Ata da 77ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de junho de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ademir Andrade, Casildo Maldaner e Maguito Vilela
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alvaro Dias – Amir Lando – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Magalhães – Antonio Carlos Valadares – Arlindo
Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do
Cabral – Blairo Maggi – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocinio – Carlos Wil son – Ca sil do Mal da ner –
Djal ma Bes sa – Djal ma Fal cão – Edi son Lo bão –
Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy –
Emília Fernandes – Ernandes Amorim – Fernando Bezerra – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo
Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho –
Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo Napo leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer son
Peres – João Alber to Sou za – Jor ge Bor nha u sen
– José Agripino – José Alencar – José Eduardo
Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José Ro berto Arru da – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca
– Lauro Campos – Leomar Qu intanilha – Lúcio
Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz
Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo – Magui to
Vilela – Maria do Car mo Alves – Marina Silva –
Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney
Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo
Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Te bet – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro berto Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Sebas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Sil va Jú ni or –
Teotonio Vilela Filho – Tião Viana – Wel lington
Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vi le la) – A lis ta
de presença acusa o comparecimento de 80 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aber ta a ses são.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo
Sr. Primeiro Se cretário em exer cício, Se nador Gil vam Bor ges.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 129, de 1999 (nº 779/99, na ori gem), de 14
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 9, de 1999 (nº 4.812/98, na Casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pública, que dispõe sobre as normas ge rais para
per da de car go pú bli co por ex ces so de des pe sa e
dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for mado na Lei nº 9.801, de 14 de ju nho de 1999.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA
Nº 31/99, de 9 do cor ren te, en ca mi nhan do as
informações re fe ren tes ao Re que ri men to nº 156,
de 1999, do Se nhor Ro meu Tuma.

OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Nº 79/99, de 10 do corrente, encaminhando
as informações referentes ao Requerimento nº
193, de 1999, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
As informações foram encaminhadas,
em có pia, aos re que ren tes.
Os Re que ri men tos vão ao ar qui vo.
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 126, DE 1999
(Nº 732/98, na Câ ma ra os De pu ta dos)
Aprova o ato que renova a con cessão da Rádio Glo bo de São Paulo Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são sono ra em onda cur ta na ci da de de São Pau lo, Esta do de São Pa u lo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 2 de fevereiro de 1998, que renova
por dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Globo de São Paulo Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda curta na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra e vi gor na
data de sua pu bli ca ção
MENSAGEM Nº 163, DE 1998
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato constan te do De cre to de 2 de fe ve re i ro de 1998, que “Renova a concessão da Rádio Globo de São Paulo
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda cur ta, na ci da de de São Pa u lo, Esta do de
São Pa u lo.”
Bra sí lia, 6 de fe ve re i ro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 016/MC, DE 23
DE JANEIRO DE 1998, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Exce len tí sis mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submeto á apreciação de Vossa Excelência o
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50830.000829/93,
em que a Rá dio Glo bo de São Pa u lo Ltda. so li ci ta reno va ção da con ces são para ex plo rar o ser vi ço de radi o di fu são so no ra em onda curta, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada ori gi na ri amente, à Rádio Excelsior S.A. cnforme Decreto nº
32.358, de 2 de mar ço de 1953, trans fe ri da para a reque ren te, pelo De cre to nº 84.220, de 19 de no vem bro
de 1979, re no va da nos ter mos do De cre to nº 92.414,
de 20 de fe ve re i ro de 1986, pu bli ca do noDiá rio Ofi cial da União em 21 sub se qüen te, por dez anos, a par tir
de 1º de no vem bro de 1983, cujo pra zo re si du al da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991.
2 – Obser vo que o ato de ou tor ga está am pa rado ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si ções con tidas na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972 e no Decre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gula men tou, que co na si de ram como de fe ri dos os pe didos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e não
de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da con cessão ou per mis são, sen do, por isso, adi mi ti do o fun ci o-
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na men to pre cá rio das es ta ções, mes mo quan do ex pira das as res pec ti vas ou tor gas.
3 – Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não deter mi na, ne ces sa ri a men te a ex tin ção do ser vi ço presta do po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.
4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato correspondente deverá assinalar que a re no vação ocor re rá a par tir de 1º de no vem bro de 1993.
5 – Nessa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu lamen to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sunto à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na cio nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Constituição.
Res pe i to sa men te, Sérgio Motta, Ministro de
Esta do das Co mu ni ca ções.
DECRETO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Glo bo de São Pa u lo Ltda., para ex plo rar serviço de radiodifusão so nora em onda
curta, na ci da de de São Pa u lo, Esta do de
São Pa u lo.
O Presidente da Re pú bli ca, no uso das atri bu ições que lhe con fe rem os arts. 84 in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do Decre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000829/93. de cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con cessão para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser viço de ra di o di fu são so no ra em onda cur ta, na ci da de
de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori ginariamente à Rádio Excelsior S.A., pelo Decreto nº
32.358, de 2 de mar ço de 1953, trans fe ri da para a Rádio Glo bo de São Pa u lo Ltda., pelo De cre to nº 84.220,
de 19 de no vem bro de 1979, e re no va da pelo De cre to
nº 92.414, de 20 de fe ve re i ro de 1986, pu bli ca do no
Diário Oficial da União, em 21 subseqüente, cujo
pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de
10 de maio de 1991.
Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de radiodifusão, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Te le co mu ni cações, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
Bra sí lia, 2 de fe ve re i ro de 1998; 117º da Inde pendência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.
PARECER JURÍDICO Nº 368/97
Referência:

Pro ces so nº 50830.000829/93

Origem:

DRM/SPO

Assunto:

Re no va ção de Ou tor ga

Interessada:

Rá dio Glo bo de São Pa u lo Ltda.

Ementa:

Concessão para executar serviço
de radiodifusão sonora, cujo prazo
teve seu ter mo fi nal em 1º-11-93.
– Pedido apresentado tem pes tiva-mente.
Regulares a situação técnica e a
vida so ci e tá ria.

Conclusão:

Pelo de fe ri men to.

A Rá dio Glo bo de São Pa u lo Ltda., con ces si onária do serviço de radiodifusão sonora em ondas
curtas, na cidade de São Paulo, Estado de São Pa ulo, requer renovação do prazo de vigência de sua
concessão, cujo termo final ocorreu em 1º de no vem bro de 1993.
I – Os Fa tos
1 – Me di an te De cre to nº 32.358, de 2 de mar ço
de 1953, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 17
de abril do mesmo ano, foi outorgada concessão à
Rá dio Excel si or S/A, pos te ri or men te trans fe ri da à Rádio Glo bo de São Pa u lo Ltda., para exe cu tar, na ci dade de São Pa u lo – Ca pi tal, o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em on das cur tas.
2 – A ou tor ga em apre ço foi re no va da em duas
oportunidades, sendo a primeira pelo Decreto nº
81.720, de 23 de maio de 1978, pu bli ca do no Diário
Oficial da União de 24 sub se qüen te e a se gun da pelo
De cre to nº 92.414 de 20-2-86, pu bli ca do no DOU de
21-2-86.
3 – Cum pre res sal tar que du ran te o pe río do de
vi gên cia da ou torga, a en ti da de não sofreu qual quer pe na li da de, nem tam pou co foi ad ver ti da, conforme se ve ri fi ca na Informa ção do Se tor Ju rídico
do Ser vi ço de Fis ca li za ção des ta De le ga cia, constan te de fl. 85.
II – Do Mé ri to
4 – O Código Bra sileiro de Te le co mu ni cações, ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to
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de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos
para o Ser vi ço de Ra di o di fu são So no ra e 15 (quinze) anos para o Ser vi ço de Te le vi são, que po de rão
ser re no va dos por pe río dos su ces si vi os e igua is
(Art. 33 § 3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al
Cons ti tu i ção (Art. 223 § 5º).
5 – De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785,
de 23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se jarem a re no va ção do pra zo de suas ou tor gas de verão di ri gir re que ri men to ao or gão com pe ten te, no
período compreendido en tre o 6º (sexto) e o 3º
(terceiro) mês anterior ao término do respectivo
pra zo.
6 – A outorga originária da concessão em
apreço foi renovada au tomaticamente até 1º de
novembro de 1973, con for me de ter mi na do no inci so II do art. 1º da Lei nº 5.785 de 23 de ju nho de
1972, mo ti vo pelo qual o pra zo de vi gên cia da outor ga pas sou a ser con ta do a par tir da que la data,
por pe río dos su ces si vos de 10 (dez) anos.
7 – Por con se guin te, a re no va ção aqui ple i tedada, de ve rá ocor rer a par tir de 1º de no vem bro
de 1993, sen do que os efe i tos Ju rí di cos da ou torga fo ram man ti dos pelo pra zo re si du al, con for me
dis pos to no De cre to de 10 de maio de 1991, pu blica do no Diá rio Ofi ci al do dia 13 sub se qüen te.
8 – O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 30 de junho de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal (fls. 01).
9 – A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio e
di re ti vo apro va do pelo Po der Con ce den te, com a seguin te cons ti tu i ção.
Cotistas
João Ro ber to Ma ri nho

Cotas

Va lor R$

220.339

2.203,39

198

1,98

20.537

2.205,37

Ro dri go Mes qui ta Ma ri nho
Total
Cargos

Nomes

Sócio-Gerente

João Ro ber to Ma ri nho

Procurador

Wan da Pi men tel

Procurador

Ma rio Bar ba to

10 – A emissora encontra-se operando re gularmente dentro das características técnicas
que lhe fo ram atri bu í das, con for me la u do de visto ria de fls.61/63 e in for ma çaõ do Se tor de Engenha ria cons tan te de fls. 64/67.
11 – Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra dio di fu são ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e
di ri gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo
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Artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967.
12 – É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria
pe ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu nicações – FISTEL, consoante informação de fls.
81/84, pois o dé bi to é re la ti vo ao pre sen te exer cício, não es tan do, por tan to, im pe di da.
13 – Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vigên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, ten do em vis ta a ma nu ten ção
do pra zo da ou tor ga por De cre to de 10 de maio de
1991.
Conclusão
Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
consideração do Sr. Delegado DMC/SPO para
pos te ri or re mes sa ao De par ta men to de Fis ca li zação e Ou to gas para pros si gui men to.
É o pa re cer “sub-censura”.
Setor Jurídico, 7 de abril de 1997. – Nilton
Apa re ci do Leal, Assis ten te Jú ri di co.
1) De acor do
2) Enca mi nhe-se o pro ces so ao De par ta men to
de Fis ca li za ção e Ou tor gas para pros se gui men to.
São Pa u lo, 8 de abril de 1997. – Edu ar do Gra ziano,De le ga do.
(À Co mis são de Edu ca ção.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 127, DE 1999
(Nº 750/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que outorga con cessão à Fundação Sé culo Vinte e Um para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e imagens (televisão), com fins ex clu sivamente educativos, na cidade de Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o Decre to s/nº, de 6 de ju lho de 1998, que ou tor ga con cessão à Fundação Século Vinte e Um para executar,
pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vida de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens(tele vi são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na cida de de Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 852, DE 1998
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi nan do
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Fe deral,
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sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acompa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do Decre to de 6 de ju lho de 1998, que “Ou tor ga à Fun da ção
Sé cu lo Vin te e Um con ces são para exe cu tar ser vi ço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Cam pinas, es ta do de São Pa u lo”.
Bra sí lia, 10 de ju lho de 1998 – Fer nan do Hen rique Car do so.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 177/98-MC, DE
2 DE JULHO DE 1998DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submeto a apreciação de Vossa Excelência o
incluso pro je to de de cre to, que ou tor ga con ces são a
Fundação Século Vin te e Um, para exe cu tar ser vi ço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Cam pinas, Esta do de São Pa u lo.
2 – Cum pre res sal tar que o pe di do en con tra-se
devidamente instruído de acordo com a legislação
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fica ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.
3 – Escla re ço, ain da que o art. 2º do pro je to, em
atendimento ao disposto no § 3º do artigo 223 da
Constituição, estabelece que o ato de outorga so mente pro duzira efeitos le gais após deliberação do
Con gres so Na ci o nal.
4 – Em ra zão dis so, so li ci to a Vos sa Exce lên cia
se jam os au tos do ane xo pro ces so ad mi nis tra ti vo enca mi nha dos ao Con gres so Na ci o nal.
Res pe i to sa men te, Luiz Carlos Mendonça de
Barros – Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1998
Outorga a Fundação Século Vinte e
Um concessão para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (te le visão) com fins exclusivamente edu ca tivos, na cidade de Campinas, Estado de
São Pa u lo.
O Presidente da Re pú bli ca, no uso das atri bu ições que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV e 223, caput da Cons ti tu i ção de acor do com o art. 14 § 2º do
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e tendo em vista o que consta do Processo nº
2900000330490-10 de cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da a Fun da ção Sé cu lo Vin te
e Um concessão para executar, pelo prazo de 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, servi ço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com
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fins ex clu si va men te edu ca ti vos na ci da de de Cam pinas, Esta do de São Pa u lo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada
reger-se pelo Código Brasileiro de Tele co mu ni cações, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Art. 3º O con tra to de cor ren te des ta con ces são
será ce le bra do em ses sen ta dias con ta dos da pu blicação da deliberação do Congresso Nacional, sob
pena de nu li da de do ato de ou tor ga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua pu bli ca ção.
Brasília, 6 de julho de 1998, 177º da Inde pendência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de
Barros.
SEÇÃO DE RADIODIFUSÃO/SETOR JURÍDICO
PROCESSO Nº 29100.03304/90-40
Entidade:

Fun da ção Sé cu lo Vin te e Um

Assunto:

Pe di do de au to ri za ção para exe cu ção
de serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com finalidade educativa,
na cidade de Campinas, Estado de
São Pa u lo.

Legislação: Regulamento dos Serviços de Radio-difusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963
(DOU., de 12-11-63) – artigos 1 3 e
14, ítens 1, 2, 4, 7 e 9, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 91.837/85;
De ci são Con tel nº 119/65;
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967 (DOU., de 28-2-67) - artigos
13 e 14;
Portaria/Interministerial nº 832, de 8 de
novembro de 1976 (DOU., de
11-11-76);
Portaria/Interministerial nº 162, de 20
de agosto de 1982 (DOU., de
31-8-82);
Portaria/Interministerial nº 316,11 de
ju lho dd 1983 (DOU., de 13-7-83);
Por ta ria MC. nº 316, de 7 de no vem bro
de 1985 (DOU., 11-11-85).
PARECER SRAD Nº 1/91
A Fundação Século Vinte e Um, entidade sem
fins lucrativos, com sede na cidade de Campinas,
Esta do de São Pa u lo, na Rua Pa dre Vi e i ra, nº 103,
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inscrita no CGC/MF, sob o nº 59.016.873/0001-35,
através do presente processo, solicita autorização
para exe cu tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são de Sons e
Ima gens, com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va e
cul tu ral, na ci da de de Cam pi nas, Esta do de São Pa ulo, usan do o ca nal 10+/E.
A re fe ri da en ti da de, Pes soa Ju rí di ca de Di re i to
Pri va do, foi ins ti tu í da, atra vés da es cri tu ra pú bli ca de
ins ti tu i ção e cons ti tu i ção de fun da ção, La vra da às fls.
335, do Li vro nº 1198, em 21-12-89, re ti fi ca da e ra ti fica da por es cri tu ra pú bli ca, La vra da às fls. 391, do Livro nº 1221, em data de 24-8-90, am bas, no 1º Car tório de No tas da ci da de de Cam pi nas, Esta do de São
Pa u lo, cu jos Esta tu tos So ci a is fo ram re gis tra dos, respectivamente, sob o nº 6975, às fls. 206 do Livro
A-20, em 2-2-90, e aver ba do na ins cri ção an tes re fe rida, em data de 3-9-90, no Car tó rio de Re gis tro Cí vil
das Pessoas Ju rídicas da Comarca de Campinas,
des te es ta do.
Cum pre-nos, ain da ob ser var, que os seus es tatu tos es tão de acor do com a le gis la ção es pe ci fi ca de
Ra di o di fu são, e que, a re que ren te, pre viu os re cur sos
fi nan ce i ros e ma te ri a is su fi ci en tes para a im plan ta ção
do ser vi ço ora ple i te a do.
Ain da, de con for mi da de com o ar ti go 45 dos refe ri dos es ta tu tos, foi ele i ta a Di re to ria do Con se lho Dire tor, a qual fi cou as sim cons ti tu í da:
Nomes

Cargos

Wal ter Re gi na

Di re tor Ge ral

Jo ven ti na Te cil la

Diretor Administrativo e
Financeiro

Ce cí lia Ro dri gues Vi an na Diretor de Produção e
Programação
Má rio Flá vio Le o nar do

Diretor Técnico
ra-cional

Ope-

Esclarecemos, finalmente que, para com plementar a ins tru ção des te pro ces so, de ve rá a Se creta ria-Geral, so li ci tar a au to ri za ção da Fun da ção Roque te Pin to.
Tendo em vista que a documentação, em or dem, pre en che os re qui si tos da le gis la ção per ti nen te,
concluimos pelo encaminhamento do processo ao
De par ta men to Na ci o nal de Ser vi ços Pri va dos.
SRAD/RR, 28 de ja ne i ro de 1991. - Jor ge Chaves Se cron, Assis ten te Ju rí di co
De acordo.
RR/SNC/SPO, 30 de janeiro de 1991 - Marcelo
Aparecido Coutinho da Silva.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 128, DE 1999
(Nº 751/98, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga con cessão à Fundação João Paulo II para exe cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com fins ex clu si vamente edu ca ti vos, na ci da de de Ca cho e ira Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o Decre to s/nº., de 6 de ju lho de 1998, que ou tor ga conces são à Fun da ção João Pa u lo II para exe cu tar, pelo
pra zo de 15 anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser viço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 855, DE 1998
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato
cons tan te do De cre to de 6 de ju lho de 1998, que
“Outorga concessão à Fundação João Paulo II,
para exe cu tar ser vi ço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com fins exclusivamente
edu ca ti vos, na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta Estado de São Pa u lo”.
Brasília, 10 de julho de 1998. – Fernando
Hen ri que Car do so.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 175/MC, DE 2
DE JULHO DE 1998 DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú blica,
1 – Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
o incluso Processo Administrativo nº 53830.002047/97,
em que a Fundação João Paulo II solicita outorga de
concessão para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente
edu ca ti vos, na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do de
São Pa u lo.
2 – De acor do com o § 2º do art. 14 do De creto-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que comple men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Telecomunicações, a ou torga de con ces são de ca-
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na is para te le vi são edu ca ti va não de pen de de publicação do edi tal previsto no art. 34 da referida
lei.
3 – Ca be-me in for mar que os ór gãos com peten tes de Mi nis té rio ma ni fes ta ram-se so bre o pedi do, con si de ran do-o re gu lar men te ins tru í do, tendo a en ti da de de mons tra do pos su ir as qua li fi cações exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.
4 – Assim, Senhor Presidente, apresento a
Vossa Excelência o anexo projeto de Decreto,
para a formalização do ato de ou torga, que so men te virá a pro du zir seus efe i tos le ga is após deli be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do
§ 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.
Res pe i to sa men te, Luiz Car los Men don ça de
Barros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
DECRETO DE 6 DE JULHO DE 1998
Outorga concessão à Funda ção
João Paulo II, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (te le visão), com fins exclusivamente edu ca tivos, na cidade de Cahoeira Paulista,
Esta do de São Pa u lo.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu ições que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
caput, da Cons ti tu i ção, de acor do com o art. 14, § 2º,
do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis trati vo nº 53830.002047/97-15 de cre ta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fun dação João Pa u lo II, para exe cu tar, pelo pra zo de 15
(quin ze) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser viço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são),
com fins exclusivamente educativos, na cida de
de Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.
Pa rá gra fo úni co. A con ces são ora ou tor ga da
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu nica ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Art. 3º O con tra to de cor ren te des ta con ces são
será ce le bra do no pra zo de ses sen ta dias con ta dos
da pu bli ca ção da de li be ra ção do Con gres so Na ci onal, sob pena de tor nar-se nulo o ato de ou tor ga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 6 de julho de 1998; 177º da
Independência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Luiz Mendonça de Barros.
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PARECER JURÍDICO Nº 220/98
Referência:

Pro ces so nº 53830.002047/97

Origem:

DMC/SP

Entidade:

Fun da ção João Pa u lo II

Assunto:

Outorga de serviço de ra di o difu-são de sons e ima gens

Ementa:

Independe de edital a outorga
para a execução de serviço de
radiodifusão
com
finalidade
ex-clusivamente edu ca ti va.
Atendimento das exigências
es-tabelecidas na legislação de
ra-diodifusão vi gen te.

Conclusão:

Pelo de fe ri men to.
I – Os Fa tos

1 – A Fundação João Paulo II, portadora do
CGC/MF nº 50.016.039/0001-75(fl.12), com sede na
ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo,
re quer con ces são para exe cu tar, na mes ma ci da de, o
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fi na lidade ex clusivamente educativa, mediante a uti li zação do ca nal 35-E, pre vis to no Pla no Bá si co res pec tivo (fls. 03/05).
2 – Os es ta tu tos da Fun da ção, de vi da men te registrados no Cartório dos Registro Pú blicos da Co mar ca de Ca cho e i ra Pa u lis ta/SP, à fl.24, li vro A-2, sob
nº 33 de ordem, aten dem ple na men te os preceitos da
le gis la ção de radiodi fu são vi gen te (fls. 08/09).
3 – Re gis tre-se que a Fun da ção João Pa u lo II já
é con ces si o ná ria dos ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
em on das mé di as e cur tas, bem como, per mis si o nária do ser vi ço de re trans mis são de te le vi são de ca ráter edu ca ti vo na re fe ri da ci da de de Ca cho e i ra Pa u lista/SP.
4 – A Di re to ria da Fun da ção, com man da to até
17-10-99, encontra-se aprovado pelo Poder Con ceden te atra vés da Por ta ria nº 183 de 17-4-97(fl.06).
Cargos

