB
1- VALDOMIRO MEGEP,
2- BENITO GAMA
PMDB
1 -CONFUCIO MOURA
2 - ROBSON TUMA
PSDB
NELSON MARCHEZAN
2 - RENATO JOHNSSON
PPB

JULIO REDECKER
PT I PDT I PC do B
MIGUEL .'<aSSETO

LUIZ MAINARDI

{ 1) Falectco ern 23·1 0-98
ScCRET AR IA DA COMISSAO
:::NDEREÇO CA,\1ARA DOS DEPUTADOS- .:..NEXO 11- SAul T 2-!- aR.ASILIA- ;}P:- :"0160-900
=QNE.t55li061\31S-7-lJ6 J:S-718€ :·,tJ-823: .:::·&-?.:32
::::Ax 1551 C061 1 318-2154
SC.CRET AR I,\ LOURDES MELO NUNES iJ:;: ~ARVALHG
Aluauzaa;J em

2i