Nomes

Presidente

Jo nas Abib

Vice-Presidente

Wel ling ton Sil va Jar dim

Tesoureiro

João Mil lem Da bul

Secretário

Felipe Ri nal do Qu e i roz de Aqui no

Encarregada
Depto.
Radiodifusão

Luzia de Assis Ribeiro Santiago

II – Do Mérito
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5 – A ou tor ga pelo Go ver no Fe de ral, de permiss são, con ces são e au to ri za ção para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são sonora e de sons e ima gens está pre vis ta na Cons ti tu i ção Fe de ral – ar tigo 21, in ci so XII, le tra “a”
6 – É também a Car ta Magna, em seu artigo
223, que atribuiu ao Po der Executivo, com petência
para outorgar per missão, concessão e autorização
para o re fe ri do ser vi ço, ao mes mo tem po em que condi ci o na efi cá cia do cor res pon den te ato à de li be ra ção
do Con gres so Na ci o nal.
7 – O Regulamento dos Serviços de ra di o di fusão, apro va do pelo de cre to nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, em seu ar ti go 13, com a re da ção que lhe
foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, publicado no Diário Ofi ci al da União de 26
subsequente, dispensa a publicação de edital para
outorga de serviço de ra di o di fu são com fins ex clu siva men te edu ca ti vos.
“Art. 13. ................................................
§1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para execução de serviço de radiodifusão com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos."
8 – A documentação instrutória referente à
Fundação encontra-se em ordem, com exceção da
anuência do Ministério da Edu ca ção e Cul tu ra através de seu órgão representante, a qual poderá ser
obtida posteriormente, não se constituindo, en tretanto, em fa tor im pe di ti vo para o pros se gui men to do
processo à Secretaria de Serviços de Radiodifusão
do MC, mes mo por que o Ma nu al de Ori en ta ção Ju rídica prevê o con ta to di re to en tre o se tor de Ou tor ga
e aque le Mi nis té rio.
9 – O deferimento da outorga pretendida não
im pli ca rá em re la ção aos di re to res, des cum pri men to
dos li mi tes fi xa dos pelo De cre to-lei nº 236/67, con forme de cla ra ção jun ta da à fl.20.
10 – A Fun da ção en con tra-se em si tu a ção re gular pe ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu nica ções – FISTEL, con for me cons ta à fl. 73.
Conclusão
Estan do o Pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem a
ma té ria, con cluo pelo de fe ri men to do pe di do, su ge rindo que o mes mo seja sub me ti do à con si de ra ção do
Sr. De le ga do-DMC/SP, para pos te ri or re mes sa à Secretaria de Serviços de Radiodifusão do MC, para
prosseguimento.
É o pa re cer “sub-censura”.
Se tor Ju rí di co, 18 de fe ve re i ro de 1998. – Nil ton
Apa re ci do Leal, Assis ten te Ju rí di co
1) De acordo.
2) Á consideração do Sr. Delegado/DMC/SP.
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São Paulo, 19 de fevereiro de 1998. – Lydio
Malvezzi, Chefe/SEJUR
1) De acordo
2) À Secretaria de Serviços de Radiodifusão do
MC para prosseguimento.
São Paulo, 19 de fevereiro de 1998. – Eduardo
Graziano, Delegado
(À Comissão de Educação.)
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – A Pre sidên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Decre to Le gis la ti vo nºs 126 a 128, de 1999, que aca bam
de ser lidos, tramitarão com pra zo determinado de
qua ren ta e cin co dias úte is, nos ter mos dos arts. 223,
§ 1º, e 64, §§ 2º a 4º, da Constituição, combinados
com o art. 375 do Re gi men to Inter no.
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento
Inter no, as ma té ri as po de rão re ce ber emen das, pelo
prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de
Educação.
So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 422 DE 1999
Determina a exibição da expressão
que menciona, nos produtos trans gê nicos, e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os pro du tos que te nham em sua com posição qualquer modificação genética deverão exibir
rótulo contendo a expressão: “Atenção! Produ to
Transgênico”.
Art. 2º Para os efe i tos des ta lei, trans gê ni co é o
pro du to que teve mo di fi ca da suas pro pri e da des, através da in ser ção, em sua cé lu la em bri o ná ria, de no vas
se qüên ci as de DNA.
Art. 3º O des cum pri men to do dis pos to no art. 1º
su je i ta rá os res pon sá ve is pela fa bri ca ção e co mer ci ali za ção do pro du to e pela ve i cu la ção da pro pa gan da a
mul tas que va ri am de R$10.000,00 a R$100.000,00,
no caso de reincidência, sem prejuízo das sanções
per ti nen tes, nos ter mos da le gis la ção ci vil e pe nal vigente.
Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei,
no pra zo de ses sen ta dias, após a sua pu bli ca ção.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
A gran de ino va ção tec no ló gi ca des te fim de sécu lo é, na ver da de, a mo di fi ca ção ge né ti ca de plan tas
e ani ma is, que têm suas pro pri e da des ori gi na is al tera das, pela in ser ção de no vas se qüên ci as de DNA.
No Bra sil, o pri me i ro pro du to agrí co la a ser ob jeto de tal al te ra ção é a soja, in gre di en te bá si co de diver sos pro du tos com po nen tes do car dá pio de nos sa
população.
Como grande vantagem dessa transmutação,
cita-se a re sis tên cia da soja aos her bi ci das, par ti cular men te, ao cha ma do Roun dup. A soja trans gê ni ca
so bre vi ve ria, as sim, aos efe i tos da no sos do ve ne no.
Há, en tre tan to, a ad ver tên cia de am bi en ta lis ta e
de ór gãos de de fe sa do con su mi dor, que têm dú vi das
sobre os efe i tos da soja al te ra da ge ne ti ca men te sobre a sa ú de hu ma na e so bre a com po si ção do solo.
Há quem diga, por exem plo, que pode ca u sar cri ses
alér gi cas nos que a con so mem.
Como o go ver no bra si le i ro já au to ri zou o plan tio
da soja transgênica em nos so território, urge que o
Po der Pú bli co tome pro vi dên ci as de es cla re ci men to à
po pu la ção so bre o seu uso.
Este é o es co po do pro je to de lei que te nho a honra de sub me ter aos meus ilus tres Pa res, dis pon do que
os pro du tos te nham, em sua com po si ção, qual quer modi fi ca ção ge né ti ca, de ve rão exi bir ró tu lo, con ten do a expres são: “Aten ção! Pro du to Trans gê ni co”.
Define, ainda, a proposição, em seu art. 2º, o
con ce i to de pro du to trans gê ni co, fi xan do, tam bém, no
art. 3º, li mi te de mul tas aos que trans gre di rem os di tames da nor ma.
Por fim, pre vê a re gu la men ta ção da lei, pelo Poder Exe cu ti vo, den tro de ses sen ta dias, após o iní cio
de sua vi gên cia.
Estes, resumidamente, os objetivos do projeto
de lei que, es pe ro, me re ça a aco lhi da dos no bres Senadores.
Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 1999. – Se nador Ro me ro Jucá.
(À Comissão de Assuntos Sociais –
de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 66, DE 1999
Altera a Resolução nº 78, de 1998,
do Senado Federal, que dispõe sobre as
operações de crédito interno e ex terno
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Muni cí pi os e de suas res pec ti vas au tar qui as
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e fundações, inclusive concessão de ga ran ti as, seus li mi tes e con di ções de au tori za ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 78, de 1998,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 2º Para os efe i tos des ta re so lu ção
compreende-se, como operação de crédito,
os compromissos assumidos com credores
si tu a dos no País ou no ex te ri or, com as seguin tes ca rac te rís ti cas:
I – .........................................................
II – a con ces são de qual quer ga ran tia,
exceto quando representar auxílio ou apoio
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos Municípios a mini e pequenos pro dutores ru rais, mi cro e pe que nas em pre sas ou suas associações, por meio de convênios con substanciados destinação de re cur sos para Fundo de Aval, que tenha por finalidade servir
de garantia para financiamento de projetos
voltados para o desenvolvimento das ati vida des dos men ci o na dos to ma do res.
III – .......................................................
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua pu bli ca ção.
Justificação
Con for me é do co nhe ci men to de Vos sas Excelên ci as, a Re so lu ção nº 78, de 1998, es ta be le ceu, em
seu art. 2º, que compreende-se como operação de
cré di to, den tre ou tras, a con ces são de qual quer garantia pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
tendo em vis ta que esse tipo de operação expõe
aque les en tes da Fe de ra ção do mes mo modo que o
de ve dor prin ci pal.
Para ge rar em pre gos e au men tar a pro du ção, e
as sim pro mo ver o de sen vol vi men to de suas res pec tivas re giões, os Esta dos e os Mu ni cí pi os po de ri am imple men tar ações de apo io ao fi nan ci a men to de pro jetos de de sen vol vi men to das ati vi da des de mini e peque nos pro du to res ru ra is, mi cro e pe que nas em presas ou suas for mas as so ci a ti vas.
Não po den do con tar com o apo io do Esta do brasi le i ro, es ses pe que nos in du to res do de sen vol vi mento não con se guem po ten ci a li zar sua pro du ção, pois a
gran de ma i o ria não tem aces so a fi nan ci a men tos, em
ra zão de não dis po rem das ga ran ti as usu al men te exigi das pe los ban cos.
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Cons ci en tes do pro ble ma, al guns es ta dos e municípios pre tendem ado tar me canismo que consiste
na des ti na ção de re cur sos para Fun do de Aval, com o
objetivo de conceder garantia para o financiamento
de projetos identificados com as prioridades de de sen vol vi men to lo ca is e/ou re gi o na is.
Per mi to-me des ta car o efe i to mul ti pli ca dor que
a me di da en se ja rá para as comunidades assistidas,
tendo em vista o maior volume de recursos que os
agentes financeiros poderão em prestar, cor res ponden te em mé dia a 10 (dez) ve zes o va lor da ga ran tia
re pre sen ta da pelo de pó si to no Fun do de Aval.
Cabe lem brar que essa ga ran tia se ria con ce di da
por meio de con vê nio de no mi na do “guar da-chuva”, que
dispensa o estado ou município de comparecer em
cada um dos contratos a serem celebrados entre os
agen tes fi nan ce i ros e os re fe ri dos to ma do res.
Estamos tratando, portanto, de um convênio
pelo qual o Esta do ou Mu ni cí pio de ve rá hon rar a garan tia con ce di da aos fi nan ci a men tos, po rém de for ma
limitada, ou seja, até o montante do Fundo de Aval
cons ti tu í do para esse fim.
É im por tan te res sal tar que, após liquidados os
empréstimos amparados pela garantia, o saldo do
Fun do de Aval re tor na aos co fres da Uni da de da Fede ra ção que o ins ti tu iu.
Assim, em relação ao disposto na Resolução
78, con si de ro que a ga ran tia con ce di da des sa ma ne ira, ou seja, me di an te o apor te pré vio de re cur sos para
um Fundo de Aval, anteriormente orçados e em penhados como despesa, não pode ser caracterizada
como operação de crédito dos Estados, do Distrito
Fe de ral ou dos Mu ni cí pi os.
Por es sas ra zões, e di an te da im por tân cia des ta
Casa nos ru mos do País, pon de ra da a im pe ri o sa neces si da de de en vol vi men to de toda a so ci e da de com
o com pro mis so de de sen vol vi men to da Na ção, é que
entendo que as garantias dessa natureza poderiam
ser ex ce tu a das da nor ma vi gen te, na for ma do presen te pro je to de re so lu ção.
Por ser justa e oportuna, espero contar com o
apoio dos meus pares para aprovação da presen te
proposição.
Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 1999. – Se nador Osmar Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998
Dis põe so bre as ope ra ções de cré dito interno e externo dos Estados, do Dis trito Federal, dos Municípios e de suas
respectivas au tarquias e fundações, in clusive concessão de ga rantias, seus li -
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mites e con dições de autorização, e dá
ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução
compreende-se, como operação de crédito, os
compromissos assumidos com credores situados no
País ou no exterior, com as seguintes características:
I – toda e qualquer obrigação decorrente de
financiamentos
ou
empréstimos,
inclusive
arrendamento mercantil;
II – a concessão de qualquer garantia;
III – a emissão de debêntures ou a assunção de
obrigações, com as características definidas nos
incisos I e II, por entidades controladas pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que
não exerçam atividade produtiva ou não possuam
fonte própria de receitas.
§ 1º Considera-se financiamento ou empréstimo:
I – a emissão ou aceite de títulos da dívida
pública;
II – a celebração de contratos que fixem valores
mutuados ou financiados, ou prazos ou valores de
desembolso ou amortização;
III – os adiantamentos, a qualquer título, feitos
por instituições oficiais de crédito;
IV – os aditamentos contratuais que elevem
valores ou modifiquem prazos;
V – a assunção de obrigações decorrentes da
celebração de convênios para a aquisição de bens ou
serviços no País ou no exterior.
§ 2º A assunção de dívidas pelos Estados, pelo
Distrito Federal, pelos Municípios e por suas
respectivas autarquias e fundações equipara-se às
operações de crédito definidas neste artigo, para os
efeitos desta Resolução.
....................................................................................
(À
Comissão
Econômicos.)

de

Assuntos

O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Os
projetos lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 331, DE 1999
Senhor Presidente,
Tendo em vista a aprovação, esta manhã, de
uma Sub-comissão Especial do Cinema no

JUNHO 1999

âmbito da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, requeiro, nos termos do art.
256 do Regimento Interno, seja retirado o
Requerimento nº 225, de 1999, de minha autoria,
que solicita a criação de uma comissão
temporária de estudo do cinema brasileiro.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1999. –
Senador Francelino Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – A Mesa
defere o requerimento do nobre Senador Francelino
Pereira.
A Presidência recebeu o Aviso nº 528, de 1999,
de 11 do corrente, do Presidente do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
332, de 1999, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre inspeção realizada
nas empresas Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás e
Petrobrás Distribuidora S/A – BR, objetivando o
exame da regularidade da aplicação de
disponibilidades de caixa daquelas entidades na rede
privada de bancos (TC – 575.793/96-1). (Diversos nº
37, de 1999)
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – A
Presidência comunica ao Plenário que encerrou-se o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei do Senado nº 54, de 1999, de autoria do Senador
Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a concessão do
seguro-desemprego aos trabalhadores da pesca,
durante o período de defeso, e dá outras
providências.
Não tendo recebido emendas, a matéria será
incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – A
Presidência comunica ao Plenário que encerrou-se o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei do Senado nº 132, de 1999, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, que altera o art. 39 da Lei nº
4.886, de 1965, que regula as atividades dos
representantes comerciais autônomos.
Não tendo recebido emendas, a matéria será
incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, nos termos regimentais, requeiro a minha
inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Na
prorrogação da Hora do Expediente, V. Exª terá
assegurado o uso da palavra por 5 minutos para uma
comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º,
do Regimento Interno.
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O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tramita na Câmara dos Deputados, desde o final do
mês passado, o Projeto de Lei nº 1.073, do Executivo,
que proíbe a venda de armas de fogo e de munições
em todo o território nacional. Com as exceções
previstas na iniciativa do governo federal, ficam fora
do alcance da lei as Forças Armadas, os órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e
Municípios e as empresas de segurança privada.
Com essa iniciativa, o Presidente da República
fez o que a sociedade brasileira já esperava diante do
quadro crítico de violência urbana que cresce a cada
dia no país. Cabe agora ao Congresso Nacional,
representando a vontade de todo o povo brasileiro,
decidir se quer ou não fazer a sua parte para
desarmar esse ambiente de guerra social em que
todos estamos direta ou indiretamente envolvidos.
Os bandidos continuarão armados com as armas
que já possuem, mas terão menos armas para roubar
dos cidadãos que cometem o equívoco de achar que,
armando-se, estão protegidos. A verdade confirmada
por pesquisas é que as armas guardadas em casa
acabam por atrair ladrões, intensificar a escalada de
assaltos domésticos e aumentar o mercado paralelo,
que é altamente indutor da criminalidade.
O projeto, é claro, não resolve o problema do
contrabando de armas, mas vai mostrar, pelo menos,
que o poder público saiu do estado de letargia e de
impotência que marcava a sua omissão diante da
escalada da violência. Nesse sentido, trata-se de uma
primeira reação que o Congresso tem o dever de apoiar
para que comece a se estabelecer no país um ambiente
psicológico favorável ao combate da violência.
As man che tes dos jor na is e da te le vi são mostram di a ri a men te esse qua dro de gra vi da de cres cente, em que os vi lões le vam sem pre a me lhor. Nos três
pri me i ros me ses des te ano, 2.667 pes so as fo ram assas si na das na re gião da Gran de São Pa u lo. No Rio
de Ja ne i ro, o nú me ro de ví ti mas de ho mi cí di os foi supe ri or a 1.500. Esses da dos as sus ta do res fa zem parte da re por ta gem de capa que foi pu bli ca da re cen temen te pela re vis ta Época, ao fa zer um re tra to so bre o
cres ci men to da vi o lên cia nas duas prin ci pa is ci da des
bra si le i ras e no res tan te do país. Com base nos es tudos sobre o re crudescimento da criminalidade no
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Brasil, a re vista constata que “os números são de
guer ra ci vil”.
A edição mostra ainda os resultados de uma
pes qui sa so bre os pro ble mas que mais as sus tam os
bra si le i ros nos dias de hoje. A vi o lên cia ga nhou disparado com 68%, superando o desemprego, com
41%, e a fome, com 13%. Em São Pa u lo, um quar to
das pessoas con sul ta das já vi ve ram o dra ma de assal tos ou al gum tipo de vi o lên cia fa mi li ar. Esses núme ros não são mu i to di fe ren tes no Rio de Ja ne i ro, em
Mi nas Ge ra is, na Ba hia, no Rio Gran de do Sul ou em
Goiás.
Por meio de ou tras in for ma ções di vul ga das oficialmente pela Secretaria de Segurança Pú blica do
Esta do de São Pa u lo, é pos sí vel ve ri fi car que os núme ros po dem ser ain da mais as sus ta do res. Na ca pital e no in te ri or, os de li tos pra ti ca dos no pri me i ro trimes tre che ga ram a um to tal de 436 mil. Fo ram cri mes
con tra pes so as, pa tri mô nio, cos tu mes, ca sos de trá fico de en tor pe cen tes e prá ti cas de con tra ven ções. Soman do-se ape nas os ho mi cí di os, as ten ta ti vas de homi cí dio, as le sões cor po ra is e os es tu pros ocor ri dos
na ca pi tal e no in te ri or do Esta do, che ga-se a 88 mil
casos. Estamos falando de estatísticas que foram
consolidadas a partir de re gis tros po li ci a is. Os fa tos
que não chegam ao co nhecimento das delegacias
não compõem o universo geral da violência, o que
leva a uma verdade in contestável: as informações
que são levadas à opinião pública, e que já as som bram pela sua grandiosidade sinistra, são ape nas
parciais.
Srªs e Srs. Senadores, não é difícil entender as
ca u sas do tra u ma que atin ge hoje toda a so ci e da de brasi le i ra. O ter ror so ci al, que há al guns anos era res tri to às
co lu nas po li ci a is de ma tu ti nos sen sa ci o na lis tas, ago ra é
assunto tanto de varejo como de atacado na primeira
pá gi na da gran de im pren sa. Foi a re a li da de de cada dia
que cons tru iu essa in ver são de im por tân cia da vi o lên cia
ur ba na. Aque la bri ga de es qui na em que fu la no ma ta va
bel tra no já não é as sun to para a crô ni ca po li ci al. O crime ga nhou no vas es ca las de vi o lên cia, re quin te e so fisti ca ção. Assim, cres ce o nú me ro de cha ci nas pelo contro le do trá fi co de dro gas e che ga mos à era dos ma tado res se ri a is, aque les que pa re ci am ape nas fan ta sia do
ci ne ma de fic ção. Esses pra ti can tes de cri mes he di ondos fa zem de ze nas de ví ti mas em ve lo ci da des cres centes, es pa lhan do o pâ ni co en tre as fa mí li as e es ti mu lando o surgimento de no vos psi co pa tas que que rem supe rar a per for man ce ma ca bra do úl ti mo fa cí no ra que ficou fa mo so.
No Rio Grande do Sul, o serial killer Paulo
Sérgio matou sete pesso as. Queria atin gir um núme-
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ro maior de víti mas para supe rar a fama de Fran cis co
de Assis Pere i ra, o manía co que estu prou e matou dez
mulhe res em São Paulo. No Rio de Jane i ro, foi um auxiliar de enfermagem que matou mais de cem doentes
que esta vam inter na dos no Hospi tal Salga do Filho. Está
crescendo o número de anormais que matam por
prazer, sem que governo e soci e da de se dêem conta
de que preci sam reagir para evitar o cres ci men to dessa
mancha patológica que ameaça transformar-se em
ende mia e que faz do crime de morte um hábi to banal
de qual quer dia ou qual quer hora.
Esses três casos mais recentes e rumorosos
desafiam o desemprego, a guerrilha urbana do tráfico
de drogas e o uso indiscriminado de armas como
indutores exclusivos da violência, ao lado das
motivações próprias dos crimes de seqüestro.
Os três criminosos estavam empregados,
nenhum deles tinha envolvimento com o consumo de
drogas, e apenas o matador do Rio Grande do Sul
usava armas de fogo para executar suas vítimas,
depois de um ritual que era temperado com requintes
de crueldade, frieza e sadismo.
Esse é o novo ingrediente que passou a fazer
parte do sofrimento de uma sociedade enferma, onde
muitas causas já contribuem para a escalada da
criminalidade. Desajustes conjugais, declínio do espírito
de família, desemprego, falta de teto, falência dos
sistemas de saúde, escassez de escolas e carências
alimentares fazem o ambiente propício para
exacerbação das mais diversas formas de violência.
Quem pode está pagando para exercer, ou
tentar exercer, o direito sagrado da vida em
condomínios fechados ou em residências protegidas
por sofisticadas parafernálias eletrônicas. É como se
tivessem de comprar o direito à vida, protegendo-se
dos bandidos. Mas isso não impede que os ladrões,
os assaltantes e os matadores ajam livremente fora
das fortalezas. Esses criminosos assaltam e matam nas
vias públicas, nos bancos, nos estabelecimentos
comerciais, nas escolas, na vida noturna, nos
cruzamentos, nos estacionamentos, nos ônibus, nas
rodoviárias e nos aeroportos. Eles matam e, na maioria
dos casos, vão continuar matando, ante a cumplicidade
de uma legislação generosa que vai devolvê-los às ruas
após algumas poucas horas de prisão. Outros, com
poderes especiais no crime organizado, vão cumprir
penas privilegiadas, comandando gangues de assaltos
e seqüestros de dentro das prisões, com seus
celulares. E ainda há aqueles criminosos de baixa ou
alta periculosidade que vão se misturar num sistema
penal caduco que acentua ainda mais os desvios
psicológicos das personalidades violentas.
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Gostaria de abrir um espaço para o registro de
alguns fatos ligados à violência nos últimos dias. No
dia 7 de junho, segunda-feira, os jornais faziam o
balanço do fim de semana. Em São José dos Campos,
São Paulo, 346 presos fugiram da cadeia pública da
cidade pelo portão da frente, após render o carcereiro.
No Rio de Janeiro, um jovem morador de um
condomínio de classe média alta saiu da fortaleza que o
protege para agredir a socos e pontapés, durante a
madrugada, o frentista de um posto de gasolina. Na
cidade de Caxias, na Baixada Fluminense, várias
pessoas foram assassinadas por metralhadoras,
numa batalha pelo controle do tráfico de drogas, num
bar localizado nas proximidades do posto policial.
No dia seguinte, terça-feira, cinco jovens entre
15 e 20 anos foram mortos na pequena cidade
paulista de Serrana, com 60 perfurações à bala. No
Rio, a polícia apreende, numa favela do subúrbio de
Bonsucesso, 827 quilos de maconha, depois de
intenso tiroteio em que os bandidos usavam fuzis
AR-15 e escopetas. Na cidade de Águas Lindas, aqui
mesmo no entorno de Brasília, a polícia consegue
desbaratar duas quadrilhas com grande arsenal de
armas de uso exclusivo das Forças Armadas.
Na quarta-feira, dia 9, agentes da Polícia
Federal conseguiram desarticular, na estação
rodoferroviária
de
Brasília,
uma
quadrilha
internacional que agia em conexão com Assunção,
capital do Paraguai. Foram apreendidos 118 quilos de
maconha. É bom salientar que, na capital do País, o
volume de apreensões de drogas triplicou nos últimos
três primeiros meses do ano.
Mas quero voltar a este retrospecto indesejável.
Na sexta-feira, ainda em Brasília, um policial foi preso
por tráfico de drogas. Em São Paulo, a Polícia registra
a 28ª chacina ocorrida no Estado, com o tráfico de
drogas servindo como pano de fundo. Quatro
mulheres e três homens foram executados num
bairro da zona sul. Cresce para 96 o número de
vítimas de chacinas. No mesmo dia, os assaltantes
escolhem a casa de um juiz de direito para invadir e
roubar, em São Paulo. Em Macaé, no Estado do Rio
de Janeiro, um grupo de criminosos explode uma
torre de energia para desligar o sistema de segurança
de uma agência bancária que seria assaltada. Três
municípios ficam sem luz durante 14 horas.
No sábado, dia 12, traficantes matam um
policial federal e um cidadão no bairro carioca de
Humaitá. Também na zona sul da cidade, bandidos
armados assaltam o apartamento da atriz Célia Biar.
Na última segunda-feira, o noticiário policial de
São Paulo registrava a ocorrência de 53 homicídios
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durante o final de semana. Numa cidade do interior,
um tiro acidental mata uma criança de oito anos que
brincava com uma garrucha. Em Belo Horizonte, um
jovem de 17 anos foi assassinado a pontapés por um
assaltante.
Desse quadro de guerra não escapa nem a
minha querida Goiânia, que foi eleita, há dois anos, a
cidade brasileira com os melhores índices de
qualidade do Estado. O nosso Estado era
considerado o 5º Estado de mais segurança no País.
Reproduzo, aqui, apenas as manchetes do noticiário
policial do jornal O Popular dos quatros últimos dias,
meu querido Presidente, meu grande ex-Governador
de Goiás. No domingo, o jornal informava que já
chega a 28 o número de ocorrências ligadas a roubo
de cargas no Estado. Um grupo de bandidos rouba
veículo da Polícia Militar. E o corpo de um jovem é
encontrado boiando num córrego da cidade. Na
segunda feira, o jornal dedicou-se a mostrar a
situação precária do presídio de Anápolis, com 140
detentos se amontoando em celas infectas. O
noticiário de ontem mostra o apelo da Srª Vilma Vaz,
pedindo punição para os assassinos que mataram a
sua filha de apenas oito anos. Outro destaque é o
caso de um policial que acabou de ser executado, sob
a suspeita de ter praticado uma série de crimes
violentos. Hoje, o jornal destaca os seguintes fatos:
quadrilha
é
indiciada
sob
acusação
de
arrombamento; preso o suspeito de vender droga em
escola; capturados dois de bando que matou para
roubar; ladrão rouba veículo, capota e acaba morto;
e, detidos em flagrante suspeitos de assaltos.
Não gostaria de estar aqui, Srªs e Srs. Senadores,
fazendo esse balanço da violência, mas não posso me
furtar a esse dever, diante de uma realidade que sufoca e
aflige a sociedade brasileira. Gostaria de salientar que
existe uma outra face cruel nessa onda de violência que
cresce assustadoramente no País. É o barbarismo que
está chegando às escolas. Num mundo conturbado por
desajustes sociais e familiares, existe o clima favorável
para a formação das gangues que transferem para as
salas escolares o ambiente de guerra dos bairros pobres
ou de classe média. As motivações podem vir do
submundo da droga ou da violência pela violência. Outra
situação é aquela em que, estimuladas pela naturalidade
com que o assunto é tratado na rua ou em casa, crianças
com idade inferior a 10 anos acabam entrando
inocentemente nessa promiscuidade armada.
Entre muitos outros casos que se tornaram
comuns, lembro-me de uma notícia de televisão que
me espantou. Um aluno de primeiro grau colocou na
mochila os dois revólveres que foram guardados
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displicentemente pelos pais. O pretexto era mostrar
as armas aos colegas, mas qualquer noção mínima
de psicologia indica que essa exibição precoce de
poder pode ser o começo de desvios graves e
incontroláveis em direção ao crime.
Sem ser um caso se me lhan te, e não sen do também um caso de dis pu ta de gan gues, vi mos ain da recen te men te uma ou tra si tu a ção que co mo veu e in dignou todo o País: a vi o lên cia de um tro te de ca lou ros,
na USP, na melhor faculdade do País, que levou à
mor te o es tu dan te Edi son Hsu eh.
É nes se uni ver so etá rio que está a ma i o ria dos
qua se 1.900 jo vens que fo ram as sas si na dos no Brasil, apenas no ano passado, segundo números da
Unesco.
O Sr. Maguito Vi le la (PMDB – GO) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.
O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Antes de
mais nada, gos ta ria de cum pri men tá-lo pela abor dagem des se tema, que deve ser mo ti vo de pre o cu pação de todos nós brasileiros e, principalmente, do
Congresso Nacional. É impressionante como a vi olência está imperando neste País. Hoje, não temos
mais ci da des ou Esta dos bra si le i ros onde a vi o lên cia
não esteja pre sente. O mais preocupante, Senador
Ma u ro Mi ran da, é que, nas es co las, jo vens, cri an ças
e adolescentes estão sen do mor tos no pá tio, na entra da ou até mes mo nas sa las de aula, como já aconte ceu em Go iás. Acre di to que tem que ha ver uma re ação, temos que fazer alguma co i sa nes te País. Não
po de mos nos acos tu mar com esta idéia: ma tar transeuntes na esquina, no sinaleiro, nos carros, matar
para rou bar, incendiar ín dios, en fim, cri mes ab surdos, e, ago ra, até cri an ças, jo vens e ado les cen tes
serem assas si na dos to dos os dias, prati ca men te,
nas es co las. Esta va vin do de casa e ouvi que, ontem, al guns jo vens es ta vam jo gan do bola na quadra de uma es co la quan do cin co pes so as che ga ram
ati ran do, ma ta ram um e fe ri ram não sei quan tos. A
so ci e da de bra si le i ra está atô ni ta. O que está aconte cen do? Por que os ín di ces de cri mi na li da de es tão
su bin do tan to nes te País? Nin guém mais tem tranqüi li da de para sair du ran te a no i te em qual quer cida de do Bra sil e as au to ri da des têm que fa zer al guma co i sa a res peito. V. Exª está come çan do uma
dis cus são im por tan te, abor dan do um tema mo mento so e nós pre ci sa mos to mar pro vi dên ci as em re lação a esse ín di ce alar man te de cri mi na li da de. É lógi co que te mos que pres tar aten ção na pés si ma, na
má, na cri mi no sa dis tri bu i ção de ren da nes te País.
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Eu acho que este é um dos mo ti vos pe los qua is o Brasil de tém um dos al tos ín di ces de cri mi na li da de: a distri bu i ção de ren da no Bra sil é cri mi no sa. Além dis so,
alie-se a isso a fal ta de pro gra ma so ci a is. Hoje mesmo foi divulgada pela Rede Globo e por toda a impren sa na ci o nal que, se gun do o Uni cef, há 50 mil crian ças no Bra sil vi ven do do lixo. Ora, como não ha ver
vi o lên cia? Como não ha ver cri mi na li da de? Há ou tros
mo ti vos que re vol tam a so ci e da de, como, por exemplo, o so cor ro fi nan ce i ro aos Ban cos Mar ka e Fon teCin dam – do qual nun ca se ou viu fa lar – no mon tan te
de R$ 2,5 bi lhões. Enquan to isso, 50 mil cri an ças vivem de lixo nes te País. Que País é este em que nós
estamos vivendo! Por isso eu cumprimento V. Exª.
Te mos que ter a co ra gem de fa zer es sas abor da gens
e di zer os mo ti vos pe los qua is es ta mos sen do in va didos por uma bru ta li da de, por uma cri mi na li da de nunca vista na nossa história. Mu ito obrigado, Senador
Ma u ro Mi ran da.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sou
eu quem agradeço, Senador Maguito Vilela. Entendo
a ênfase do seu aparte e os motivos fortes que o
levaram a apartear-me por conhecer bem V. Exª e
saber da sua sensibilidade pelas questões sociais.
Srªs e Srs. Se na do res, não que ro me alon gar na
descrição desse quadro geral de violência urba na
que nos aterroriza como Nação civilizada e amante
da paz. O im por tan te é sa ber se te mos cons ciên cia
cor re ta das di men sões des se mal que con so me grande par te das ri que zas pro du zi das pelo País, além de
mi lha res de vida, e se há al ter na ti vas em cur so ou que
pos sam ser con ce bi das para re du zir a in ci dên cia dos
crimes de morte. O pro ble ma é am plo e com ple xo e
não pre ten do dar a V. Exªs a im pres são de que po dería mos ser ca pa zes de ge rar re mé di os in fa lí ve is em
curto prazo. O pano de fundo de tudo isso envolve
questões pro fun das que vão des de o qua dro de exclu são so ci al que atin ge a ma i o ria da po pu la ção brasi le i ra, como, por exem plo, o caso ci ta do pelo Se nador Ma gui to Vi le la, da di fe ren ça de ren da da po pu lação ou da má distribuição de ren da, até o ge ren ci amento inadequado do sis te ma car ce rá rio, passando
pela in fluên cia ne ga ti va de leis e có di gos de sa tu a li zados, despreparo e corrupção de policiais, de se qui líbri os eco nô mi cos re gi o na is que tan gem a po bre za e
exacerba a urbanização, pro miscuidade social nas
pe ri fe ria, fa ve li za ção cres cen te de boa par te da classe mé di ca, len ti dão da Jus ti ça como ele men to in du tor
de re vol ta e des cren ça, mar gi na li za ção de mi no ria raci a is e so ci a is, con su mo de be bi das, ar ma men to acelerado da população, impotência do Poder Pú blico
para co i bir esse há bi to ar ra i ga do e cres cen te, con tra-
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ban do de ar mas, trá fi co e con su mo de dro gas, de sequilíbrio familiar, impunidade e um sem número de
causas isoladas ou de causas que se somam para
per ver ter o ob je ti vo de paz so ci al do povo bra si le i ro.
O Go ver no sabe que há cer ca de seis mi lhões de
ar mas de fogo em po der da po pu la ção ci vil e que mais
de 8% de to das as pes so as que per de ram a vida di an te
da mira de um re vól ver, em todo o mun do, é cons ti tu í da
de brasileiros, con for me já in for ma ram al gu mas pu blica ções es pe ci a li za das. Mas o fato ob je ti vo é que a so cie da de bra si le i ra ca re ce de um am plo de ba te ins ti tu ci onal so bre a ques tão da vi o lên cia, e os in ves ti men tos do
Governo, no conhecimento objetivo dessa realidade,
atra vés de pes qui sas, tro ca de in for ma ções e es tí mu los
a tra ba lhos aca dê mi cos, são pra ti ca men te ine xis ten tes.
Em se tem bro do ano pas sa do, as Fun da ções João Pinhe i ro e Kon rad Ade na u er re a li za ram um se mi ná rio inter na ci o nal para de ba ter a se gu ran ça pú bli ca como tare fa do Esta do e da so ci e da de. É uma das pou cas ini cia ti vas de que se tem no tí cia nos úl ti mos anos. Ao abrir o
se mi ná rio, o Sr. Ro ber to Mar tins, Pre si den te da Fun dação João Pi nhe i ro, re co nhe ceu que “o se tor aca dê mi co,
os ci en tis tas so ci a is e as pró pri as ins ti tu i ções res pon sáve is pela se gu ran ça pú bli ca tem se de di ca do a es ses
pro ble mas mu i to me nos do que eles me re cem, em termos de trabalho de pesquisa, de criação de co nhe cimen to e de en ten di men to da re a li da de”.
Para abrir espaço a esse deba te e criar uma
nova di men são de pri o ri da de es tra té gi ca para a redu ção da vi o lên cia, cre io que cabe ao Go ver no dar o
primeiro passo com uma de cisão de im pacto, que
es ta be le ça no País um cli ma de mo bi li za ção so ci al,
colocando o assunto da violência no topo de suas
pre o cu pa ções a fim de in du zir a so ci e da de a uma alian ça for te com o Go ver no. A mi nha su ges tão ao Presidente Fer nando Henri que Cardoso é que Sua
Excelência convoque, para breve, uma reu nião do
Ministério com o ob je ti vo de dis cu tir o tema da vi olên cia ur ba na como ques tão de se gu ran ça na ci o nal.
A pro i bi ção da ven da de ar mas é im por tan te, mas é
ape nas uma par te dos inú me ros pro ble mas a se rem
re sol vi dos no uni ver so ge ral da vi o lên cia ur ba na. E,
ain da as sim, o pro je to já en con tra re sis tên cia de diver sos lobbies, que se organizam para impe dir a
sua apro va ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. O cli ma
de guer ra ci vil, de que fala a edi ção des ta se ma na da
re vis ta Épo ca, jus ti fi ca ria o ca rá ter de pri o ri da de, de
emergência e de integração interministerial para
com ba ter o cres ci men to as sus ta dor da vi o lên cia urba na. Se der re sul ta do o pro je to de ini ci a ti va do Gover no, que pre vê uma in de ni za ção para cada arma
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entregue espontaneamente, creio que já poderemos
comemorar uma grande vitória. Mas é importante ob servar que esse fato vai aumentar a responsabilidade
do Go ver no. Ao de sar ma men to da po pu la ção ci vil terá
que cor res pon der um con jun to de po lí ti cas pú bli cas que
me lho rem as con di ções mí ni mas de se gu ran ça da so cie da de bra si le i ra. É ób vio que os ban di dos não vão entrar na fila da paz so ci al e o gran de con tin gen te da população que se armou para defender-se poderá não
atender inteiramente ao convite de paz do Governo,
por que não hou ve uma gran de cam pa nha pré via para o
de sar ma men to dos es pí ri tos, in dis pen sá vel para o desarmamento material. Considero positiva, por outro
lado, a posição assumida pelo nosso querido
ex-companheiro, Elcio Alva res, ao as su mir o Mi nis té rio
da De fe sa, no sen ti do de que as For ças Arma das passem a in te grar a luta con tra o trá fi co de dro gas.
Sr. Pre si den te, gos ta ria de mais um tem po para
que eu pudesse con clu ir a mi nha pa la vra. Pre za dos
co le gas, o ob je ti vo da mi nha pre sen ça nes ta tri bu na
na tar de de hoje é a de fe sa da tese de que che ga mos
aos limites má ximos de tolerância e de que o povo
bra si le i ro e os Po de res Pú bli cos – Exe cu ti vo, Le gis lati vo e Ju di ciá rio – têm di an te de si o de ver de co lo car a
segurança pública como tema número um numa
agen da pri o ri tá ria de pre o cu pa ções para este fi nal de
século. Esta mos vi ven do uma épo ca em que qua se
to dos os dias são dias de fa tos es tar re ce do res. Ain da
há pou co, re la ci o nei uma sé rie de fa tos que re tra tam
a es ca la da da vi o lên cia nas prin ci pa is ci da des bra sile i ras. Foi um re tra to su má rio dos úl ti mos dias. Qual
será o cardápio de sangue que os bandidos ou as
nossas adversidades sociais estarão preparando
para hoje, ama nhã ou de po is? Den tro do es for ço naci o nal para co lo car um bas ta na es ca la da da vi o lência, cabe também ao Congresso, e a esta Casa em
particular, assumir es pa ços na in ten si fi ca ção do deba te, na apre sen ta ção de pro pos tas e na mo der ni zação das leis. A Comissão de Assun tos So ci a is pode
ser o foro adequado para a realização de debates
com au to ri da des, es pe ci a lis tas e es tu di o sos, em busca de sa í das que pos sam pro du zir no vas leis ou ini cia ti vas em par ce ria com o Exe cu ti vo. Esta é uma suges tão que que ro apre sen tar ao ilus tre co le ga Se nador Osmar Dias.
Ainda recentemente, encaminhei ao Deputado
Pa u lo Lus to sa um con jun to de pro pos tas para aná li se
da Fun da ção Pe dro so Hor ta, ins ti tu i ção de es tu dos e
pes qui sas que ele di ri ge com des cor ti no e com pe tência. No do cu men to, que peço à Mesa con si de rar parte de meu pro nun ci a men to, su gi ro a ins ti tu i ção de um
concurso nacional para premiar os municípios que
ado tem os me lho res pro gra mas de com ba te à vi o lên-
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cia e que che guem aos me lho res re sul ta dos. Su ge ri
tam bém a re fle xão so bre as se guin tes pos si bi li da des:
criação do Dia Nacional de Combate à Violência
Urba na, com a pro mo ção de even tos na ci o na is, es taduais e municipais para o engajamento comunitário
em ações ob je ti vas de bus ca da paz so ci al; re a li zação de pesquisas acadêmicas, com o patrocínio da
Fun da ção, para que se pos sa che gar a um di ag nós tico apro xi ma do e con fiá vel so bre as ca u sas da vi o lência e as re a li da des do sis te ma pe ni ten ciá rio; ar ti cu lação po lí ti ca com o Mi nis té rio da Jus ti ça para que os
novos títulos de concessão de utilidade pública se
submetam a ob jetivos diretos e indiretos da an ti vi olên cia, e ar ti cu la ção po lí ti ca com o Mi nis té rio das Comu ni ca ções para es ti mu lar a cri a ção de rá di os co munitárias vinculadas a movimentos mu nicipais pela
paz.
Numa pa la vra es pe ci al aos meus com pa nhe i ros
do PMDB nes ta Casa, e num ape lo pes so al ao Se nador Ja der Bar ba lho, Pre si den te do meu Par ti do, gostaria de sugerir que o combate à violência urba na
pas sas se a ser um dos prin ci pa is com pro mis sos parti dá ri os, para ago ra e para o fu tu ro. Embo ra seja essa
uma questão que transcende os espaços políticos
pró pri os de cada par ti do, por ser um tema de in te resse de toda a so ci e da de, e, por tan to, su pra par ti dá rio,
Sr. Pre si den te, acho que, como par ti do de mas sa, devemos adotar a causa como bandeira, para ampliar
os limites do nosso diá lo go e de nos sas identidades
com o povo bra si le i ro. Hoje te mos a po si ção hu mi lhan te
e des con for tá vel de ter ce i ro país mais vi o len to do mundo, vin do logo de po is da Áfri ca do Sul e Ja ma i ca, e segui do, no quar to e quin to lu ga res, por Co lôm bia e Fi li pinas, se gun do fon tes da ONU. As mes mas fon tes re velam que, nos úl ti mos 18 anos, o nú me ro de ho mi cí di os
su biu de 15 para 50, para cada gru po de 100 mil ha bitan tes. Por seu lado, o Ban co Inte ra me ri ca no de De senvol vi men to re ve la que os cus tos eco nô mi cos e so ci a is
da vi o lên cia ur ba na consomem atualmente, no Brasil,
cer ca de 12,5% do PIB ou, apro xi ma da men te, US$100
bilhões.
Com es tes da dos glo ba is so bre o cres ci men to
e o cus to da cri mi na li da de no Bra sil, que de i xei para
o fi nal de meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, quero aler tar este Ple ná rio para as nos sas res pon sa bili da des de ho mens pú bli cos com as atu a is e fu tu ras
ge ra ções e com a ima gem de um País aman te da
paz. Está pas san do a hora de as su mir uma ati tu de
for te e con se qüen te con tra a ex plo são de vi o lên cia
que está rou ban do a na tu ra li da de e ale gria do povo
bra si le i ro e im pondo uma at mos fe ra co letiva de
medo e in se gu ran ça. Com um gran de es for ço na cio nal pela paz, atra vés da união so li dá ria en tre o Gover no e to dos os seg men tos da soci e da de, ain da
acho que po deremos inver ter essa re a li da de. É a
mi nha mais sin ce ra es pe ran ça Srªs e Srs Se na dores.
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Sr. Presidente, quero relembrar a solicitação que
fiz, de inclusão do documento que enviei ao Deputado
Paulo Lustosa como parte do meu pronunciamento.
Muito
obrigado,
Sr.
Presidente,
pela
complacência e ampliação do meu tempo.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MAURO MIRANDA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
Brasília, 23 de abril de 1999
Exmo. Sr.
Deputado Paulo Lustosa
Presidente da Fundação Pedroso Horta
Se nhor Pre si den te,
É no tó rio e in con tes tá vel o fato de ser a vi o lên cia ur ba na
a ques tão que mais ator men ta a so ci e da de bra si le i ra, nos dias de
hoje. Matéria diária das primeiras páginas, assunto obrigatório
nas con ver sas de fa mí lia, cada vez mais si ti a das pelo medo, desa fio cres cen te para os três ní ve is de go ver no - Umião, Esta dos e
municípios - a escalada do crime e sua banalização conceitual
as su mem o ca rá ter te me rá rio de en de mia so ci al. O po der do crime torna-se cada vez mais incontrolável e acima dos poderes
das for ças re pres si vas, seja por que o Esta do per deu dis tân cia na
cri a ção e na con ser va ção dos apa ra tos po li ci a is e pri si o na is, seja
porque funciona, por trás da criminalidade organizada, um sub mun do de gran de po der eco nô mi co que é ali men ta do pelo contra ban do de ar mas e pelo co mér cio de dro gas.
Pa re ce ser cor ren te a con vic ção de que o Esta do exa u riu
sua ca pa ci da de de con ter o cri me. E é for te a sen sa ção, em largas fa i xas da so ci e da de bra si le i ra, de que a Po lí cia mais amedron ta que pro te ge. A cor rup çãop gras sa, o des pre pa ro psi co ló gico das cor po ra ções po li ci a is in duz a que em mu i tos ca sos bandi dos e po li ci a is se acum pli ci em em par ce ri as cri mi no sas, a de suma ni da de da pri sões re a li men ta per ma nen te men te o ci clo de rein ci dên ci as, e fi ca mos nós, os ci da dãos, re féns de um mal apa reren te men te sem cura, ape sar dos ele va dos in ves ti men tos que a
so ci e da de paga anu al men te - cer ca de 50 bi lhões de re a is - para
comba ter o cri me e re cu pe rar as ví ti mas que es ca pa ram da mor te.
É ób via a con clu são de que ou a pró pria so ci e da de bus ca
so lu ções para agir au to no ma men te ou in te ra gir com o Esta do, ou
verá au men tar os ní ve is de ter ror so ci al que fa zem do Bra sil um
gran de ter ri tó rio em que a vida vale cada vez me nos, e em que
os ban di dos as su mem po de res im pe ri a is so bre o des ti no dos homens de bem, que tra ba lham e pro du zem. E é den tro des se ob jeti vo de or ga ni za ção da so ci e da de para com ba ter o cri me acre di to
no su ces so de uma pos sí vel con tri bu i ção da Fun da ção Pe dro so
Hor ta, como ins ti tu i ção com pro me ti da com es tu doe e pes qui sas
de in te res se da so ci e da de.
Numa pri me i ra abor da gem prá ti ca e ob je ti va, su je i ta a deta lha men tos e aper fe i ço a men tos pos te ri o res, de ini ci a ti va da própria Fun da ção, ou em ar ti cu la ção en tre nos sas as ses so ri as, gosta ria de des ta car al gu mas idéi as que me pa re cem opor tu nas:
1. Insti tu i ção de con cur so na ci o nal, com pa tro cí nio da Funda ção, para pre mi ar os me lho res tra ba lhos re a li za dos por mu ni cípi os bra si le i ros, den tro do ob je ti vo de com ba te à vi o lên cia, en volvendo ações preventivas e/ou repressivas. Esses prêmios, de
ma te ri a li za ção a dis cu tir, de ve ri am le var em con ta, prin ci pal mente, a liderança da pre fe i tu ra no en vol vi men to e na mobilização
co mu ni tá ri as para a for ma ção de uma gran de cum pri ci da de en-
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tre os po de res pú bli cos e a so ci e da de. O ob je ti vo é o de que tais
ex pe riên ci as pos sam ser ir ra di a das pelo res tan te do país, atra vés
de um gran de tra ba lho de di vul ga ção que in clu i ria a en tre ga dos
prê mi os pelo pró prio Pre si den te da Re pú bli ca.
2 – Insti tu i ção(le gal), em ca rá ter pri o ri tá rio, do Dia Na ci o nal de
Combate à Violência, mediante projeto que pretendo apresentar,
após es tu dos que evi tem su per po si ção com ini ci a ti va even tu al men te
exis ten te ou já tra mi tan do no Con gres so Na ci o nal. Fica aber ta à Funda ção a al ter na ti va de pro por par ce ria nes sa ini ci a ti va.
3 – Le van ta men to, pela Fun da ção, me di an te pes qui sa direta con ve ni a da com o Con se lho de Re i to res, por exem plo, ou
atra vés de con tra to ter ce ri za do, de um am plo di ag nós ti co na ci onal so bre as mo ti va ções da vi o lên cia, as fa i xas de ida de em que
ela é co me ti da, clas ses so ci a is, etc., para que, a par tir daí, pos sa
a Fun da ção ins tru men ta li zar ou tras pro vi dên ci as, es ti mu lar pro jetos, pro vo car de ba tes e sim pó si os, de ba ter as pec tos so bre a legis la ção do me nor e in flu en ci ar ações de go ver no.
4 – Arti cu la ção com o Mi nis té rio da Jus ti ça, no sen ti do de
condicionar, prioritariamente, a concessão de novos títulos de
uni da de pú bli ca, a en ti da des que di re ta ou in di re ta men te es te jam
vin cu la das a ações de com ba te à vi o lên cia, como, por exem plo, a
proteção a menores abandonados. Ao mesmo tempo, deve-se
pen sar na pos si bi li da de de es ti mu lar os di re tó ri os mu ni ci pa is do
par ti do para que atu em no sen ti do de cri ar fun da ções lo ca is, orien ta dos pelo Mi nis té rio. Essas fun da ções de vem ter o for te apo io
da co mu ni da de, e dos em pre sá ri os que se rão be ne fi ci a dos pe los
es tí mu los fis ca is e atu a rão elas, as fun da ções, em con jun to com
os con se lhos mu ni ci pa is de com ba te à vi o lên cia, um as sun to de
que tra ta re nos num pró xi mo en con tro de tra ba lho.
5 –Arti cu la ção com o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções para alte rar a atu al le gis la ção de con ces sões, so bre tu do em re la ção à radi o fo nia co mu ni tá ria, bus can do ga ran tir um tempo mínimo de pro gra ma ção para a di fu são de ma te ri al edu ca ti vo con tra a vi o lên cia. A
Fun da ção, com o apo io ma te ri al de or gãos ofi ci a is, po de ria li de rar um
projeto de pro gra ma ra di o fô ni co a ser di vul ga do nas emis so ras comu ni tá ri as. É ou tra idéia que po de rá ser de ta lha da em no vos con tatos, ou no des do bra men to das pre sen tes su ges tões.
6 – Ou tra idéia que po de ria en trar numa pa u ta de hi pó teses se ria a re a li za ção de con cur so na ci o nal, ain da com o pa tro cínio da Fun da ção, para pre mi ar es tu dan tes ou gru pos de es tu dantes, pro fis si o nal li be ral ou gru pos de pro fis si o na is li be ra is, de le gados ou gru pos de de le ga dos, que apre sen tem o me lhor tra ba lho
de com ba te à vi o lên cia, en vol ven do even tu al al te ra ções na lei e
ações ob je ti vas de in te gra ção en tre a co mu ni da de e as en ti da des
de pre ven ção e re pres são, em âm bi to lo cal e na ci o nal.
São es tas, em prin cí pio, as pro pos tas que gos ta ria de levar à sua re fle xão, como pre si den te de Insti tu i ção que re pre sen ta
um par ti do de for te vín cu lo com a ci da da nia. Fico aguar dan do o
parecer do ilustre Presidente, renovando meu compromisso de
co la bo rar da me lhor for ma pos sí vel para vi a bi li zar esse con jun to
de idéi as ou ou tras a que pos sa mos dar cur so no fu tu ro pró xi mo,
Cordialmente, – Senador Mauro Miranda.

Durante o discurso do Sr. Mauro
Miranda, o Sr. Maguito Vilela, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será atendido, na forma regimental.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, peço a V. Exª que me inscreva para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
está inscrito para fazer uma comunicação inadiável
na prorrogação da Hora do Expediente.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente também requeiro a minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será o terceiro inscrito para fazer comunicação
inadiável na prorrogação da Hora do Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Juvêncio da Fonseca por
20 minutos.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
semana passada, quando usei a tribuna para falar
sobre o Projeto Pantantal, eu trouxe uma descrição,
em prosa, do rio Taquari, feita pelo poeta Manoel de
Barros. Naquele instante, o ilustre Senador Maguito
Vilela me pediu o texto daquela descrição, que,
embora fosse em prosa, era um verdadeiro poema,
em razão da sua beleza.
Quero fazer um registro antes de começar meu
discurso: hoje, às 18h30, no Salão Negro, Manoel de
Barros, o poeta sul-mato-grossense, um dos maiores
poetas vivos do Brasil, estará lançando o seu livro
Para Encontrar o Azul Eu Uso os Pássaros.
Fica aqui o convite a todos os Senadores,
principalmente ao eminente Senador Maguito Vilela,
que se sensibilizou ao ler a descrição poética do rio
Taquari.
Esse convite tem também o objetivo de fazer
com que possamos abrir um parêntese, uma
janelinha em meio a essa luta tão difícil que temos
travado no Senado Federal, conseqüência das duras
questões sociais e políticas que estamos vivendo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, criado
em outubro de 1977 e instalado formalmente em
janeiro de 1979, o Estado de Mato Grosso do Sul veio
ao mundo da Federação brasileira amparado no
sonho legítimo de seus moradores e lideranças de ser
um Estado modelo.
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O raciocínio era simples: terra boa, área
territorial ideal, vizinhos prósperos... nenhuma dívida.
Estaria aberto o caminho para consolidar a matriz
econômica do boi e do grão, evoluindo rapidamente
para uma eficiente agroindústria, ao lado da indústria
do turismo, em razão do seu potencial, que é
grandioso. Mas o sonho durou pouco.
A imaturidade das elites regionais impediu que
fosse montado um projeto para o Estado que tanto
tinha a oferecer ao Brasil. O primeiro Governador
acabou sendo imposto pelo Governo Federal, sem
nenhuma vinculação com a sociedade local. Seis
meses depois, houve a segunda troca e, daí a 20
meses, a derradeira substituição do Governador de
Mato Grosso do Sul, tais os desencontros das
lideranças políticas locais, que nunca agiram unidas,
movidas apenas pelos interesses do Estado.
O prejuízo administrativo juntou-se às seqüelas
políticas e, de lá para cá, o Estado avançou rumo a
um futuro incerto, pela ausência de um planejamento
estratégico mínimo para o seu desenvolvimento.
Vivemos gestões públicas que administraram
circunstâncias, metas personalistas e históricas
divergências. Chegamos em 1999 devendo mais de
R$2 bilhões, o equivalente a 28 vezes a receita
própria do Estado. As contas não fecham; os salários,
Sr. Presidente, atrasam; as estradas desaparecem e
o sonho do Estado modelo cada vez fica mais
distante.
Hoje, temos tudo para virar a página econômica
do Estado. Os velhos caciques políticos estão em
extinção. A nova geração, que tanto pediu essa
oportunidade, está com as mãos no poder. É bem
verdade, Srªs e Srs. Senadores, que a crise obrigou a
força produtiva do Estado a rever expectativas e
buscar parâmetros de desempenho mais próximos da
realidade.
Agora, quando no horizonte do novo século já
desponta o terceiro milênio, Mato Grosso do Sul
prepara-se para mudar sua história, auxiliado por
grandes e decisivas obras de infra-estrutura
implantadas pelo Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, a despeito dos desencontros
políticos locais.
Uma das mais importantes delas é, sem dúvida,
o gasoduto Brasil-Bolívia, que corta nosso território
de oeste a leste, numa extensão de mais de 700
quilômetros, atravessando as principais áreas
urbanas, inclusive a Capital. O gás traz com ele a
possibilidade de energia limpa e a preço mais baixo.
É a energia chegando em abundância para o nosso
desenvolvimento.
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A Ferronorte, um projeto com aval do Governo
Federal, abre um novo, rápido e mais barato canal de
escoamento da produção agrícola da região do
Bolsão, do Chapadão do Sul e do norte do Estado,
chegando, inclusive, ao Estado de Mato Grosso. A
ponte rodoferroviária, em Santa Fé do Sul, contribuiu
para unir o Mato Grosso do Sul ainda mais ao Estado
de São Paulo, determinando a instalação de um
expressivo grupo de empresas industriais em toda a
faixa limítrofe que se estende de Três Lagoas a
Cassilândia. Essa mesma região está ganhando com
a proximidade da hidrovia Tietê-Paraná.
A ponte sobre o rio Paraguai integra o Estado
não só com a hi dro via do pró prio rio Pa ra guai, rumo a
Co rum bá, como tam bém con so li da a pos si bi li da de da
sa í da, via Bo lí via, para o Pa cí fi co.
O Governo Fernando Henrique, com esses in ves ti men tos, pre pa ra Mato Gros so do Sul para o Merco sul, pela sua po si ção ge o grá fi ca es tra té gi ca e poten ci al men te pro du ti va.
O Go ver no Fe de ral, que já re ne go ci ou a dí vi da
com a administração passada e trata da mesma
ques tão com a atu al ges tão, con ti nua par ti ci pan do da
im plan ta ção das con di ções es sen ci a is para o de senvol vi men to do Esta do.
Em 10 dias, recebemos a visita de três mi nistros: Eliseu Pa dilha, dos Transportes, foi ao Estado
en tre gar o tre cho ini ci al da Fer ro nor te e o as fal to de
um seg men to ro do viá rio que liga o Mato Gros so do
Sul a Go iás, bem como dar o apo io fe de ral à hi dro via
Pa ra guai-Paraná, a par tir de Por to Mur ti nho – onde o
tráfego fluvial não compromete o meio ambiente –,
com o seu pri me i ro car re ga men to de açú car para expor ta ção.
O Governo Federal, Srªs e Srs. Senadores,
deve investir na conclusão da pavimentação da
BR–267, que ligará Porto Murtinho, por asfalto, ao
res tan te do País.
O Ministro do Meio Ambiente, José Sar ney Filho, foi ao Esta do para as se gu rar que o Pro je to Panta nal – um in ves ti men to de U$200 mi lhões, prin ci palmen te em sa ne a men to nas ci da des da orla pan ta ne ira – saia do papel. O Ministro liberou ver bas para a
con clu são dos es tu dos téc ni cos, apres san do o fi nanciamento para as obras, com investimentos ex clu sivos da União, sem qual quer con tra par ti da do Esta do.
Ou tro Mi nis tro do PFL es te ve em Cam po Grande, Ra fa el Gre ca, do Espor te e Tu ris mo. Na sede do
nosso Partido, reunido com o tra de turístico e com
ou tros seg men tos da so ci e da de lo cal, Gre ca anun ciou apo io a pro je tos de in fra-estrutura tu rís ti ca que podem chegar a R$150 milhões. Está viabilizando o
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aquá rio do Pan ta nal, mar co dos 500 anos do des cobrimento do Brasil, em Campo Grande, capital do
Esta do.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, é de justi ça
que se atri bua à ad mi nis tra ção do Pre si den te Fer nando Hen ri que os mé ri tos pela cons tru ção des ses pi lares que sus ten ta rão o de sen vol vi men to es ta du al no
pró xi mo sé cu lo. Isso sem con tar, ob vi a men te, o apo io
dis pen sa do a cen te nas de em pre en di men tos e obras
existentes em praticamente todos os 77 municípios
sul-mato-grossenses.
A ca pi tal, Cam po Gran de, está con clu in do o seu
anel rodoviário, a canalização de córregos e vi a bi lizan do a re ti ra da da fer ro via da área ur ba na.
Aten ta a este qua dro que evo lui de for ma po si tiva, a Bancada Fe deral do Estado, ciente dos enor mes de sa fi os a ven cer e da fra gi li da de das con tas públicas estaduais, tem trabalhado unida, superando
até mes mo con fli tos pes so a is, para as se gu rar a con tinuidade dos in ves ti men tos de que nos sa po pu la ção
tan to pre ci sa. A li ção é an ti ga: a união faz a for ça, espe ci al men te a união su pra par ti dá ria.
Entre tan to, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta
tri bu na apon tar dois pa ra do xos que sur gi ram há poucos dias na po lí ti ca re gi o nal. E só o faço por que o momen to sin gu lar que vi ve mos, cuja sín te se fiz ques tão
de re la tar no iní cio des te pro nun ci a men to, en si na que
devemos ser gratos ou, no mínimo, coerentes para
que a his tó ria nos faça jus ti ça.
O pro gra ma ele i to ral de ca rá ter re gi o nal do PT,
patrocinado pelo Governador do Estado, fez duras
críticas, administrativas e pessoais, ao Presidente
Fer nan do Hen ri que Car do so. Isso acon te ceu na mesma se ma na em que o Go ver na dor re ce beu e par ti cipou, com os três mi nis tros, de ina u gu ra ções e lan çamen to de obras. Uma de las, a ati va ção de um por to
fluvial, na cidade natal do Governador, Porto Mur tinho, onde ele derramou lágrimas de emoção dian te
da re a li za ção do gran de so nho dos seus con ter râ neos.
A agres si vi da de do pro gra ma pode ser me di da
pe las ex pres sões se guin tes:
O Go ver no de Fer nan do Hen ri que afunda o povo brasileiro na cri se: au men tou o desemprego, fez explodir a violência nas ci dades e no campo, desviou o di nhe i ro do Bra sil
para en tre gar a ban que i ros e es pe cu la do res.
FHC está destruindo nossas riquezas,
entregando nossas empresas estatais,
falindo indústrias e agricultura.
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S. Exª o Governador, com certeza, ao autorizar
agressões ao Presidente da República, em nada
contribui para solucionar os problemas do Estado.
Mas, é de se reconhecer, Zeca do PT cumpre o
papel de Governador da Oposição ao fazer críticas
ao Presidente. É um posicionamento político que
cheira a ingratidão, mas que aceitamos e
compreendemos.
A gran de sur pre sa, no en tan to, Srªs e Srs. Sena do res, é que, ime di a ta men te após des fe rir aque les
ataques pessoais ao Presidente da República, que,
ape sar das di fi cul da des que en fren ta, tem dis pen sado apoio a Mato Grosso do Sul, o Partido do Pre siden te, o PSDB, vem, de pú bli co, em pres tar apo io polí ti co ao Go ver na dor.
A pro xi mi da de en tre a crí ti ca e a de cla ra ção de
par ce i ra foi tan ta que sur pre en deu a opi nião pú bli ca
do Esta do, em es pe ci al a clas se po lí ti ca. Na Assembléia Le gis la ti va, a Ban ca da es ta du al tu ca na pas sou
ra pi da men te do dis cur so à ação, apro van do, a to que
de ca i xa, pro je to de lei do Go ver na dor que cria o Fundo de Desenvolvimento Rodoviário (Taxa Ro do viária), um monstrengo jurídico que pretende re ti rar do
lom bo do pro du tor ru ral do Esta do de R$4 mi lhões a
R$6 milhões por mês. Uma taxa rodoviária cria da
pelo Esta do para es tra das fe de ra is, es ta du a is e mu nici pa is. Um ab sur do ju rí di co!
No fi nal da se ma na pas sa da, como que fa zen do
eco ao que vem se de sen ro lan do, leio na im pren sa que
o PSDB, por sua representação estadual, admite dar
prosseguimento a essa relação incestuosa, re co nhecendo que PSDB e PT podem ser par ce i ros nas ele ições mu ni ci pa is do ano que vem. Daí o meu te mor.
É evi den te que este é um as sun to da eco no mia
in ter na dos dois Par ti dos. É evi den te tam bém que a
repercussão desse concubinato político-partidário
deve ter con se qüên ci as para a vida ad mi nis tra ti va do
Esta do.
Fica aqui o aler ta.
O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, no bre Se na dor Ju vên cio da Fon seca?
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Pois não, Se na dor Tião Vi a na.
O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – No bre Sena dor Ju vên cio, o as sun to diz res pe i to ao Par ti do dos
Tra ba lha do res e a um com pa nhe i ro de Par ti do, o Gover na dor Zeca do PT – aliás, tive o pra zer, du ran te a
cam pa nha ele i to ral, de ir ao Mato Gros so do Sul para
em pe nhar um pou co da mi nha so li da ri e da de na que la
cam pa nha bo ni ta que ha via –, e en vol ve uma ques tão
pro fun da do que é o Par ti do, do que é ser Go ver no e
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do que é uma relação de Oposição. Imagino que V.
Exª traz uma pre o cu pa ção e uma crí ti ca per ti nen tes,
co bra co e rên cia. Por tan to, gos ta ria de fa zer uma justi fi va ti va do com por ta men to do Par ti do dos Tra ba lhado res, por que te nho cla re za do com por ta men to plu ral
que ele tem, das di fe ren ças in ter nas de or dem ide o lógi ca, de or dem de mé to do no que diz res pe i to ao conte ú do, e te nho a mais ele va da com pre en são da respon sa bi li da de que é ser Go ver na dor de um Esta do e
re pre sen tar to dos os se to res pen san tes e as di ver sas
correntes organizadas, tanto no campo par tidário
como pro du ti vo de um Esta do. Enten do que não se
pode afir mar, de modo al gum, que seja res pon sa bi lidade do Governador Zeca do PT o programa apre sen ta do pelo Par ti do, por que o Go ver na dor do Par tido dos Tra ba lha do res, em qual quer Esta do, não determina o comportamento, o pensamento, o méto do
que é utilizado para fa zer o pro gra ma, que tem que
abran ger to das as cor ren tes do Par ti do, tem que ser
re pre sen ta ti vo e de mo crá ti co. Te nho a mais ab so lu ta
cer te za de que o Go ver na dor Zeca do PT tra ta com
ele va do res pe i to o Pre si den te da Re pú bli ca, as su me
uma posição ma dura de Oposição e tenta construir
uma re la ção par ti do-sociedade à al tu ra da sua ma turi da de, da sua com pre en são e das pró pri as di fe renças internas do PT. Então, uma ou outra ação que
seja mais contundente deve ser considerada como
uma tese do Par ti do dos Tra ba lha do res, por que to dos
nós co mun ga mos a idéia das pri va ti za ções, da re lação en tre os par ti dos de sus ten ta ção do Go ver no, ao
qual fa ze mos Opo si ção cla ra, e a vi são de cons tru ir
um Bra sil nos mol des da vi são do Par ti do dos Tra balha do res, que não é ex clu si vis ta. Então, gos ta ria de
ter a com pre en são de V. Exª de que não é uma in co erência, mas é o que é o próprio PT, um Partido que
tem as mais diversas correntes ideológicas dentro
dele e que tem uma li nha co mum de res pe i to às ins tituições, fortalecimento da democracia e construção
de um País que não caia na sub ser viên cia do seu mode lo pro du ti vo e da gran de po ten ci a li da de de fu tu ro,
que é o nos so País. Então, gos ta ria ape nas de fa zer a
defesa, preservando o respeito ao pronunciamento
de V. Exª.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Senador Tião Vi a na, agra de ço o lú ci do apar te de V.
Exª. Tanto assim que, no meu discurso, digo que
com pre en do a po si ção po lí ti ca do Go ver na dor. Não
faço crí tica a S. Exª. Temo apenas pelo fu turo do
meu Esta do. Por que o que está acon te cen do é jus tamen te a amar ra ção do Go ver na dor pelo PSDB. São
as velhas forças políticas se juntando, reunindo,
amarrando o Go vernador, que per de a go vernabi-
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lidade e tem que fa zer acor dos, de qual quer ma ne i ra,
para po der dar seus pas sos ad mi nis tra ti vos no Estado. Essa é a m inha gran de pre o cu pa ção, por que
as li de ran ças po lí ti cas do pas sa do – que es tão
em fase de ex tin ção – amar ra ram o pro gres so do
Esta do do Mato Gros so do Sul. Hou ve um de sencon tro mu i to gran de com o de sen vol vi men to, justa men te por fal ta de um pla ne ja men to es tra té gi co
para o Esta do, fal ta de uma uni da de de ação po líti co-administrativa em fa vor do seu de sen vol vi men to. Um Esta do tão rico e tão pró prio para um
tra ba lho pro fun do de de sen vol vi men to e isso não
acon te ce! Acon te ce ram no pas sa do jus ta men te
os con lu i os po lí ti cos, a or ga ni za ção de ar ti cu lações de co li ga ções que não ti nham nada a ver
com o fu tu ro do Esta do, mas sim com a pre ser vação de es pa ços de po der e li de ran ça. É o que está
acon te cen do com a ali an ça PSDB-PT. Enfo co aí
jus ta men te esta mi nha pre o cupação. Não es tamos ven do na mu dan ça de mãos do po der no meu
Esta do uma mu dan ça de com por ta men to po lí ti co. É
pre ci so, ur gen te men te, que isso acon te ça.
Termino o meu discurso. É evidente que esse
é um assunto da economia interna dos dois
Partidos. É evidente também que a repercussão
desse concubinato político-partidário deve ter
conseqüências para a vida administrativa do
Estado. Fica aqui o alerta. Não vamos repetir os
erros do passado, semeando ventos que podem
virar tempestade. Creio que, em nome dos
interesses maiores de Mato Grosso do Sul, todos
que temos responsabilidade pública precisamos
zelar pela credibilidade, evitando atropelar a
coerência por conta de vantagens políticas
imediatas e sem visão de futuro.
O casamento PT-PSDB é incestuoso. Quem
não sabe disso? É troca de interesses imediatos. De
um lado a governabilidade, que precisa existir e, de
outro, interesses de ocupação de espaço de poder.
Esse casamento é incestuoso – repito – e revela
que o Governador fica sem governabilidade se não
ceder à voracidade política de seus adversários mais
ferrenhos – que estão no PSDB –, comprometendo,
mais uma vez, o nosso futuro com expedientes sem
grandeza, que novamente nos tira a esperança de
vivermos um Estado modelo.
Sem autoridade política não se governa;
engana-se o povo e frustram-se seus desejos de
crescimento. PT e PSDB juntos é política de troca
de interesses circunstanciais e imediatistas; é
ausência de planejamento; é falta de um mínimo de
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unidade político-administrativa para bem governar.
O Estado e nossa gente não merecem mais essa
provação.
Que Deus nos proteja!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
antes de iniciar meu discurso, quero dizer o motivo
por que estou sorrindo: perguntei ao Senador
Juvêncio da Fonseca quem era o sujeito passivo
desse incesto. É um negócio sério.
Sr. Presidente, apesar da ampla difusão dos
temas ecológicos nos meios de comunicação,
estamos ainda muito distantes, em nosso País, de
uma autêntica consciência a respeito de algumas
questões ambientais da maior relevância. Um dos
problemas para o qual a opinião pública mal começou
a despertar é o da água.
Não me refiro, certamente, ao problema da seca
no semi-árido nordestino, já há séculos identificado e
combatido, ainda que com resultados bem aquém
dos necessários. É possível que haja ou venha a
haver algum agravamento das secas no Nordeste por
conta de mudanças climáticas globais causadas pela
ação humana. A explicação ou previsão, contudo, é
polêmica e persiste o fato de que se trata de um
fenômeno natural muito anterior à era dos meus
antepassados, a era cabralina.
Uma situação nova associada à seca no
Nordeste é o penoso racionamento de água a que
foram submetidas algumas das grandes cidades da
região. E aqui, Sr. Presidente, lembro que as
Bancadas dos Estados de Pernambuco e de Alagoas
têm destacado o que está havendo em suas capitais,
inclusive V. Exª, que preside esta sessão.
A disponibilidade de água nas residências
dessas capitais, sobretudo no Recife, chegou a se
reduzir a um dia de abastecimento para quatro dias
sem água, estado de calamidade que exige medidas
de emergência, assim como soluções duradouras por
parte do Poder Público.
Além da questão crucial da acentuada escassez
de chuva nas ca beceiras dos rios que abastecem a
cidade, podemos identificar outros fatores que
contribuíram para se chegar a tal situação: o cres cimento excessivo e desordenado das cidades, o in -
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vestimento reduzido em obras de infra-estrutura, a
poluição dos rios e o des perdício no uso da água.
A falta de planejamento e racionalidade no uso
dos recursos hídricos não é, por certo, uma
característica isolada da cidade do Recife, mas, sim,
uma constante em todo o território nacional, que
começa a ameaçar o abastecimento adequado de
várias cidades.
É ne ces sá rio re pe tir inú me ras ve zes...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) – Nobre Se nador Bernardo Ca bral, desculpe-me, mas a Mesa tem o dever de in terrompê-lo para prorrogar a Hora do Expediente
pelo tempo necessário para que V. Exª conclua o
seu dis cur so.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Presidente, eu não aguardava e nem esperava
outra atitude que não fosse essa de V. Exª, que
sabe que só venho a esta tribuna para tratar de as suntos da maior relevância. E, como é do co nhe cimento de V. Exª, esse é um assunto im por tan tís simo. Agradeço a V. Exª a prorrogação da Hora do
Expediente.
Vol to ao que di zia, Sr. Pre si den te.
É necessário repetir inúmeras vezes as pre visões da Organização das Nações Unidas de que a
dis po ni bi li da de de água po tá vel vai cons ti tu ir um dos
mais gra ves pro ble mas do sé cu lo que se avi zi nha.
O qua dro som brio in di ca que, em 25 anos, aproxi ma da men te um ter ço da po pu la ção mun di al en frentará graves problemas de desabastecimento de
água, caso não haja pro fun das mu dan ças nas po lí ticas de uti li za ção dos re cur sos hí dri cos.
Há uns três anos, des ta mes ma tri bu na, eu chama va a aten ção para o pro ble ma do Ori en te Mé dio,
onde já não se luta por um pe da ço de ter ri tó rio – ninguém quer avan çar no ter ri tó rio do ou tro –, mas pelo
fi le te de água que atra ves sa e se pa ra os dois pa í ses.
Isso está sendo comprovado. Trouxe também, Sr.
Pre si den te, ao co nhe ci men to des te Ple ná rio, re por tagem re cen te que tra ta va do agra va men to des sa si tua ção, oca sião em que fui apar te a do pelo Se na dor Ramez Te bet.
Sr. Pre si den te, o Vi ce-Secretário da ONU, Hans
van Ginkel não hesita em afirmar que “conflitos por
ca u sa de água, guer ras ci vis e in ter na ci o na is ame açam tor nar-se um fa tor-chave do pa no ra ma mun di al
do sé cu lo XXI”. Pre vê-se, ain da, que ha ve rá um grande aumento na quantidade de mortes por doenças
de cor ren tes da má qua li da de da água, que já são da
or dem de 5,3 mi lhões de óbi tos a cada ano, acom panhando, evidentemente, o au mento do número de
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pessoas que contraem tais doenças, atingindo pre sen te men te – pas mem os Srs. Se na do res – 3,35 bilhões de ca sos por ano.
Voltando às cidades brasileiras, problemas de
grande proporção, relacionados à qualidade da
água que abastece a população, vêm sendo
detectados.
Estudo da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo avalia que mananciais
responsáveis pelo abastecimento de 50% da água da
capital – estou-me referindo a São Paulo; não se trata
de um Estado pobre do Norte ou do Nordeste –
encontram-se contaminados por depósitos de lixo
irregulares, sobretudo em onze municípios que se
estendem ao longo da Rodovia Fernão Dias.
A poluição do rio Guandu, responsável pelo
abastecimento de água para o Grande Rio – refiro-me
agora a um outro grande Estado – encontra-se em um
patamar extremamente elevado, compreendendo a
contaminação por dejetos humanos, lixo hospitalar e
produtos tóxicos. Ainda que passe por um tratamento
químico, o nível de controle da qualidade da água é
crítico, representando um risco – pasmem novamente,
Srs. Senadores – para quase 80% da população do
Estado. Isso equivale a 10,5 milhões de seres humanos
que consomem esse tipo de água.
A sobreutilização das águas dos rios, com
efeitos ecológicos danosos, vem se tornando cada
vez mais comum e mais intensa: a cidade de
Botucatu, no interior do Estado de São Paulo, chegou
a bombear 98% das águas do rio Pardo para
abastecimento, no ano passado. Também a utilização
desordenada e predatória das águas subterrâneas
constitui um sério problema.
Devemos reconhecer, felizmente, que o Poder
Público não se encontra inerte diante da questão,
embora permaneça a urgência de se tomarem
medidas mais amplas e eficazes.
A Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política
Nacional dos Recursos Hídricos, oferecendo
valiosas coordenadas para a utilização sustentável
da água, com vistas a garantir o bem-estar da
população em meio saudável e equilibrado, precisa
ter seqüência.
Lembro-me de que, quando relatei esse projeto,
vindo da Câmara, que acabou – ainda bem – se
transformando na Lei nº 9.433, houve, lá na Câmara,
por parte do Deputado Aroldo Cedraz, e comigo aqui,
um movimento muito grande, que acabou
sensibilizando as Lideranças de todos os partidos,
para que pudéssemos aprová-lo.
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Um instrumento particularmente importante,
ratificado e fortalecido pela citada lei, é a Outorga de
Direitos de Uso da Água, que deve regular a
utilização das águas subterrâneas e superficiais,
tanto para a retirada do precioso líquido como para o
lançamento de resíduos. Uma das bases do
gerenciamento do Sistema Nacional de Recursos
Hídricos, incluindo a competência de concessão da
outorga para o uso, são os Comitês de Bacias,
formados com ampla participação da sociedade civil.
Cada Estado, por sua vez, deve promover mudanças
na legislação e a regulamentação necessária para
estabelecer os Sistemas Estaduais de Recursos
Hídricos, articulando ações e atividades permanentes
de fiscalização e de educação ambiental, em
conjunto com os Municípios.
Também os agricultores e as empresas em
geral devem encontrar formas de utilização da água
mais econômicas e menos nocivas ao meio
ambiente. Em suma, os vários segmentos da
sociedade devem assumir sua responsabilidade
nessa luta de interesse amplo e irrestrito.
Eu sei, Srs. Senadores – e isto já é uma velha e
rançosa caminhada no mundo político –, que se nesta
tarde eu estivesse nesta tribuna, quem sabe
abordando o problema da Polícia Federal com o seu
novo titular, e do ambiente político que se forma,
talvez fosse muito melhor fazer um discurso de
improviso – até porque quem não é jejuno nisso sabe
ocupar uma tribuna –, do que ler um discurso para a
posteridade. Mas é bom que se registre, de uma vez
por todas, que este Senado Federal teve a
responsabilidade de chamar a atenção do Poder
Público para um assunto gravíssimo, que é o
problema da água. O petróleo está escasseando,
mas ninguém bebe petróleo. A água vai ser, sem
dúvida nenhuma, o ouro do século XXI. Se por isso
lhes tomo o tempo, é pelo menos com a
responsabilidade de quem quer exercitar o mandato,
sabendo que para cá veio não apenas para as
chamadas “tricas ou futricas”, que rendem noticiário,
mas que não me deixariam em paz com a minha
consciência.
Sabemos que o Brasil é um país privilegiado
em recursos hídricos, contando com a maior
disponibilidade de água doce de todo o globo.
Esses recursos – e aí vem V. Exª, porque aborda o
problema – concentram-se justamente na Região
Amazônica, que detém 70% das águas brasileiras.
Enganam-se enormemente, no entanto, os que
imaginam que os Estados amazônicos não devam
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preocupar-se
com
a
conservação
desse
inestimável patrimônio aquático, justamente por
causa de sua abundância.
O Sr. Djalma Bessa (PFL – BA) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª, emi nen te Se na dor Djal ma Bes sa, com a
ale gria de sem pre, sa ben do quem V. Exª é, uma au tori da de nes sa ma té ria.
O Sr. Djal ma Bes sa (PFL – BA) – Se na dor Bernardo Cabral, não é a primeira vez que V. Exª trata
des se as sun to nes ta Casa. E não é ape nas um exímio ju ris ta no exer cí cio das fun ções le gis la ti vas, mas
é tam bém um re pre sen tan te do povo, e dos mais cu ida do sos, dos mais aten tos no exer cí cio de ou tra função do Legislativo, que é a função representativa.
Qu e ro me pri vi le gi ar, par ti ci pan do do dis cur so de V.
Exª, para acen tu ar a sua aten ção, a sua de di ca ção e
– por que não di zer – a sua sa be do ria. Ao apre ci ar o
problema da água, V. Exª começa por demonstrar
que se trata do mais precioso dos bens existentes
sobre a ter ra, por que é essencial, imprescindível,
ne ces sá rio. Sem a água, não há vida, nem ve ge tal
nem animal. Portanto, cons ti tui-se hoje, re al men te,
numa preocupação mun dial. Por ou tro lado, verifica-se que não é um bem ili mi ta do, que pode ser usado com far tu ra, por que co me ça por não ser de vi damen te dis tri bu í do. E V. Exª faz re fe rên cia à Ama zônia, que tem 70% das águas bra si le i ras, en quan to o
res tan te do País tem ape nas 30%. Por tan to, pri me ira men te exis te a li mi ta ção do bem pre ci o so e ne cessário. Em se gundo lugar, a dis tribuição, que não é
adequada. E há um terceiro item, abordado por V.
Exª, que é o da po lu i ção. São três itens que de vem
ser ana li sa dos de ti da men te, lo gi ca men te com o bom
sen so, o equi lí brio e a com pe tên cia de V. Exª. V. Exª
re fe riu-se à es cas sez de água no Re ci fe. São Pa u lo,
além desse problema de poluição, tem sofrido o
mesmo problema. Sou do Nordeste, e sofremos o
pro ble ma de pou ca água. O Ama zo nas tam bém não
so fre do pro ble ma de água em ex ces so, pois sabe V.
Exª que, em determinadas épocas, várias lo ca li dades do Esta do não po dem ser abas te ci das por que a
em bar ca ção não pas sa. Mas é um ma nan ci al fa bu loso, se não o ma i or do mun do, e ain da não tem a polu i ção que tan tas di fi cul da des acar re ta em ou tros paí ses. V. Exª, como sem pre mu i to com pe ten te, está a
merecer o meu aplauso pelo pronunciamento real men te ne ces sá rio e que pre ci sa ser re pe ti do vá ri as
ve zes para aler tar a po pu la ção, o mun do, o Bra sil, o
Esta do de V. Exª – o Ama zo nas –, o meu Esta do – a
Ba hia –, para a ne ces si da de de ado ção de me di das
que pre ser vem a água, evi tan do-se não só a po lu i-
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ção, mas tam bém a ex plo ra ção às ve zes ex ces si va,
tal como o uso exagerado dos poços tubulares. Há
um li mi te para tudo isso, que re quer, por tan to, um estu do mi nu ci o so e ade qua do. Lou vo V. Exª por des tacar esse tema im pres cin dí vel à vida hu ma na.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Senador Djalma Bessa, preciso registrar o aparte de
V. Exª no meu discurso, para que, no futuro, quando
meus três netos me derem o prazer da leitura – pelo
menos eles eu espero que o façam –, constatem
que estou sendo aparteado por um Colega
parlamentar de 30 anos. V. Exª foi Deputado
Federal por várias Legislaturas. Numa delas, fui
pelo meio ceifado pela cassação e perdi dez anos
de direitos políticos. V. Exª é um grande advogado e
um bom professor de Direito. De modo que, se
pálido foi o discurso – e talvez creio que sim –, V.
Exª já lhe deu o colorido. Por isso, agradeço a V. Exª
pela sua contribuição, que, esteja certo, já está
incorporada.
Sr. Presidente, antes de ouvir o aparte do
Senador Gilberto Mestrinho, gostaria de dar um outro
dado, que recebi do Dr. Ramiro Maia Neto, gerente de
recursos hídricos da Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (CPRM). Trata-se de um estudo
sobre as perspectivas de ocorrência de enchentes na
cidade de Manaus no presente ano. E por que quero
apresentar esse dado? Porque o Senador Gilberto
Mestrinho, além de Governador por três vezes,
também foi Prefeito de Manaus, e pode por isso
mesmo avaliar o que aqui vem.
Sr. Presidente, farei tudo para terminar sem
perder o privilégio de ouvir o Senador Gilberto
Mestrinho, com a aquiescência de V. Exª.
Afastando as previsões mais pessimistas, o
pesquisador alerta, no entanto, para a
necessidade de implantação do Sistema Estadual
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do
Amazonas, como determina o art. 174 da
Constituição do nosso Estado, juntamente com a
imediata priorização de ações voltadas para
melhorar as condições de saneamento básico e
para revitalizar os igarapés que cortam a cidade
ou suas áreas adjacentes.
A população residente em palafitas e outras
áreas críticas em caso de enchentes é maior do que
toda a população manauense em 1953, de nossa
triste memória, quando ocorreu a maior cheia do
século na cidade. Além dos extremos malefícios que
seriam causados por uma cheia de grandes
proporções – e nós estivemos à beira de uma –, o Dr.
Ramiro Maia ressalta os problemas rotineiros a que
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estão submetidas as populações ribeirinhas e
moradoras das palafitas, decorrentes da poluição dos
igarapés. A poluição por esgotos domésticos causa
doenças como hepatites, diarréias, verminoses,
cólera, infeccções intestinais, alergias, leptospirose e
febre tifóide. A contaminação por metais pesados,
associada ao lixo metálico e aos despejos industriais,
podem provocar distúrbios neurológicos e gástricos.
Como mostra um artigo do jornal A Crítica, de 6 de
abril do corrente, as crianças constituem
provavelmente o grupo mais atingido por problemas
de saúde nas áreas de palafita.
Uma equi pe de qua tro pes qui sa do res do Institu to Na ci o nal de Pes qui sas da Ama zô nia e da Univer si da de do Amazo nas vem es tu dan do, des de
1994, o ní vel de po lu i ção dos iga ra pés das ba ci as
do Ta ru mã e do Pu ra que qua ra, as ma i o res de Mana us. Por si tu a rem-se, em sua ma i or par te, fora do
pe rí me tro ur ba no, es sas ba ci as apre sen tam me nor
po lu i ção que aque las pro pri a men te ur ba nas, cu jos
iga ra pés pra ti ca men te consti tu em es go tos a céu
aberto, nos qua is só se en con tram pe i xes adap tados a vi ver na lama.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – V.
Exª me con ce de um apar te?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço, com pra zer, o Se na dor Gil ber to Mes tri nho.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No bre Senador Bernardo Cabral, V. Exª vem, durante
todo o seu mandato nesta Casa, abor dando com
mu i ta pro fi ciên cia a ques tão da água, que é uma
pre o cu pa ção mun di al. E nós, da Ama zônia, de temos um per cen tu al mu i to gran de da água doce
dis po ní vel – so mos até con si de ra dos ani ma is an fíbios, por que vi ve mos na água e em ter ra fir me, de
acor do com o ní vel das en chen tes. O pro ble ma da
água é mu ito sé rio, por que não atin ge só as nos sas po pu la ções. Ain da hoje, li em um re la tó rio divul ga do por um órgão ci entífico, segun do o qual
na Euro pa de senvolvida, ou seja, nos paí ses que
cons ti tu em a Co mu ni da de Eco nô mi ca Euro péia,
uma em cada sete pes soas não dis põe de água
po tá vel. Se ana li sar mos a popu la ção euro péia,
che ga re mos à con clu são de que cer ca de qua renta e pou cos mi lhões de pessoas não dis põem de
água po tá vel. Isso mos tra que o pro ble ma ten de a
agra var-se com o tem po. Mas no nos so caso, está
ha ven do uma distorção mu i to grande na dis cussão da ques tão eco ló gi ca. Para mu i tos, Eco lo gia é
flo res ta Ama zô ni ca. Há pre o cu pa ção com as ár vo-
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res, com os ani ma is, cons tan tes pro i bi ções, e nin guém cu ida das águas. Ninguém olha que des peja mos no oce a no Atlân ti co, só o rio Ama zo nas,
seis mi lhões de me tros cú bi cos por se gun do de
água po tá vel, que te mos en chen tes mu i to gran des, como a de ago ra – não foi igual à de 1953
–, e que, mes mo as sim, não se es tu dou ain da
como po de mos nos pre ve nir, por exem plo, do
de ge lo dos Andes, que ca u sam es sas en chen tes
na Ama zô nia. Água faz bem, água é vida, mas
água faz mal tam bém. Sa be mos que na épo ca
da en chen te te mos pe río dos ter rí ve is, as po pu lações per dem tudo: pro du ção, suas ca sas, seus
bens, e te mos o perío do das se cas, quan do so fre mos com as en de mi as, as do en ças. É quan do
se re no va o sur to da ma lá ria, quan do vem a he pa ti te, quan do vêm to das aque las pra gas que
as so lam a nos sa re gião. Então, acho que o Go ver no bra si le i ro de ve ria pre o cu par-se em olhar
efe ti va men te o pro ble ma da água como as sun to
prin ci pal, e não como as sun to pe ri fé ri co. Fa la-se
na água na Ama zô nia, fa la-se da água no Nor des te. No en tan to, fui De pu ta do em 1963 e já
ha via a mes ma dis cus são: de ba tia-se a de fi ciência de água no Nor des te, a ca rên cia, a seca. E o
pro ble ma con ti nua até hoje. Ini ci ou-se ago ra um
pro ces so de des sa li ni za ção da água, para apro ve i tar as águas dos po ços. A água veio sa lo bra,
cri an do um pro ble ma novo na agri cul tu ra: a sa lini za ção da ter ra. O dis cur so de V. Exª é cabível,
é im por tan te, faz pensar so bre a visão eco lógica
que se deve dar efe ti va men te ao pro ble ma da
água. Mu i to obri ga do e pa ra béns a V. Exª.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sena dor Gil ber to Mes tri nho, sou eu quem agra de ço. V.
Exª me lembra que o pessoal de fora já está ima ginan do co lo car nas Bol sas de Va lo res um pa pel chama do hidrocomodities. Num cálculo de dinheiro,
no co me ço do sé cu lo XXI, a idéia é atin gir com esse
papel US$21 bilhões. Veja a riqueza da nossa Re gião. O Go ver no pre ci sa aten tar para es ses ma nanciais.
De modo que, ao in cor po rar o apar te de V. Exª
ao meu discurso, o faço com os mesmos encômios
que fiz me re ci da men te ao Se na dor Djal ma Bes sa.
Vou con clu ir, Sr. Pre si den te, e, ao fa zê-lo, quero agradecer a V. Exª. Peço apenas que determine
que as qua tro fo lhas fi na is se jam de vi da men te acopladas ao discurso. Não tive tempo de con clu ir, porque não que ro im pe dir o co me ço da Ordem do Dia.
Sou grato à Presidência pela generosidade. E faça
boa vi a gem, Sr. Pre si den te.
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SEGUE RESTANTE DO DISCURSO
DO SR. SENADOR BERNARDO CABRAL:
Os ní ve is de con ta mi na ção por amô nia e por coli for mes fe ca is e to ta is, no en tan to, es tão su bin do rapidamente nas bacias pesquisadas, ameaçando a
sa ú de das pes so as que uti li zam suas águas.
Ou tra ame a ça das mais sé ri as re fe re-se à possibilidade de crescimento da poluição do rio Negro,
para onde aflu em os iga ra pés com to dos os de je tos
que são ne les des pe ja dos.
A geoquímica ambiental So corro Rocha, uma
das responsáveis pela mencionada pesquisa, alerta
que a po lu i ção do rio Ne gro po de rá im pli car na es cassez dos pe i xes, pre ju di can do o pro vi men to da ali mentação básica da população. O grande volume das
águas do rio Ne gro não as se gu ra que sua ca pa ci dade de auto-depuração possa manter-se in de fi ni damen te. A pes qui sa do ra lem bra que a re cu pe ra ção de
um rio po lu í do é um pro ces so dos mais len tos e onero sos, ci tan do o pro je to de re cu pe ra ção do Ti e tê, em
São Pa u lo, que foi or ça do em mais de US$ 2 bi lhões.
Isso sem es que cer o que acon te ceu na Eu ro pa, sobre tu do com o rio Tâ mi sa, em Lon dres.
Para afas tar tais ma les para a po pu la ção ma nauense, incluindo o risco de contaminação da água
para abas te ci men to, os pes qui sa do res elen cam uma
série de medidas a serem implementadas pron tamen te:
² massificação da educação ambiental, prin cipal men te nas es co las;
² cons tru ção de uma rede de es go to, pri o ri zan do
os con jun tos ha bi ta ci o na is pró xi mos às ba ci as;
² Cons tru ções de es ta ções de tra ta men to de esgo tos no sis te ma ana e ró bi co, para re cu pe ra ção grada ti va dos iga ra pés;
² pro i bi ção de se jo gar lixo ou qual quer tipo de
re sí duo nas águas das ba ci as;
² mo ni to ra men to sis te má ti co dos ní ve is de po lu ição.
Por tudo isso, é que me junto àqueles que
entendem que uma cida de tão bem servi da de águas
como a nossa querida Manaus não pode descui dar-se da conserva ção das mesmas. A população
de baixa renda é, sem dúvi da, a prime i ra a ser afetada pela deterioração da qualida de da água; a
tendên cia, no entan to, é de uma gradu al ampli a ção e
generalização dos problemas. O imen so mundo
fluvial da Amazônia, de incomensurável rique za
bioló gi ca, deve ser preser va do agora, antes que seja
necessário promover a recu pe ra ção de ambi entes
degradados, com altos custos não apenas finan-
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ceiros mas também huma nos. Esse raci o cí nio deve ser
estendido para a tota li da de do terri tó rio naci o nal, para
inúme ras cida des, inclu si ve, onde o proble ma da escassez de água de boa qualidade já começa a se fazer
sentir. Precisamos, enfim, zelar por esse maravilhoso
patrimônio natural, que impressionou os primeiros
portu gue ses que aqui chega ram. Se as águas brasi le iras são muitas – e até infinitas pareciam ao escriba
Pero Vaz de Cami nha – a conser va ção da sua quali dade depen de cada vez mais de uma deter mi na ção consci en te e atuan te por parte da soci e da de.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral,
o
Sr.
Geraldo
Melo,
1º
Vice-presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.
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ta para amanhã, às 9h30, quando ainda estará em
Bra sí lia o pro fes sor José Antô nio Mon te i ro, que po derá fa zer es cla re ci men tos no caso de qua is quer dú vidas.
Assim, Sr. Pre si den te, to dos os Srs. Se na do res
– in clu si ve aque les que que ri am apro var re que ri mento de minha autoria para que a CCJ ouvisse essas
pes so as, além do Bis po Dom Xa vi er Gil les Ma u pe ou
D`Áble i ges, do Ma ra nhão – es tão con vi da dos a par tici par da re u nião, onde te rão opor tu ni da de de ou vir o
Sr. João Ba tis ta Cam pe lo.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Va mos ace le rar a Ordem do Dia para que o de se jo
de V. Exª pos sa ser re a li za do.
So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
São li dos os se guin tes:
OFÍCIO Nº 73/99-LPSDB

O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – V. Exª será atendido. Evidentemente,
não concluiu em virtude de todos os apartes apoiando
a palavra de V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço a palavra para transmitir o con vite a todos os
Srs. Senadores, sobretudo aos da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, fe ito pelo Pre siden te da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos, da Câ ma ra
dos Deputados, Deputado Federal Nilmário Miranda.
S. Exª con vi da a to dos a as sis ti rem ao de po i men to do
Professor José Antônio Monteiro, ex-sacerdote, que
está nes te ins tan te ini ci an do o seu tes te mu nho a res pei to dos epi só di os dos dias 3, 4 e se guin tes de agos to de
1970, no Maranhão, quando teria sido objeto de ma us-tratos du ran te o in ter ro ga tó rio e pri são a que foi subme ti do. Tam bém, em vir tu de do Di re tor-Geral do De partamento da Polícia Federal, João Ba tis ta Cam pe lo, ter
en ca mi nha do ao De pu ta do Nil má rio Mir anda ofí cio que
diz: “Ten do em vis ta as acu sa ções as sa ca das con tra
mi nha pes soa, re la ti vas à con du ção do in qué ri to contra o ex-padre Mon te i ro, co lo co-me à dis po si ção dessa Co mis são, para pres tar es cla re ci men tos per ti nentes ao caso. Aten ci o sa men te,” – as si na João Ba tis ta
Cam pe lo. O Pre si den te Nil má rio Mi ran da está con vidando os membros da Comissão de Cons tituição,
Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do para re a li za rem re união con jun ta, a fim de que to dos os Se na do res, espe ci al men te da que la Co mis são, pos sam ou vir o Diretor-Geral da Po lícia Fe de ral, João Ba tis ta Cam pe lo. Acre di to que será con fir ma da a re u niã o pre vis-

Bra sí lia, 15 de ju nho de 1999
Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vidências necessárias no sentido de proceder as se guin tes al te ra ções quan to à com po si ção do PSDB na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização:
Titulares
Substituir:

Por:

Lú dio Co e lho

Ro me ro Jucá

Jef fer son Pé res

Pa u lo Har tung

Osmar Dias

Luiz Pon tes

Suplente
Substituir:

Por:

Sér gio Ma cha do

Osmar Dias

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ração, Se na dor Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.
OFÍCIO Nº 1.103-L-PFL/99
Brasília, 15 de junho de 1999
Senhor Presidente:
Informo a Vossa Excelência que o Deputado
Santos Filho passa a fazer parte da Comissão Mista

26

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em
substituição ao Deputado Werner Wanderer.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.
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Brasília, 16 de junho de 1999

A Presidência designa o Deputado
Sérgio Reis, como titular, e o Deputado
Raimundo Gomes de Matos, como
suplente, para integrar a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização de conformidade com o
expediente que acaba de ser lido.

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia a re la ção com
os no mes dos De pu ta dos do PMDB, para in te gra rem
a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, em va gas exis ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Carlos Patrocínio.

OF/GAB/I/Nº 834

Titulares
Osval do Reis
Si las Bra si le i ro
Wal de mir Moka
Wil son San tos

Suplentes
Eu ní cio Oli ve i ra
José Bor ba

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e con sideração. Deputado
Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.
A Presidência designa os Deputados
Osvaldo Reis, Silas Brasileiro, Waldemir
Moka e Wilson Santos como titulares, e os
Deputados Eu nício Oliveira e José Borba,
como suplentes, para integrarem a Co missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização de conformidade com o ex pe di en te que aca ba de ser lido.
OF. PSDB/I/Nº 980/99
Bra sí lia, 16 de ju nho de 1999
Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de
determinar a subs ti tu i ção dos De pu ta dos Ro ber to Rocha, Nár cio Ro dri gues e Ba sí lio Vil la ni, pe los De pu ta do
Emer son Ka paz, Ro nal do Cé zar Co e lho e Ra fa el Gu erra como mem bros ti tu la res, na Co mis são Mis ta de Planos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.
Atenciosamente, De pu ta do Jutahy Jú nior, Vi ce-Líder do PSDB
OF. PSDB/I/Nº 981/99
Bra sí lia, 16 de ju nho de 1999.
Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os Se nho res De pu tados Sérgio Reis, como mem bros ti tu lar, e Ra i mun do
Go mes de Ma tos, como mem bro su plen te, para in tegra rem a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Públi cos e Fis ca li za ção.
Atenciosamente – Deputado Jutahy Júnior –
Vice-Líder do PSDB.

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI Nº 423, DE 1999
Institui
a
obrigatoriedade
da
divulgação, pelos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e pelo Ministério
Público
Federal,
da
remuneração
percebida, a qualquer título, pelos
servidores públicos e agentes políticos
que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Poder Executivo, por intermédio do
órgão central do Sistema do Pessoal Civil – SIPEC,
os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério
Público da União publicarão semestralmente, nos
diários oficiais respectivos, os valores da
remuneração percebida pelos agentes políticos
federais e pelos servidores públicos federais
ocupantes de cargos em comissão e funções
comissionadas.
§ 1º Considera-se agente político federal, para
os efeitos desta Lei, o Presidente e o Vice-Presidente
da República, os Ministros de Estado , os Senadores
da República, os Deputados Federais, os Ministros
do Tribunal de Contas da União, os Ministros dos
Tribunais Superiores, os juízes dos Tribunais
Regionais Federais, os Juízes federais e os
Procuradores da República.
§ 2º A publicação dar-se-á no órgão oficial dos
dias 15 de julho e 15 de janeiro, relativamente ao
semestre anterior;
§ 3º Na hipótese de não recair a data definida no
§ 2º em dia útil, a publicação far-se-á no primeiro dia
útil subseqüente.
Art. 2º Os va lo res a que se re fe re esta Lei compreenderão os vencimentos, remuneração e van tagens per ce bi das, a qual quer tí tu lo, pelo agen te po lí tico ou servidor público, in clusive diárias, horas-ex-
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tras, verbas de representação e ou tras formas de
pres ta ção pe cu niá ria.
Art. 3º O descumprimento injustificado do que
dis põe esta lei cons ti tui cri me de res pon sa bi li da de.
Pa rá gra fo úni co. Aplica-se ao pro ces so de julga men to do de li to de fi ni do nes te ar ti go, no que couber, a Lei nº 1.079, de 1950.
Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Justificação

O mo men to his tó ri co que ora vi ve mos, e, assim, os de sen vol vi men tos re cen tes da vida po lí tica e so ci al bra si le i ra, res sal tam a im por tân cia da
moralidade da administração pú blica. Não é se quer ne ces sá rio que ci te mos a enor me quan ti dade de escândalos que nos últimos anos ocor reram em nosso País: todos se recordam de les. A
persistência de tais escândalos, en tretanto, não
deve nos levar à de sesperança ou ao cinismo.
Deve, ao con trá rio, re for çar o nos so em pe nho de
lu tar, em to das as fren tes, pela afir ma ção da éti ca
e da mo ra li da de na ad mi nis tra ção pú bli ca bra si leira.
Um dos aspectos da moralidade pública é,
sem qual quer dú vi da, a trans pa rên cia da ad mi nistração, consagrada no princípio da publicidade,
que se ins cre veu na Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu
art. 37, ca put. O di re i to do ci da dão às in for ma ções a
respeito da ad mi nis tra ção, por ou tro lado, goza também de dig ni da de cons ti tu ci o nal, a teor do que dis põe
a Car ta Po lí ti ca, em seu art. 5º, in ci so XXXIII:

“XXXIII – to dos têm di reito a re ceber
dos ór gãos públi cos in formações de seu
interesse par ti cu lar, ou de in te res se co le tivo ou ge ral, que se rão pres ta dos no pra zo
da lei, sob pena de res ponsabilidade, res sal va das aque las cujo sigi lo seja im prescindível à se gu ran ça da soci e da de e do
Esta do.”
Pa re ce-nos cla ro que a in for ma ção re la ti va à remu ne ra ção per ce bi da pe las au to ri da des fe de ra is, assim como pe los ser vi do res pú bli cos co mis si o na dos,
ou seja, pe los que têm as mai o res remu ne ra ções
do ser vi ço pú bli cos, não cons ti tui algo im pren cin dível à se gu ran ça da so ci e da de e do Esta do bra si le iro. Ao con trá rio, o in te res se da so ci e da de é no sen-
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ti do de que a trans pa rên cia, a vi si bi li da de, a pu bli cida de da ad mi nis tra ção pú bli ca, ma te ri a li za das nesta pro po si ção, irão co laborar para que o ci dadão
iden ti fi que, no com por ta men to da ad mi nis tra ção, o
res pe i to a que, na con di ção de con tri bu in te, a susten ta.
O Con gres so Na ci o nal, as sim como o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, vem re co nhe cen do
a im por tân cia de que as in for ma ções per ti nen tes
à si tu a ção da ad mi nis tra ção pú bli ca, no ta de mente a dos ser vi do res, se jam aces sí ve is a to dos. A
Lei nº 9.473, de 22 de ju lho de 1997, que “dis põe
so bre as di re tri zes para a ela bo ra ção da lei or çamen tá ria de 1998 e dá ou tras pro vi dên ci as”, es tatui, em seu art. 48, a obri ga to ri e da de dos três pode res da União pu bli ca rem, até o dia 31 de agos to
de 1997, o quan ti ta ti vo dos car gos ne les exis tentes, dis cri mi nan do os ser vi do res efe ti vos, es tá veis e não es tá ve is, as sim como os apo sen ta dos,
além de ou tras in for ma ções a res pe i to dos ser vido res que se en con tram em exer cí cio em cada órgão.
Tra ta-se de um avan ço, que deve ser apro funda do com a apro va ção do pro je to que ora sub me temos à apre ci a ção do Se na do Fe de ral. Afi nal, a desin for ma ção e as len das a res pe i to da re mu ne ra ção
dos ser vi do res pú bli cos e dos agen tes po lí ti cos – inclu in do sena do res e de pu ta dos – têm con tri bu í do,
jun ta men te com as ir re gu la ri dades co me ti das, para
que a cidadania observe os Poderes da República
com desconfiança, debilitando a nossa frágil de mocracia.
Impor ta res sal tar, por fim, que as de fi ni ções
cons tan tes des te pro je to de lei im pli cam o ri go roso res pe i to aos di re i tos in di vi du a is dos ci da dãos
e, es pe ci al men te, ao di re i to à pri va ci da de. Não se
re quer que se jam di vul ga dos os con tra che ques
men sa is do Pre si den te da Re pú bli ca, par la mentar, mi nis tro de Esta do ou ser vi dor co mis si o na do,
de modo a vi o lar o di re i to in di vi du al ao si gi lo da
vida eco nô mi ca. De ter mi na-se, ape nas, a di vul ga ção do quan to per ce bi do, se mes tral men te, em
va lo res bru tos, pelo ci da dão ou ci da dã que exerce car go ou fun ção pú bli ca, re mu ne ra da pelo contri bu in te.
Na cer te za de es tar con tri bu in do para o pro cesso de luta pela moralização e democratização do
Esta do bra si le i ro, peço e es pe ro dos no bres co le gas
o apo io im pres cin dí vel à apro va ção da pre sen te proposição.
Sala de Sessões, 16 de junho de 1999. –
Senador Lauro Campos.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
....................................................................................
XXXIII – todo têm direito a receber dos
órgãos 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.
....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade
e,
também, ao seguinte:
....................................................................................
LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950
Define os crimes de responsabilidade e
regula o respectivo processo de julgamento.
....................................................................................
LEI Nº 9.473, DE 22 DE JULHO DE 1997
Das Disposições relativas às despesas
da União com pessoal e encargos sociais
Art. 48. O Poder Executivo, por intermédio do
órgão central do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC,
os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério
Público da União deverão publicar no Diário Oficial
da União, até 31 de agosto de 1997, os seguintes
conjuntos de quadros demonstrativos de pessoal,
destacando cada órgão da administração direta,
autarquia e fundação.
I – o contigente de servidores efetivos, contendo:
a) o contingente de servidores civis ativos,
destacando estáveis de não estáveis, aposentados e
instituidores de pensões, por cargo/emprego e
carreira;
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b) quantitativos de servidores civis estáveis e
não estáveis, distribuídos, em termos de exercício,
por unidade da Federação;
c) quantitativos de servidores civis ativos,
destacando estáveis de não estáveis, distribuídos por
faixa etária, com intervalo de 5 em 5 anos (iniciando
em 15-20 anos) e por sexo;
d) quantitativos de servidores civis ativos,
destacando estáveis de não estáveis, distribuídos por
nível de escolaridade do cargo (nível médio e nível
básico);
II – a lotação efetiva, contendo:
a) quantitativos de servidores civis ativos,
distribuídos por cargo/emprego e situação funcional
em:
1 – efetivos estáveis;
2 – efetivos não estáveis;
3 – requisitados;
4 – cedidos;
5 – excedentes de lotação;
6 – contratados no regime da CLT;
7 – sem vínculo efetivo com o serviço público,
nomeado para cargos em comissão ou funções de
confiança;
8 – ativos permanentes anistiados pela Lei nº
8.878, de 11 de maio de 1994;
9 – anistiados pelo Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
b) quantitativos de servidores civis ativos,
contratados com base no art. 37, inciso IX, da
Constituição Federal, distribuídos por cargo/emprego
em:
1 – professores substitutos;
2 – médicos residentes;
3 – outros;
III – o quantitativo de servidores civis ativos, em
exercício, contendo:
a) integrantes da lotação efetiva, conforme
alínea a do inciso anterior;
b) afastados para mandato classista ou
atividade política;
c) afastados em licença para trato de interesses
particulares;
d) afastados para cursos no exterior;
IV – os quantitativos de servidores nomeados
para exercício de cargos em comissão ou função de
confiança, destacando-se, para cada um de seus
níveis:
a) os do quadro efetivo;
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b) os requisitados de outros órgãos do mesmo
Poder da União;
c) os requisitados dos órgãos da administração
direta, autarquias e fundações de outros Poderes da
União;
d) os requisitados dos órgãos da administração
direta, autarquias e fundações dos estados, Distrito
Federal ou dos municípios;
e) os requisitados das empresas públicas e
sociedades de economia mista da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios;
f) os aposentados;
g) sem vínculo efetivo com o serviço público;
V – os quantitativos de cargos ocupados e
vagos por órgãos ou entidade da administração
direta, autarquia e fundação, distribuídos por nível de
escolaridade exigido (nível superior, nível médio e
nível básico);
VI – o quadro comparativo entre o nível de
escolaridade funcional exigida de cada cargo e a
respectiva distribuição de servidores, por nível de
escolaridade pessoal de seus titulares.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 424, DE 1999
Altera o art. 4º da Lei nº 9.537, de 11
de dezembro de 1997, que “dispõe sobre
a segurança do tráfego aquaviário em
águas sob jurisdição nacional e dá
outras
providências”,
para
tornar
obrigatório o uso de coletes salva-vidas
na navegação interior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o art. 4º da Lei n. 9.537, de 11 de
dezembro de 1997, acrescido do inciso seguinte:
Art. 4º São atribuições da autoridade
marítima:
(...)
XI – estabelecer, quando julgar
necessário, a obrigatoriedade do uso de
coletes
salva-vidas
pelos
tripulantes,
profissionais não-tripulantes e passageiros
nas embarcações utilizadas na navegação
interior, bem como as penalidades
decorrentes
do
descumprimento
das
normas fixadas.
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Art. 2º O Poder Executivo procederá à al te ração do regulamento da Lei nº 9.537, de 1997, com
vistas a atender ao disposto nesta lei, no prazo de
no ven ta dias, a par tir da data de sua pu bli ca ção.
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Justificação
Não é mais possível assistirmos, inertes, à
su ces são de tra gé di as que vi ti mam a po pu la ção
bra si le i ra nas tra ves si as de nos sos rios, la gos ou
ba ías. Seja em de cor rên cia da fal ta de es crú pu los
de pro pri e tá ri os ou ope ra do res, seja em ra zão da
im pe rí cia de tri pu lan tes, seja ain da por efe i to da
de sin for ma ção ou ir res pon sa bi li da de dos pró prios pas sa ge i ros, con tam-se às de ze nas os aci dentes que re sul tam fa ta is a cada ano.
Inquéritos ad mi nis tra ti vos e pro ce di men tos
ju di ci a is – a par de se rem mo ro sos e, não pou cas
vezes, inócuos –, têm sido incapazes de gerar
com por ta men tos pre ven ti vos e evi tar a re pe ti ção
de erros. Cumpre, pois, ao Poder Público exigir
dos que se utilizam dos mei os aqua viários de
trans por te ati tu des que pou pem vi das, a exem plo
do que se vem alcançando na vigência do novo
Có di go Na ci o nal do Trân si to.
A edição da Lei nº 9.537, de 1997, veio em
boa hora con so li dar as nor mas de se gu ran ça do
trá fe go em águas de ju ris di ção na ci o nal. Esse diploma, contudo, ao dispor so bre os chama dos
equipamentos de salvatagem, cu idou ape nas de
estabelecer a obrigatoriedade da sua dota ção
bem como de de le gar à au to ri da de ma rí ti ma compe tên cia para de ter mi nar os re qui si tos re fe ren tes
às condições de segurança das embarcações.
Assim, nem a lei básica nem o re gu la men to que
dela de cor reu (De cre to nº 2.596, de 18 de maio de
1998) exi gem o uso de co le tes sal va-vidas. É preci sa men te esse o equí vo co que se pre ten de sa nar
com a pre sen te Pro po si ção.
Esta mos cer tos de que a sim ples con fi an ça
no ar bí trio de tri pu lan tes e usuá ri os do trans por te
hi dro viá rio in te ri or, a des pe i to de bem in ten ci o nada, tem sido in su fi ci en te para ele var as con di ções
de segurança da navegação. Assim, como no
caso dos cinto de segurança nos automóveis, o
por te obri ga tó rio de co le tes sal va-vidas cum pri rá
pa pel de efi cá cia na re du ção dos ín di ces de morta li da de du ran te as tra ves si as aqua viá ri as.
Não se diga, con tra di tan do a Pro po si ção, que
acidentes de au to mó ve is, pelo ca rá ter re pen ti no e
pela ve lo ci da de das ocor rên ci as, di fe rem com ple tamen te dos even tos na água. Se tais peculiaridades

30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

do trans por te au to mo ti vo – ine xis ten te, ou ra ras,
nas travessias aquaviárias – justificam o uso
cons tan te do cin to de se gu ran ça, a in ter ve niên cia
de si tu a ções de pâ ni co e de pre ju í zo das con dições de aces so aos equi pa men tos de sal va ta gem
nos aci den tes náu ti cos igual men te re co men dam
a obri ga to ri e da de do uso de co le tes sal va-vidas.
São es sas as ra zões que nos mo ti vam a propor, con fi an te em sua apro va ção, o pre sen te Proje to de Lei.
Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 1999. – Sena dor Car los Pa tro cí nio.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.537, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe so bre a segurança do trá fego aquaviário em águas sob jurisdição
na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
Art. 4º São atri bu i ções da au to ri da de ma rí ti ma:
I – ela bo rar nor mas para:
a) ha bi li ta ção e ca das tro dos aqua viá ri os e amadores;
b) trá fe go e per ma nên cia das em bar ca ções nas
águas sob ju ris di ção na ci o nal, bem como sua en tra da
e sa í da de por tos, atra ca dou ros, fun de a dou ros e marinas;
c) re a li za ção de ins pe ções na va is e vis to ri as;
d) ar que a ção, de ter mi na ção da bor da li vre, lo tação, iden ti fi ca ção e clas si fi ca ção das em bar ca ções;
e) ins cri ção das em bar ca ções e fis ca li za ção do
Re gis tro de Pro pri e da de;
f) cerimonial e uso dos uni for mes a bor do das
em bar ca ções na ci o na is;
g) re gis tro e cer ti fi ca ção de he li pon tos das embar ca ções e pla ta for mas, com vis tas à ho mo lo ga ção
por par te do ór gão com pe ten te;
h) execução de obras, dragagens, pesquisa e
la vra de mi ne ra is sob, so bre e às mar gens das águas
sob ju ris di ção na ci o nal, no que con cer ne ao or de namen to do es pa ço aqua viá rio e à se gu ran ça da na vega ção, sem pre ju í zo das obri ga ções fren te aos de mais ór gãos com pe ten tes;
i) ca das tra men to e fun ci o na men to das ma ri nas,
clu bes e en ti da des des por ti vas náu ti cas, no que diz
res pe i to à sal va guar da da vida hu ma na e à se gu rança da na ve ga ção no mar aber to e em hi dro vi as in te riores;
j) cadastramento de empresas de navegação,
peritos e sociedades classificadoras;
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l) es ta be le ci men to e fun ci o na men to de si na is e
au xí li os à na ve ga ção;
m) apli ca ção de pe na li da de pelo Co man dan te;
II – re gu la men tar o ser vi ço de pra ti ca gem, es tabe le cer as zo nas de pra ti ca gem em que a uti li za ção
do ser vi ço é obri ga tó ria e es pe ci fi car as em bar ca ções
dis pen sa das do ser vi ço;
III – determinar a tripulação de segurança das
embarcações, assegurado às partes interessadas o
direito de interpor recurso, quando discordarem da
quan ti da de fi xa da;
IV – de ter mi nar os equi pa men tos e aces só ri os
que de vam ser ho mo lo ga dos para uso a bor do de embar ca ções e pla ta for mas e es ta be le cer os re qui si tos
para a ho mo lo ga ção;
V – estabelecer a dotação mínima de equi pamentos e aces só ri os de se gu ran ça para em bar ca ções
e plataformas;
VI – es ta be le cer os li mi tes da na ve ga ção in te ri or;
VII – estabelecer os requisitos referentes às
condições de segurança e habilidade e para a pre ven ção da po lu i ção por par te de em bar ca ções, pla tafor mas ou suas ins ta la ções de apo io;
VIII – definir áreas marítimas e interiores para
constituir refúgios provisórios, onde as embarcações
pos sam fun de ar ou va rar, para exe cu ção de re pa ros;
IX – exe cu tar a ins pe ção na val;
X – exe cu tar vis to ri as, di re ta men te ou por in termé dio de de le ga ção a en ti da des es pe ci a li za das.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 425, DE 1999
Altera a re dação do artigo 1.471 da
Lei nº 3.071, de 1916 – Có di go Ci vil, para
o fim de determinar que as seguradoras
terão o prazo de 60 (sessenta) dias para
im pug nar, por mo ti vo de do en ça pre e xistente, o contrato de seguro de vida ou
por invalidez ou a substituição do plano
por ou tro mais be né fi co ao se gu ra do.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1.471, da Lei nº 3.071, de 1916 –
Código Civil Brasileiro, passa a vigorara com a se guin te re da ção:
“Art. 1.471. O seguro de vida e o por
in va li dez têm por ob je to ga ran tir, me di an te o
prêmio anual que se ajustar, o pagamento
de cer ta soma a de ter mi na da ou de ter mi nadas pessoas, por morte ou invalidez do se gurado, podendo estipular-se igualmente o
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pagamento dessa soma ao próprio se gu rado, ou a terceiro, se aque le sobreviver ao
pra zo de seu con tra to.
§ 1º Quando a liquidação deva ope rar-se por morte ou invalidez, o prêmio se
pode ajustar por prazo limitado ou por toda
a vida do segurado, sendo lícito às partes
contratantes, du ran te a vi gên cia do con tra to
substituírem, de comum acordo, um plano
por ou tro, atu a li zan do o va lor do prê mio que
a subs ti tu i ção exi gir.
§ 2º Tan to na con tra ta ção do se gu ro de
vida ou por invalidez, quanto na substituição
de plano, a seguradora tem o prazo de 60
(ses sen ta) dias para im pug nar o con tra to ou a
subs ti tu i ção do pla no em face de do en ça preexistente, desde que o segurado tenha omi tido o fato nas de cla ra ções que pres tar.
§ 3º A impugnação de que trata o ar tigo anterior pode basear-se em in formações
prestadas pelo médico do segurado, como
também me diante a realização de exames
clínicos ou laboratoriais determinados pela
seguradora. Nesta última hipótese, os cus tos dos exames serão arcados in te gral mente pela se gu ra do ra."
Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
publicação.
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ao mé di co do se gu ra do, quan to por meio de exa mes
que po de rá re que rer que se jam re a li za dos. Nes te úl timo caso, ar ca rá com to das as des pe sas.
É pre ci so ha ver me lhor re gu la men ta ção da contra ta ção de se gu ros de vida, ten do em vis ta mi ni mi zar
abu sos que vêm sen do pra ti ca dos pe las ins ti tu i ções
se gu ra do ras que só se in te res sam em efe tu ar pes quisas so bre as con di ções de sa ú de do se gu ra do após a
ocor rên cia do si nis tro, mu i tas ve zes anos após a contra ta ção do pla no de se gu ro.
Verificando, então, qualquer ocorrência clínica
re la ci o na da à do en ça que vi ti mou o se gu ra do, a seguradora, com fundamento no art. 1444, se nega a
cumprir a pres ta ção a que se obri gou e ain da re tém
os prê mi os re ce bi dos du ran te todo o pe río do, em fragran te rup tu ra do equi lí brio con tra tu al.
Os Tri bu na is pá tri os vêm se de bru çan do so bre
o tema, mas a ju ris pru dên cia ain da é mu i to va ci lan te,
com pe tin do ao Po der Le gis la ti vo, pres ti gi an do a defe sa do con su mi dor con tra abu sos do po der eco nô mico, im por re gras cla ras e equi ta ti vas para re ger as rela ções en tre con tra tan te e con tra ta do.
Diante do exposto e tendo em vista o alcan ce
so ci al da pro po si ção, es pe ro con tar com o apo io dos
meus no bres pa res que não se fur ta rão ao even tu al
aperfeiçoamento e, por certo, ao decisivo apo io à
apro va ção da pro pos ta.
Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 1999. - Se nador Pa u lo Har tung.
LEI Nº 3.071, DE 1916

Justificação
O pro jeto visa a esta be le cer ma i or equi líbrio
en tre os con tra tan tes de se gu ro de vida e in clu ir a
in va li dez já que o mais co mum hoje em dia é a cumu la ção dos dois fa tos na mes ma apó li ce de se guro.
A nova re da ção pro pos ta para o caput per mi te
tanto a contratação isolada para cada fato, como a
sua cu mu la ção na mes ma apó li ce.
O novo parágrafo pri me i ro, por seu tur no, com
uma re da ção mais en xu ta, tra ta da mes ma ma té ria do
atu al pa rá gra fo úni co, adap tan do-a à pre vi são do segu ro por in va li dez, in clu í do no caput.
O pon to prin ci pal do pro je to está no pa rá gra fo
se gun do, que de ter mi na pra zo de ses sen ta dias para
que a se gu ra do ra pos sa im pug nar o con tra to em face
da ve ri fi ca ção de do en ça pre e xis ten te que te nha sido
omi ti da nas de cla ra ções do se gu ra do quan do da contra ta ção ou da atu a li za ção do pla no, en quan to que o
pa rá gra fo ter ce i ro foi in clu í do para de ter mi nar de que
for ma a se gu ra do ra pode com pro var a in sin ce ri da de
das de cla ra ções pres ta das; tan to me di an te con sul ta

Có di go Ci vil
....................................................................................
SEÇÃO V
Do Se gu ro de Vida
Art. 1.471. O se gu ro de vida tem por ob je to garan tir, me di an te o prê mio anu al que se ajus tar, o paga men to de cer ta soma a de ter mi na da ou de ter mi nadas pes so as, por mor te do se gu ra do1ª, po den do es tipular-se igualmente o pagamento dessa soma ao
próprio segurado, ou terceiro, se aquele sobreviver
ao pra zo de seu con tra to2.
Pa rá gra fo úni co. Qu an do a li qui da ção só deva
operar-se por morte, o prêmio se pode ajustar por
pra zo li mi ta do ou por toda a vida do se gu ra do, sen do
lícito às partes contratantes, durante a vigência do
contrato, substituírem, de comum acordo, um plano
por ou tro, fe i ta a in de ni za ção de prê mi os que a subs titu i ção exi gir.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 427, DE 1999
Altera a denominação do Aeroporto
Internacional de Macapá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Aeroporto Internacional de Macapá
passa a denominar-se Aeroporto Internacional de
Macapá – Deputado Nelson Salomão de Santana.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Trata-se de aeródromo constante da Relação
Descritiva do Plano Nacional de Viação (PNV), objeto
da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973. Nos
termos do art. 1º da Lei nº 6.682, de 27 de agosto de
1979, que “Dispõe sobre a denominação de vias e
estações terminais do Plano Nacional de Viação”, as
estações terminais “terão a denominação das
localidades em que se encontrem (...), consoante a
nomenclatura estabelecida pelo Plano Nacional de
Viação”. Admite, contudo, o art. 2º que, observada a
regra geral, uma estação terminal “poderá ter,
supletivamente, a designação de um fato histórico ou
de nome de pessoa falecida que haja prestado
relevante serviço à nação(...)”.
Nascido em 5 de outubro de 1948 e falecido no
dia 11 de junho de 1995, Nelson Benedito Salomão
de Santana marcou, em seus inconclusos quarenta e
sete anos de vida, a história do Amapá e a saga da
inscrição do novo estado na história do Brasil.
Economista formado pela Universidade Federal
do Pará e pós-graduado em Planejamento e
Desenvolvimento Regional pela Universidade
Federal do Ceará, Nelson Salomão estudou sempre,
e trabalhou sempre, voltado para a causa do
desenvolvimento da região Norte do Brasil. Seus
conhecimentos profissionais, aliados às suas
notáveis qualidades de caráter, credenciaram-no ao
exercício de relevantes funções públicas. Foi Diretor
de Planejamento do ex-território, Presidente da
Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Vereador
do Município de Macapá.
Em 1991, obteve o mandato de Deputado
Estadual constituinte. Sua liderança mais uma vez se
afirmou. Eleito Presidente da Assembléia Estadual
Constituinte, conduziu o processo fundacional do
estado que nascia. Pouco tempo depois de assumir o
segundo mandato de Deputado Estadual, na
legislatura de 1995 a 1999, Nelson Salomão teve sua
bela trajetória de vida precocemente abortada.
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Pres tar ao De pu ta do Nel son Sa lo mão a ho mena gem de dar seu nome ao Ae ro por to Inter na ci o nal
de Macapá constitui recíproca homenagem ao pró prio povo amapaense; razão por que, estou certo, a
pre sen te pro po si ção me re ce rá o apo io dos mem bros
do Con gres so Na ci o nal.
Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 1999. – Se nador Se bas tião Ro cha
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação
e dá ou tras pro vi dên ci as.
..............................................................
LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979
Dispõe so bre a denominação de
vias e estações terminais do Pla no Na cio nal de Vi a ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º As es ta ções ter mi na is, obras de arte ou trechos de via do sistema nacional de trans por te te rão a
denominação das localidades em que se encontrem,
cru zem ou in ter li guem, con so an te a no men cla tu ra es tabe le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi a ção.
Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis pos to neste ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, em cada caso, o
ór gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – de cisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me tidos às Co mis sões com pe ten tes.
So bre a mesa, pro je to de Re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Carlos Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 67, DE 1999
Altera o art. 14 do Regimento Inter no do Senado Federal, estabelecendo o
tempo de uso da palavra pe los líderes e
de ma is se na do res após a Ordem do Dia.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 14 do Regimento Interno do
Senado passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 14. O Senador poderá fazer uso
da palavra:
..............................................................
II – se lí der:
..............................................................
b) por dez minutos, após a Ordem do
Dia, com pre fe rên cia so bre os oradores ins critos;
..............................................................
IX – após a Ordem do Dia, pelo prazo
de trinta mi nutos, para as considerações
que en ten der (art. 176);
............................................................."
Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
Justificação
O tem po des ti na do ao uso da palavra pelas
lideranças e pelos senadores inscritos após a
Ordem do Dia tem se mos tra do bas tan te exí güo,
ten do em vis ta o ele va do nú me ro de ins cri ções.
É pre ci so, por tan to, re du zir o tem po de uso
da pa la vra du ran te essa fase da Ses são, de for ma
a con tem plar o ma i or nú me ro pos sí vel de se na dores, mo ti vo pelo qual es ta mos pro pon do a re dução do tem po des ti na do aos lí de res, de vin te para
dez minutos, e aos oradores inscritos, de cin qüen ta para trin ta mi nu tos.
Tendo em vista o caráter democrático da
proposição que ora apresentamos, contamos
com o apo io dos ilus tres pa res para a sua apro vação.
Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 1999. – Sena dor Se bas tião Ro cha.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
....................................................................................
Art. 14. O Se na dor po de rá fa zer uso da pa lavra:
I – nos sessenta mi nutos que antecedem a
Ordem do Dia, por vin te mi nu tos;
II – se lí der:
a) por cin co mi nu tos, em qual quer fase da sessão, excepcionalmente, para comunicação urgente
de in te res se par ti dá rio;
b) por vin te mi nu tos, após a Ordem do Dia, com
pre fe rên cia so bre os ora do res ins cri tos;
III – na discussão de qualquer proposição (art.
273), uma só vez, por dez minutos;
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IV – na dis cus são da re da ção fi nal uma só vez,
por cinco minutos, o relator e um Senador de cada
partido;
V – no en ca mi nha men to de vo ta ção (arts. 308 e
310), uma só vez, por cin co mi nu tos;
VI – para ex pli ca ção pes so al, em qual quer fase
da ses são, por cin co mi nu tos, se no mi nal men te ci tado na oca sião, para es cla re ci men to de ato ou fato que
lhe te nha sido atri bu í do em dis cus são ou apar te, não
sen do a pa la vra dada, com essa fi na li da de, a mais de
dois ora do res na mes ma ses são;
VII – para co mu ni ca ção ina diá vel, ma ni fes ta ção
de aplauso ou semelhante, homenagem de pesar,
jus ti fi ca ção de pro po si ção, uma só vez, por cin co minutos;
VIII – em qual quer fase da ses são, por cin co minutos:
a) pela or dem, para in da ga ção so bre an da mento dos tra ba lhos, re cla ma ção quan to à ob ser vân cia do
Re gi men to, in di ca ção de fa lha ou equí vo co em re la ção
à matéria da Ordem do Dia, vedado, porém, abordar
as sun to já re sol vi do pela Pre si dên cia;
b) para sus ci tar ques tão de or dem, nos ter mos
do art. 403;
c) para con tra di tar ques tão de or dem, li mi ta da a
pa la vra a um só Se na dor;
IX – após a Ordem do Dia, pelo prazo de cin qüen ta mi nu tos, para as con si de ra ções que en ten der
(art. 176);
X – para apar te ar, por dois mi nu tos, obe de ci das
as se guin tes nor mas:
a) o apar te de pen de rá de per mis são do ora dor,
subordinando-se, em tudo que lhe for aplicável, às
dis po si ções re fe ren tes aos de ba tes;
b) não se rão per mi ti dos apar tes:
– ao Pre si den te;
– a pa re cer oral;
– a en ca mi nha men to de vo ta ção, sal vo nos casos de re que ri men to de ho me na gem de pe sar ou de
voto de apla u so ou se me lhan te;
– a ex pli ca ção pes so al;
– a ques tão de or dem;
– a con tra di ta a ques tão de or dem;
c) a recusa de permissão para apartear será
sempre compreendida em caráter geral, ainda que
pro fe ri da em re la ção a um só Se na dor;
d) o apar te pro fe ri do sem per mis são do ora dor
não será pu bli ca do;
e) ao apartear, o Senador conservar-se-á
sentado e falará ao microfone;
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XI – para interpelar Ministro de Estado, por
cinco minutos, e para a réplica, por dois minutos (art.
398).
§ 1º É vedado ao orador tratar de assunto
estranho à finalidade do dispositivo em que se basear
a concessão da palavra.
§ 2º (revogado).
....................................................................................
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – O Projeto lido vai à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que o
Projeto de Resolução nº 67, de 1999, lido
anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
Regimento Interno.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício nº 212, de 1999, de 2 do
corrente, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro,
encaminhando a documentação referente à oferta de
Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de
Janeiro – LFTMRJ, destinadas ao giro de sua dívida
mobiliária vencível em 1º de junho de 1999.
A matéria foi anexada ao processado da
Resolução nº 110, de 1998, e vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 332, DE 1999
Requeiro, nos termos do artigo 258 do
Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 162, 288
e 309, todos de 1999, tendo em vista que tratam de
matéria correlata (indisponibilidade de bens de vítima
de seqüestro).
Sala das Sessões, 16 de junho de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – O requerimento lido será publicado e,
posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 255 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Na sessão deliberativa ordinária de ontem,
foi lido o Re que ri men to nº 330, de 1999, dos Lí de res
Ja der Bar ba lho (PMDB), Edi son Lo bão (PFL), Sér gio
Ma cha do (PSDB) e do Se na dor Hugo Na po leão, so licitando, nos termos do art. 336, II, do Regimento
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Interno, urgência para o Pro je to de Re so lu ção nº 6,
de 1999, de ini ci a ti va do Se na dor José Agri pi no e outros Srs. Se na do res, que al te ra o art. 12 da Re so lução nº 78, de 1998, que dis põe so bre as ope ra ções
de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os e de suas res pec ti vas au tarqui as e fun da ções, in clu si ve con ces são de ga ran ti as,
seus li mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras
providências.
A Presidência esclarece ao Plenário que os
avul sos da ma té ria do re que ri men to en con tram-se à
dis po si ção dos Srs. Se na do res em suas res pec ti vas
Bancadas.
Pas sa-se à vo ta ção do re que ri men to.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a pa la vra para uma ques tão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ri na
Sil va para uma ques tão de or dem.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
uma ques tão de or dem. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, an tes de abor dar o mé ri to da ma té ria,
gostaria de me ater a um fato que inclusive tive a
opor tu ni da de de dis cu tir com V. Exª na re u nião do dia
23 de mar ço, quan do tra ta mos de vá ri os pon tos re feren tes ao in te res se tan to das co mis sões quan to das
Lideranças.
Na que la re u nião, Sr. Pre si den te, so li ci tei que requerimentos dessa natureza não fossem colocados
em vo ta ção após a Ordem do Dia. Infe liz men te, ontem ocor reu esse des cum pri men to em re la ção ao que
havíamos acordado. V. Exª não estava di rigindo os
trabalhos e, na oportunidade, admoestei o Senador
Ca sil do Mal da ner, que aqui es ceu, até por que está na
Ata que V. Exª expressou claramente que isso não
ocorreria, a menos que hou ves se a anuên cia de todos os Lí de res, o que não foi o caso.
A leitura foi fe i ta da se guin te for ma: o en ca minha men to foi que ha ve ria um re que ri men to a ser lido,
se não houvesse objeção. Ler um re que ri men to comum e cor ri que i ro não tem pro ble ma. Entre tan to, trata va-se da le i tu ra do re que ri men to que es ta mos deba ten do hoje, e aí le van tei o que es ta va acor da do na
Ata: que isso não poderia ocorrer, de acordo com o
que ha vía mos dis cu ti do.
V. Exª não es ta va di ri gin do os tra ba lhos – re conheço –, mas estou fazendo o alerta para que não
ocor ra no va men te, inclusive porque uma coisa é ler
um re que ri men to nor mal men te e ou tra en ca mi nhá-lo
de uma for ma que pos sa pa re cer um me ca nis mo de
levar ao descuido. Do contrário, teremos que ficar
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aqui pas to ran do a ses são, por que mu i tas ve zes descum pre-se o Re gi men to e aqui lo que é acor da do nas
re u niões. Não que ro aqui di zer que o Se na dor Ca sildo Mal da ner fez isso de pro pó si to, até por que ime di ata men te S. Exª aqui es ceu. Sei tam bém que V. Exª me
dá toda a ra zão para o que es tou di zen do nes te momento.
Gostaria que não se repetisse o fato, porque
temos comissões e outros trabalhos a fazer fora do
plenário. Eventualmente, estava presente, porque iria
falar pela Liderança do Bloco. Caso contrário, teria
ido para os meus trabalhos e, com certeza, teríamos
descumprido aquilo que estava na Ata e que não vou
repetir, porque V. Exª, a assessoria da Mesa e todos
nós que estávamos naquela reunião conhecemos.
Essa matéria poderia, inclusive, ser prejudicada,
porque, se ela não é encaminhada imediatamente, o
requerimento cai, mas, como está na Ordem do Dia,
não é esse o caso: vai para votação no mérito e no
mérito vamos nos posicionar.
Faço questão de fazer esse registro, para que
não ocorra novamente esse tipo de abordagem de
matérias que não poderiam acontecer duplamente:
nem pelo Regimento, nem por aquilo que discutimos
naquela nossa reunião.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – A questão de ordem da nobre
Senadora poderia ser respondida em função de
esclarecimentos que a Mesa acaba de me prestar.
Entretanto, fico com a tese de V. Exª de que nós
acordamos numa reunião que isso não aconteceria e,
conseqüentemente, não poderia ter acontecido. Daí
por que eu acho que V. Exª tem razão.
Agora, temos uma outra situação de fato e de
direito, que é um novo requerimento já sobre o
assunto na hora em que V. Exª acha – e também eu –
que deve ser votado. De maneira que eu poderia,
portanto, ou dispensar, votando o de ontem com a
sua aquiescência e todos os Líderes, ou votar um
novo requerimento, também assinado pelos Líderes
majoritários. Aí, V. Exª me dará a sugestão para eu
seguir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – E não se gui in clu si ve a Mesa, que, re gi mentalmente, também argumenta que poderia. Mas,
quan do se che ga a um acor do em uma re u nião de Líderes com a Presidência, não há o que discutir-se.
Então, seria desnecessário votar um novo re que rimento.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – V.
Exª decide o processo, porque não seria tão difícil:
os Líderes encaminhariam novo requerimento com o
mesmo teor. Não é isso. Estou falando com relação
à forma como foi encaminhada.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a reda ção fi nal.

O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio
Carlos
Magalhães) – Já dei inteira razão a V. Exª.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Exatamente. É que V. Exª...

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Não, o re que ri men to não foi vo ta do on tem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Passaríamos à votação do de ontem mes mo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) –Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que iram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O Pro je to de Re so lu ção nº 6 cons ta rá da pa u ta
da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, ou seja, de
ter ça-feira, dia 22 do cor ren te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Pas sa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro jeto de De cre to Le gis la ti vo nº 22, de 1999 (nº
763/99, na Câmara dos Deputados), que
apro va o tex to do Acor do Bá si co de Co o peração Científica e Tecnológica, ce lebrado
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Brasil e o Governo do Reino Unido da
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, em
Lon dres, em 3 de de zem bro de 1997, ten do
Parecer favorável, sob nº 226, de
1999, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador
Mo za ril do Ca val can ti.
Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa usa.)

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 1999
(Nº 763/99, na Câmara dos Deputados)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 24, DE 1999
(Nº 761/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte,
em Londres, em 3 de dezembro de 1997.

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Ju di ciá ria e Assis tên cia Mú tua em Ma té ria
Penal, celebrado entre o Governo da Re pública Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Cartagena de Índias, em 7
de no vem bro de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo
Básico de Cooperação Científica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido
da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, em
Londres, em 3 de dezembro de 1997.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que
possam resultar em revisão do referido Acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Item 2:

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de
Cooperação Judiciária e Assistência Mútua em
Ma té ria Pe nal, ce le bra do en tre o Go ver no da Repú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re públi ca da Co lôm bia, em Car ta ge na de Índi as, em 7
de no vem bro de 1997.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apre ci ação do Congresso Nacional quaisquer atos que
possam resultar em revisão do referido Acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares
que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu ição Fe de ral, acar re tem en car gos ou com pro missos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.
Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vigor na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 3:

Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de
1999 (nº 761/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Judiciária e Assistência
Mútua em Matéria Penal, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Colômbia, em
Cartagena de Índias, em 7 de novembro de
1997, tendo
Parecer favorável, sob nº 251, de
1999, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador
Gilberto Mestrinho.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a
redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:

Discussão, em turno único, da
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 307, de 1995, de autoria do Se nador Carlos Bezerra, que altera a re dação
do art. 4º do Decreto-Lei nº 972, de 17 de
ou tu bro de 1969, que dis põe so bre o exer cício da profissão de jornalista, e dá outras
pro vi dên ci as, ten do
Parecer sob nº 123, de 1999, da Co missão de Assuntos Sociais, Re la tor: Se nador Bello Parga, pela rejeição da Emenda
da Câ ma ra, pro pon do o acrés ci mo das ini cia is “NR” ao fi nal do art. al te ra do, e apre sentando a Emenda nº 1 da Comissão de
Assuntos So ciais e de Redação, para ade quação da matéria à Lei Complementar nº
95, de 1998.
A Pre si dên cia aca ta a con clu são do pa re cer da
Comissão de Assuntos So ciais quanto ao art. 4º do
Projeto de Lei do Se na do, que será con si de ra do na
redação fi nal à vis ta do dis pos to na men ci o na da Lei
Complementar.
Discussão, em turno único, da emenda da Câmara.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
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O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Carlos
Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, esse projeto é de
transcendental importância para a categoria dos
jornalistas de todo o Brasil.
Diante da denúncia, em 1995, no Rio de
Janeiro, do uso de registros irregulares de jornalistas
para a obtenção de anistia e aposentadorias
excepcionais, a Federação Nacional dos Jornalistas
(Fenaj) e os sindicatos filiados desencadearam na
ocasião um amplo processo de revisão dos registros
de jornalistas concedidos pelo Ministério do Trabalho.
Objetivo da medida: sanar as irregularidades e
normatizar procedimentos, nos termos da legislação
profissional vigente.
Esta medida complementou-se com uma
iniciativa, no Parlamento, no sentido de transferir a
emissão dos registros do Ministério do Trabalho para
a própria Fenaj. Acolhemos essa orientação e
decidimos patrociná-la a partir da deliberação do 26º
Congresso Nacional dos Jornalistas, realizado em
Curitiba em 1994.
A revisão de registros está praticamente
encerrada e colaborou para consolidar ainda mais a
importância da regulamentação profissional. O
projeto que transfere a responsabilidade pela sua
emissão chega em fase final de discussão, sendo
aguardado pelos jornalistas brasileiros como um
poderoso instrumento de combate ao exercício
irregular da atividade jornalística e também de
controle de acesso à profissão.
Como se vê, o tema não é novo e há um bom
tempo tem ocupado a atenção de todos, preocupados
sempre em aperfeiçoar o status profissional e
principalmente o processo de preparação de novos
jornalistas.
Já na dé ca da de 30, pelo me nos, os jor na lis tas
ini ci a ram a luta por uma re gu la men ta ção para a profis são, no sen ti do de obri gar que seus pra ti can tes tivessem curso superior para exercê-la. Havia uma
pre o cu pa ção com a mo ra li za ção da pro fis são, en cara da en tão como um bico e exer ci da mu i tas ve zes por
pes so as de re pu ta ção du vi do sa. A exi gên cia de graduação demorou bastante, veio somente em 1969,
quan do o De cre to-Lei nº 972 de ter mi nou a exi gên cia
de ha bi li ta ção em jor na lis mo para o exer cí cio da profis são. Essa re gu la men ta ção aju dou tam bém a ti rar
das mãos dos em pre sá ri os a de ci são so bre quem seria ou não jor na lis ta, pois, a ri gor, só com a ob ten ção
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de um em pre go na área e após um lon go pe río do de
ex pe riên cia era pos sí vel se con se guir o re gis tro profissional.
O Decreto-Lei nº 972/69 ajudou mu ito, mas o
pro ble ma com o exer cí cio ir re gu lar da pro fis são con tinu ou pe los anos se guin tes, o que ali men tou o âni mo
dos de fen so res da cri a ção de uma or dem ou con selho de jor na lis tas, que de fen dem que so men te um orga nis mo como esse é ca paz de dis ci pli nar de fi ni ti vamen te a pro fis são, aca ban do com os pi ca re tas e afugen tan do aque les que não pre en chem os re qui si tos
da ha bi li ta ção.
A tese de cri a ção de uma or dem ou de um conse lho ga nhou peso re cen te men te, ten do sido in clu sive um dos te mas de um con gres so ex tra or di ná rio de
jor na lis tas pro mo vi do pela Fe naj em 1997, no Espí ri to
San to. Na oca sião, os de le ga dos par ti ci pan tes de ci diram es pe rar pelo des fe cho em re la ção ao pro je to que
trans fe re a emis são de re gis tros do Mi nis té rio do Traba lho para a Fe de ra ção, pois en ten de ram que as alte ra ções que a ma té ria pro mo ve em re la ção à re gu lamen ta ção pro fis si o nal aten dem boa par te dos an se ios dos jornalistas, sem que seja necessária – pelo
me nos por en quan to – a cri a ção de um ou tro or ga nismo vol ta do para aten der as ques tões es pe cí fi cas da
categoria.
Sem dúvida al guma, a aprovação do projeto
con tri bu i rá para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal, pois
consolida o De cre to-Lei nº 972/69 e per mi te aos jorna lis tas um me lhor con tro le so bre o in gres so na profissão, hoje a cabo do Ministério do Trabalho que,
pelo seu gi gan tis mo e pela sua pa u ta de pri o ri da des,
não pos sui mais con di ções e nem deve dis po ni bi li zar
es tru tu ra ma te ri al e fun ci o nal para ad mi nis trar e ze lar
pelo cum pri men to de le gis la ções pro fis si o na is di versas, es pe ci fi ca men te a de jor na lis ta.
E ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
os jornalistas sofreram uma série de perseguições,
principalmente durante o regime militar. Delegados
de tra ba lho, nos di ver sos es ta dos do Bra sil, eram nomeados pelo go ver no cen tral e fa zi am, gran de par te
das ve zes, até per se gui ção ide o ló gi ca aos jor na lis tas
em ra zão do con tro le que ti nham so bre a ca te go ria.
Com a apro va ção des te pro je to, afas ta-se essa
pos si bi li da de de fi ni ti va men te. Os jor na lis tas, como os
ad vo ga dos e como os mé di cos, te rão con tro le pró prio
so bre o re gis tro de sua ca te go ria.
Eram es sas as con si de ra ções que gos ta ría mos
de fa zer, Sr. Pre si den te.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Continua em discussão a emenda da
Câmara.

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
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, Srªs e Srs.
Senadores, escuso-me de me pronunciar sobre o
mérito da matéria já que isso já foi feito, muito bem e
exaustivamente, pelo autor do projeto, o Senador
Carlos Bezerra. Farei apenas um ligeiro resumo.
O pro je to do Se na dor Car los Be zer ra al te ra va a
re da ção do art. 4º do De cre to-Lei nº 972, de 17 de outu bro de 1969, que me re ceu be ne plá ci to da Casa e foi
en ca mi nha do à Câ ma ra dos Srs. De pu ta dos. No exame ali fe i to, en ten de ram os Srs. De pu ta dos de apresen tar uma emen da su pres si va ao art. 2º, que di zia:
“O re gu la men to des ta lei será ex pe di do no pra zo máxi mo de 60 dias, a par tir da data de sua pu bli ca ção”. O
fundamento dis so é a in ter pre ta ção ju rí di ca – e aqui
ca í mos no cam po da her me nêu ti ca – de que uma lei
autorizativa seria desnecessária e até in cons ti tu ci onal. Esse é o en ten di men to da Câ ma ra dos Srs. Depu ta dos.
To da via, o en ten di men to da nos sa Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia é de que não se ria
de ma is – e aqui cito a con clu são do pa re cer, que resultou de consulta formulada pelo Se nador Lúcio
Alcân ta ra, cujo Re la tor foi o Se na dor Jo sap hat Ma rinho, que de cla ra que des ca be a im pug na ção de toda
e qual quer lei dita au to ri za ti va, em ge ral, sob aná li se
de sua cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de. As leis au to ri za ti vas ad mi nis tra ri vas, or ça men tá ri as e tri bu tá rias têm apo io dou tri ná rio, ju rí di co e le gal, en con tran do
con fir ma ções ju ris pru den ci al quan to à sua es sên cia,
à sua for ma ção, mo ti vo pelo qual se re co men da a sua
admissibilidade.
Foi esse o en ten di men to do no bre Se na dor Josap hat Ma ri nho, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Cidadania, tendo recebido apoio unânime dos
seus pa res na que la co mis são.
Sen do as sim, Sr. Pre si den te, nós, aqui no Se nado, en ten do eu, de ve re mos se guir a nos sa ju ris prudência e, assim, manter o art. 2º, suprimindo a su pressão da Câmara, vo tando essa inconformidade
com o pro ce di men to da Câ ma ra, com a ma té ria sendo en ca mi nha da à san ção pre si den ci al.
Eram es sas as pe que nas ex pli ca ções que de via
aos meus con fra des, ten do cons ta do do meu pa re cer
quan do do exa me na Co mis são de Cons ti tu i ção, Justi ça e Ci da da nia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cerro a dis cus são.
Vo ta ção da emen da da Câ ma ra de pa re cer contrário.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que iram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Rejeitada.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
É a se guin te a emen da re je i ta da:
EMENDA DA CÂMARA
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 307, DE 1995
(Nº 3.152/97, na que la Casa)
Alte ra a re da ção do art. 4º do De creto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969,
que dispõe so bre o exercício da pro fissão de jor na lis ta, e dá ou tras pro vi dên cias.
EMENDA
Su pri ma-se o art. 2º do pro je to, re nu me rando-se os de ma is.
PROJETO ORIGINAL APROVADO PELO
SENADO E ENCAMINHADO À
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Alte ra a re da ção do art. 4º do De creto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969,
que dispõe so bre o exercício da pro fissão de jor na lis ta, e dá ou tras pro vi dên cias.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 4º do De cre to-Lei nº 972, de 17
de ou tu bro de 1969, al te ra do pela Lei nº 6.612, de 7
de de zem bro de 1978, pas sa a vi go rar com a seguin te re da ção:
“Art. 4º O exercício da profissão de
jornalista requer registro pré vio na Fe dera ção Na ci o nal dos Jor na lis tas – FENAJ,
e se fará me di an te a apre sen ta ção de:
I – car te i ra pro fis si o nal;
II – diploma de curso superior de
jornalismo, oficial ou reconhecido, re gistrado no Ministério da Educação e do
Desporto, ou em ins ti tu i ção por este credenciada, para as funções relacionadas
no art. 6º deste de creto-lei, com exce ção
da fun ção de fi ni da na alí nea h;
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III – se estrangeiro, prova de
permanência definitiva ou autorização legal
para trabalho no Brasil e diploma de curso
superior de jornalismo, revalidado de acordo
com a legislação em vigor.
§ 1º Para o re gis tro pro fis si o nal da função de ilus tra dor, pre vis ta na alí nea h do art.
6º deste decreto-lei, é ne cessária a apre sen ta ção de:
a) diploma de curso de nível superior
ou cer ti fi ca do de con clu são de en si no de segundo grau, fornecido por estabelecimento
de en si no re co nhe ci do na for ma da lei;
b) cer ti fi ca do de aprovação em exame
de capacitação técnica para o desempenho
da função, realizado pela Fe de ra ção Na ci onal dos Jor na lis tas – FENAJ.
§ 2º O registro prévio na Federação
Nacional dos Jornalistas – FENAJ, será
submetido pelo interessado ao órgão re gi onal competente do Ministério do Trabalho,
para simples homologação, que tornará de fi ni ti vo o re gis tro, ve da da qual quer exi gên cia
adi ci o nal pre vis ta nes te ar ti go.
§ 3º O pedido de homologação será
formalizado no pra zo de trin ta dias a con tar
da expedição do registro prévio, que será
vá li do para o exer cí cio pro fis si o nal de jor nalista, até a data da sua transformação em
re gis tro de fi ni ti vo.
Art. 2º O re gu la men to des ta lei será ex pe di do no
prazo má ximo de sessenta dias a partir da data de
sua pu bli ca ção.
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do
Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
ofe re cen do a re da ção fi nal para o Pro je to de De cre to
Legislativo nº 22, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 389, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 22, de 1999 (nº 763, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção final do Projeto de Decreto Le gislativo nº 22, de
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1999 (nº 763, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do Bá si co de Co o pe ração Científica e Tecnológica, celebrado en tre o
Governo da República Fe derativa do Brasil e o
Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da
Irlan da do Nor te, em Lon dres, em 3 de de zem bro
de 1997.
Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de ju nho
de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Ge ral do Melo, Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Ca sildo Mal da ner.
ANEXO AO PARECER Nº 389, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal aprovou, e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999
Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica e Tecnológica, ce lebrado entre o Governo da República Fe derativa do Brasil e o Governo do Reino Uni do da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte,
em Lon dres, em 3 de de zem bro de 1997.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Acor do Bá si co de
Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca, ce le bra do entre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da
Irlan da do Nor te, em Lon dres, em 3 de de zem bro de
1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprova ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re sul tar em re vi são do re fe ri do acor do, as sim
como quaisquer ajustes com plementares que,
nos ter mos do art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos
ao pa tri mô nio na ci o nal.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Patrocínio.
É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 333, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
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Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1999 (nº
763/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e
Tecnológica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, em
Londres, em 3 de dezembro de 1997.
Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 1999. – Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime dia ta apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam quei ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal para o Pro je to de De cre to
Legislativo nº 24, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 390, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 24, de 1999 (nº 761, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 24, de 1999 (nº
761, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Judiciária e
Assis tên cia Mú tua em Ma té ria Pe nal, ce le bra do en tre
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Governo da República da Colômbia, em Cartagena de
Índi as, em 7 de no vem bro de 1997.
Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de ju nho de
1999. – Antonio Car los Magalhães, Presidente –
Ge ral do Melo , Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Ca sildo Mal da ner.
ANEXO AO PARECER Nº 390, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, __________, Presidente do Se nado Fe deral,
nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no,
pro mul go o se guin te
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DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1999

Aprova o texto do Acordo de Co o peração Judiciária e Assistência Mútua em
Matéria Penal, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go ver no da Re pú bli ca da Co lôm bia, em Car tage na de Índi as, em 7 de no vem bro de 1997.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Acor do de Co o pe ração Ju di ciá ria e Assis tên cia Mú tua em Ma té ria Pe nal,
ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Co lôm bia, em Carta ge na de Índi as, em 7 de no vem bro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Na ci o nal qua is quer atos que pos sam resultar em revisão do referido acordo, assim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do art. 49, I, da Constituição Fe de ral, acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio nacional.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Sobre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cínio.
É lido e apro va do o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 334, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer,
para ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção final do Projeto de Decreto Le gislativo nº 24, de
1999 (nº 761/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do de Co o pe ra ção Ju di ciária e Assis tên cia Mú tua em Ma té ria Pe nal, ce le brado entre o Governo da República Federativa do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Co lôm bia, em
Car ta ge na de Índi as, em 7 de no vem bro de 1997.
Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 1999. – Gilber to Mes tri nho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime dia ta apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
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A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães
) – Srs. Senadores, eu estimaria que, na próxima
semana, as Lideranças com a Mesa se reunissem
para resolver alguns problemas da Casa. Um deles
diz respeito às comunicações inadiáveis, que sempre
têm e, muitas vezes, prejudicam os oradores
inscritos, porque cada Senador usa da palavra, no
mínimo, por 5 minutos, e quando são três, são 15
minutos, fazendo com que alguns Senadores
inscritos deixem de ter a oportunidade de falar. Como
isso é um assunto das Lideranças, para interpretação
do Regimento, vamos continuar com esta prática até
a próxima semana, quando teremos a reunião para
resolvermos este e outros assuntos regimentais.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, para dar con ti nu i da de, es tou so li ci tando a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diável.
O SR. PRESIDENTE(Anto nio Car los Ma ga lhães
) – V. Exª en tra rá em ter ce i ro lu gar, por que o Se na dor
Mo re i ra Men des está em pri me i ro lu gar, de po is o Sena dor Ma gui to Vi le la e, pos te ri or men te, V. Exª.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem sobre o as sun to.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre siden te, te nho cer te za que V. Exª se re fe ria tam bém ao
fato das re u niões das co mis sões ocor re rem si mul taneamente com a Ordem do Dia. Digo isso porque
aca bo de re ce ber uma co mu ni ca ção de que já co meçou a vo ta ção da LDO na Co mis são de Orça men to.
Na semana passada, per di uma votação, por que foi re a li za da exa ta men te no mo men to de uma vota ção em ple ná rio. Hoje pela ma nhã, a Co mis são de
Orça men to se re u niu ao mes mo tem po em que ocorria uma reunião ordinária da Comissão de Assuntos
Sociais.
V. Exª tem sido di li gen te, tem sem pre fe i to a recla ma ção, pro cu ra do har mo ni zar as di ver sas ati vi dades, mas, de ci si va men te, prin ci pal men te com re la ção
à LDO, ao Orça men to que se está vo tan do nes te instan te, isso cria um pro ble ma mu i to sé rio para quem é
membro e tem que acom pa nhar o ple ná rio e as comissões.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Regimento é claro quando diz que
não pode haver reunião de comissões, quaisquer que
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sejam, durante o período da Ordem do Dia.
Conseqüentemente,
não
poderemos
tomar
conhecimento da ausência de Senador no período da
Ordem do Dia. Daí por que respondo a V. Exª que a
prioridade é a Ordem do Dia da Casa.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Moreira
Mendes. V. Exª dispõe de 5 minutos improrrogáveis.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, embora concorde com V. Exª com
relação à mudança dessa questão de urgência,
lamentavelmente tenho que usar do mesmo
expediente para poder levar uma mensagem.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
realizou-se em Manaus, no último dia 11, evento do
qual tive a honra de participar juntamente com o
Senador Bernardo Cabral. Trata-se de seminário
sobre turismo na Amazônia, que reputo ter uma
transcendência das mais significativas. Refiro-me ao
Seminário de Turismo da Amazônia, promoção da
Fundação Rede Amazônica de Televisão, cuja
finalidade foi a de demonstrar que a chamada
“indústria sem chaminé” é a alternativa mais viável
para o desenvolvimento sustentável daquela região.
Permito-me, Srªs e Srs. Senadores, ressaltar
que essa iniciativa pioneira em termos amazônicos
deve-se à visão de um homem acostumado a vencer
desafios – exatamente por possuir a principal arma
para enfrentá-los.
Essa arma é a coragem, mérito que o jornalista
Philippe Doau, Presidente da Fundação, soma à sua
visão de buscar desafios para vencê-los. Se hoje a
Região Norte está inserida no que há de mais
moderno nos meios de comunicação, inserindo a
Rede Amazônica de Televisão entre as mais
concorridas redes de televisão do Norte do Brasil, foi
graças à visão que ia além das limitações geográficas
de uma região praticamente esquecida do resto do
País. Ressalta-se que o sinal da Rede Amazônica,
através do Satélite Amazon Sat, hoje atinge todo o
território nacional.
Philippe Doau viu que as potencialidades de um
povo ansioso de participar de um mundo que se abria
para a tecnologia, o entretenimento e a informação
era o aliado que faltava para o sonho quase
impossível de ser realizado.
É assim que vejo o novo desafio de Philippe
Doau: atra ir para a Região Amazô ni ca, Sr. Presi dente, Srªs e Srs. Sena do res, a aten ção não só do Brasil
como a de todos os países que buscam, no turis-
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mo ecoló gi co, um meio saudá vel de lazer, de buscar
aven tu ras em meio à uma natu re za singu lar e atra ente como é a Região Amazô ni ca.
O se mi ná rio re a li za do em Ma na us foi o pon ta pé
ini ci al para o que se es pe ra ve nha ser um gran de jogo
em que se dis pu ta a atra ção de di vi den dos, a aber tura de mer ca dos de tra ba lho e, o mais im por tan te, re dire ci o nar a vi são de que hoje a Ama zô nia se apre senta como um par que eco ló gi co in to cá vel.
Re gis tro, por tan to, des ta tri bu na, nes te mo mento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em meu
nome e em nome do emi nen te Se na dor Ber nar do Cabral, o nos so re co nhe ci men to e o nos so apla u so à figu ra des se des te mi do em pre en de dor Phi lip pe Doau.
A Carta de Intenções do Turismo, elabo ra da
após o en cer ra men to do Se mi ná rio, que peço seja regis tra da e trans cri ta nos Ana is des ta Casa, sin te ti za o
que po de mos es pe rar de prá ti co do que os seus promo to res cha mam de “Mis são”, que é a de trans for mar
a Amazônia no des ti no mais de se ja do e vi si ta do do
planeta.
Eis o seu con te ú do:
“Car ta de Inten ções do
tu ris mo da Ama zô nia Mis são
“Transformar a Amazônia no des tino mais de se ja do do pla ne ta”.
Me i os de Alcan çar
Nos sa Mis são
– Ade quar as li nhas de cré di to existentes às necessidades reais da ati vi dade turística por meio de alteração da le gis la ção per ti nen te;
– Promover a região nos merca dos
consumidores via estratégias de mar keting com pa tí ve is e per ti nen tes;
– Estabelecer uma política regional
voltada para o setor turístico, resguardadas
as pe cu li a ri da des da Ama zô nia;
– Buscar uma integração de esforços
entre os setores público e privado e so ci eda de ci vil or ga ni za da, evi tan do-se a des conti nu i da de de ações;
– Investir na qualificação, re qua li fi cação e treinamento dos recursos humanos
envolvidos direta ou indiretamente com a
ati vi da de tu rís ti ca;
– Dotar da infra-estrutura necessária
os potenciais pólos turísticos da região;
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– Revisar a carga tributária incidente
na ati vi da de, vi san do a sua com pa ti bi li za ção
com a re a li da de re gi o nal;
– Empreender ações estratégicas vi sando criar novas vias de acesso aéreo e
marítimo."
Para quem entra em campo com a missão de
trans for mar a Ama zô nia no des ti no mais de se ja do e
visitado do planeta, como eu disse, os parâmetros
que vão nortear os missionários desse em pre en dimen to, acre di to, fa lam por si só. São as fer ra men tas
que vão le var a fu me gar a cha mi né de uma nova indústria que vai preservar a natureza, o sagrado
meio am bi en te das nos sas flo res tas, com sua magnífica fauna e o santuário de uma flora que, entre
outros benefícios de suas ervas e plantas, pode-se
cons ti tu ir no la bo ra tó rio do sé cu lo XXI.
Pa ra béns à Fun da ção Rede Ama zô ni ca de Tele vi são, à Rede Ama zô ni ca de Te le vi são e ao jor na lista Phi lip pe Doau pelo em pre en di men to.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la, por
5 mi nu tos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma bre ve co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o con ce i to de
co mu ni ca ção ina diá vel é re al men te mu i to am plo e difí cil de, às ve zes, sa ber se é ina diá vel ou não.
Pedi a pa la vra para, em cin co mi nu tos, ten tar inter pre tar o meu sen ti men to nos dias de mu i ta vi o lência que estamos vivendo neste País. Confesso que
es tou pre o cu pa dís si mo com a vi o lên cia que cam pe ia
por to das as ci da des bra si le i ras. Estou no tan do uma
cer ta aco mo da ção da clas se po lí ti ca e da pró pria soci e da de bra si le i ra fren te ao pro ble ma que re pu to mu ito gra ve: o da vi o lên cia.
To dos os dias, inú me ras es co las do Bra sil in te iro so frem uma vi o lên cia bru tal: cri an ças, es tu dan tes,
jovens, ado lescentes são assassinados nas portas
das escolas e, às vezes, dentro das salas de aula.
Ontem mes mo, mais um jo vem foi bru tal men te as sassi na do na qua dra de es por tes de uma es co la.
Noto uma aco mo da ção nes se sen ti do. O Brasil co me çou a ace i tar a mor te de cri an ças nas sa las
de aula, nas qua dras de es por tes, nas por tas de esco las. Isso tem que ser mo ti vo de mu i ta pre o cu pação. O Se na do da Re pú bli ca, o Con gres so bra si le -i
ro, as au to ri da des des te País pre ci sam co me çar a
dis cu tir os mo ti vos pe los qua is es ta mos en fren tando tan ta vi o lên cia.
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Já não assusta ninguém saber que fulano,
beltrano ou sicrano foi assassinado numa esquina,
num semáforo; já não assusta ninguém o seqüestro;
agora parece que já não estão assustando ninguém
os crimes dentro das salas de aula.
Vejo tantos estudantes, tantos mestres
visitando o Senado da República, tentando conhecer
melhor esta Casa, os seus objetivos, o que se discute
aqui. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para dar
resposta a essas centenas de estudantes que
chegam todos os dias nesta Casa, precisamos
começar a discutir este problema com maior
profundidade e tomar providências sérias. Será que é
a criminosa distribuição de renda deste País que está
levando a esses índices brutais de violência? Será
que é a falta de programas sociais neste País que
está levando a índices de violências insuportáveis?
Será que é a falta de investimento no campo, na
agricultura, que está levando nosso País a índices
alarmantes de violência?
Hoje fiquei muito mais assustado quando a
Unicef divulgou que, no Brasil, cinqüenta mil
criancinhas estão vivendo do lixo. Simplesmente do
lixo! Cinqüenta mil crianças! Onde vamos parar? Que
País é este que estamos habitando? Onde iremos
chegar com essa situação em que, todos os dias, há
inúmeros crimes? Agora, os crimes estão ocorrendo
nas próprias escolas.
De forma que quero alertar todos para
discutirmos profundamente este assunto e tomarmos
medidas eficazes e capazes de fazer com que este
País encontre um novo rumo. Será que são juros
altíssimos que estão gerando desemprego e
contribuindo para esta situação de violência brutal no
nosso País?
Assim, para uma reflexão dos Srs. e Srªs
Senadores e da Mesa, enfim, de todos nós, não
podemos acomodar-nos diante desse grave
problema que assola o nosso País de Norte a Sul que
são a violência e os altos índices de criminalidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Roberto Freire, que estava inscrito para uma
comunicação inadiável e era o terceiro.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Apesar de estar pedindo a palavra pela ordem,
aguardo.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Já que V. Exª está pedindo a palavra
pela ordem, concedo-a a V. Exª.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pela
ordem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, o
que sus ci tou esta ques tão de or dem é o fato de que, ontem, in clu si ve con ver san do di re ta men te com V. Exª, dava-lhe conhecimento de que a Comissão Mista de
Orça men to, em bo ra V. Exª hou ves se cum pri do com
aqui lo que dis se, ou seja, se os Srs. Lí de res não in dicas sem os mem bros da Co mis são, V. Exª mes mo iria
no meá-los.
Isso foi feito no dia 1º do corrente, de acordo
com o que ha via dito V. Exª – os Lí de res in di ca ram os
no vos mem bros. Só que, on tem, na con ver sa que tive mos, V. Exª in clu si ve dis se que a LDO se ria apro vada pela nova Comissão, e não pela an te ri or. No entanto, segundo o que disse o Senador Eduardo Si que i ra Cam pos, a re u nião que está ocor ren do, cu jos
mem bros da nova Co mis são ain da não es tão em possa dos, se ria para a apro va ção da LDO.
Então, a ques tão de or dem que faço é para saber se quem re al men te vai apro var a LDO é a Co missão antiga ou os seus novos membros, conforme o
entendimento que havia tido ontem com V. Exª, de
acor do com os en ca mi nha men tos que fo ram da dos a
par tir da que la ques tão de or dem pas sa da.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Cabe, evi den te men te, à Co mis são re u nir-se,
es co lher o seu Pre si den te e vo tar o re la tó rio es ta be lecido, mas este é um papel que não posso exercer,
pois é da Co mis são.
Agora, se existe um relatório, talvez fosse mais
prático hoje mesmo vo tar-se esse re la tó rio apro van do
ou não, e a co mis são, logo a se guir, ser ins ta la da.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Descul pe-me, Sr. Pre si den te, mas não é nem uma questão de pra ti ci da de; é uma ques tão de res pe i to ao Regimento. A comissão anti ga não pode assu mir as
prer ro ga ti vas da co mis são nova, por que hou ve mudan ça de subs tân cia na co mis são. Como pode a comissão, que não ti nha direitos para tal, a partir do
mo men to em que é ins ta la da a nova co mis são, dever ele ger o seu pre si den te? E a par tir daí, os tra balhos, inclusive decisões importantes como a LDO,
de vem ser aprovados pela nova comissão, e não
pela co mis são an ti ga, pas san do para a nova co missão os re sul ta dos de uma co mis são que nem se quer
exis tia mais re gi men tal men te. Então, os Srs. Se nado res que fa zem par te des sa nova co mis são es tão
re i vin di can do do Re gi men to, do meu pon to de vis ta,
com jus ta ra zão, que a co mis são an ti ga não as su ma
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as prerrogativas, até porque, regimentalmente, ela
não pode. Todo prazo já está esgotado re gi men talmen te des de a épo ca em que fiz aque la ques tão de
ordem a V. Exª, quanto mais agora que, de acordo
com o que en ca mi nhou V. Exª, cor re ta men te, a nova
comissão já está ins ta la da. Ape nas não está fun ci onan do por que não foi dado pos se aos Srs. Se na do res
e nem foi es co lhi da uma nova di re ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Lamento in for mar a V. Exª que a co mis são
não foi ins ta la da. Fo ram de sig na dos os mem bros da
co mis são. Cabe à pró pria co mis são ins ta lar, es co lher
o seu pre si den te e to mar as me di das que achar conve ni en tes. Ago ra, não pode é fi car sem co mis são. E
como não foi ins ta la da, o Re gi men to obri ga que a antiga co mis são exer ça o pa pel da que foi de sig na da.
Então, é um problema dos Senadores e Deputados
se reunirem e escolherem o seu presidente. Já aí
foge a mim, porque não posso... Já me falam tanta
co i sa, Se na do ra Ma ri na.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Meu
caro Pre si den te, pelo Re gi men to, a Co mis são já esgotou seu prazo desde a questão de ordem que le van tei a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Perdoe-me, Senadora, não quero discutir
com V. Exª, por tan to apre ço que lhe te nho; mas a Comis são, en quan to não for ins ta la da, mes mo de sig nada, a ou tra exis te para isso. Está aqui na Re so lu ção
nº 2/95-CN, que diz:
Art. 5º. ...................................................
§ 3º O mandato da Comissão en cerrar-se-á com a instalação da comissão sub seqüente.
A ins ta la ção! Não é a de sig na ção dos mem bros.
Todos podem se reunir ago ra, instala-se, e a outra
Co mis são de sa pa re ce ime di a ta men te.
É o apelo que faço a V. Exª: convocar nossos
co le gas Se na do res e De pu ta dos em meu nome, para
que isso se faça.
Este as sun to, Exce lên cia, já está es go ta do.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Meu
que ri do Pre si den te, é por que isso é edu ca ti vo para a
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Per doe-me, mas aí já não pode.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – É
que a Co mis são en cer ra-se no úl ti mo dia útil de março. É isso o que diz o Re gi men to.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Enquanto não for instalada, e já houve
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precedente no ano passado de ser instalada em
agosto, no dia 12 de agosto. Conseqüentemente, não
é matéria nova. V. Exª tem razão de não ter sido
instalada, mas a culpa não cabe mais à Presidência
do Congresso.
Vamos nos esforçar, eu e V. Exª, para que ela se
reúna o mais rápido possível, até hoje se for possível.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Roberto
Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, tomamos conhecimento de
que o Ministro Sepúlveda Pertence concedeu hoje
liminar parcial ao ex-Presidente do Banco Central, Sr.
Francisco Lopes, impedindo a quebra de seu sigilo
bancário e fiscal. Há um brocardo que diz que
“decisão judicial não se discute, cumpre-se”. Não é o
meu brocardo. Decisão judicial cumpre-se, mas se
pode discutir. E é tremendamente discutível o que
vem ocorrendo no Supremo Tribunal Federal.
Não se trata do primeiro caso. Anteriormente, já
foram concedidas liminares para alguns outros
cidadãos que estavam sob investigação não apenas
da CPI, mas do próprio Ministério Público,
suspendendo a quebra de sigilo, instituto estranho,
até porque o sigilo não é para garantir privacidade. No
Brasil, está sendo utilizado para garantir impunidade.
São cidadãos que estão sob investigação. Existe
sigilo, mas não a impossibilidade de análise e de
investigação de possíveis crimes, de ilícitos
praticados.
O que o Supremo reiteradamente vem fazendo,
na prática, significa que as CPIs não poderão mais
funcionar futuramente, se isso se estender – e pode
se estender – a outros cidadãos sob investigação.
Concretamente, o risco que se corre é que o Supremo
não está entendendo que a Comissão Parlamentar
de Inquérito, órgão do Poder Legislativo, exerce
funções do próprio Poder judicante. Se eles quebram
sigilo, como membros do Poder Judiciário, este Poder
Legislativo, em Comissões Parlamentares de
Inquérito, também o pode fazer. E na prática nós
estamos sendo impedidos de continuar com nossas
investigações.
Era essa a comunicação que eu tinha a fazer,
mas há uma segunda, também preocupante.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – É sobre o mesmo assunto?

66

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sim, sobre o mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – É que eu terei de responder a V. Exª,
porque é uma coisa importante para o Senado o que
V. Exª tratou. E assim eu responderia as duas depois
ou essa primeiramente, como V. Exª desejar.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
V. Exª pode res pon der de po is, por que é so bre o mesmo as sun to. É ape nas um des pa cho de uma agên cia
de notícias. Por isso fiz esta interrupção, pois, de
qualquer forma, nesta daqui é necessário cautela,
por que se tra ta de um des pa cho trans mi ti do por uma
agên cia no ti ci o sa. Por tan to, faço este re gis tro com a
ca u te la de de po is po der ser es cla re ci do o fato, se porventura o que eu disser aqui não corresponder ao
despacho da liminar dada pelo Ministro Sepúlveda
Pertence.
É que S. Exª faz uma re pre en são ao tra ba lho da
CPI e aos seus in te gran tes. O Mi nis tro pre ci sa en tender que ele não é be del e nós não so mos alu nos para
ser mos re pre en di dos. Se isso for ver da de, ele pode
repreender os seus Pares e os seus subordinados.
Ele pode to mar de ci sões, como Mi nis tro do Su pre mo,
so bre o que te mos de fa zer e cum prir. E isso nós ace ita mos, até por que na de mo cra cia isso é exi gi do de todos. Mas re pre en der, não! Se isso for ver da de i ro, seria bom que o Mi nis tro se re tra tas se no seu des pa cho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Pre o cu pa-me, em ver da de, os as sun tos levan ta dos por V. Exª, prin ci pal men te a pri me i ra par te.
Seria elementar que o Sr. Ministro Sepúlveda
Per ten ce – a quem sei que aqui mu i tos es ti mam e outros nem tan to – evi tas se re sol ver um as sun to des ses
em li mi nar, quan do diz que ain da não tem ciên cia de
como decidirá no mérito. Conseqüentemente, teria
sido mu i to mais pru den te para o Mi nis tro Per ten ce estu dar o mé ri to e to mar a de ci são, que nós cer ta men te
te ría mos de aca tar.
A in dis po ni bi li da de de bens pode até ser dis cu ti da
e adiada, contanto que as pessoas sob investigação
não se desfaçam desses bens. No entanto, proibir a
que bra do si gi lo ban cá rio e te le fô ni co é in va li dar a ação
da CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, com o que não po de remos con cor dar. Acre di to que, nes se pon to, toda a Casa
es te ja uni da. Não é pro ble ma de Go ver no, de Opo si ção
ou de Par ti dos, mas um pro ble ma de res pe i ta bi li da de
da ins ti tu i ção. Daí por que de ve re mos le var ao Mi nis tro
Per ten ce esta nos sa opi nião.
E ain da te re mos ou tra pro vi dên cia a to mar: uma
le gis la ção que nos dê a for ça ime di a ta para isso, a fim
de in va li dar as leis por ele tal vez in vo ca das para su fo-
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car a ação do Con gres so e das suas CPIs. Con si de ro
isso in dis pen sá vel. Te nho cer te za de que isso é uma
po si ção im pos sí vel de ser ace i ta por qual quer Par lamentar, seja ele de que Partido for. Pretendo falar
des te as sun to, pelo me nos em nome da Casa, com o
Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce. Nem vou to mar co nheci men to da se gun da ques tão, tão bem abor da da por
V. Exª, mas o fa rei com re la ção ao pri me i ro caso, da
res pe i ta bi li da de do nos so Po der, que exi ge um tra tamento adequado até mesmo do Supremo Tribunal
Federal.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Pela
ordem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Senadores, en dos san do tan to a pre ocu pa ção do Se na dor Ro ber to Fre i re como as pa lavras de V. Ex.ª, gostaria de fazer um al cance ao
meu ju í zo opor tu no: V. Exª ci tou algo que con si dero fundamental – uma legislação que torne as
CPIs eficazes. E acrescento como sugestão à
Casa, por julgar oportuno, o que falei há alguns
dias num dis cur so.
Sr. Presidente, o Poder Legislativo não criou
ain da para as CPIs um pro ces so no sen ti do de processo civil ou penal, um procedimento ju rídico que
tor ne efe ti vo seu fun ci o na men to e lhe dê fo ros de plena ju ri di ci da de. Cre io – e para isso con vo co os ju ristas da Casa, que não são pou cos – que esse é um
pon to que fal ta para que o Par la men to exer ci te a CPI
de um modo ca bal e efi caz: tan to uma le gis la ção que
a pre vi na de si tu a ções como a atu al, como uma es pécie de pro ces so pe cu li ar, por que as CPIs não têm proces so, e é por isso que, mu i tas ve zes, con clu sões das
CPIs na Jus ti ça se es bo ro am, exa ta men te pela fal ta
de um pro ce di men to de na tu re za ju rí di ca que lhe dê
embasamento para, posteriormente, os Tribunais
aca ta rem suas de ci sões.
Por isso, pedi a ques tão de or dem e de i xo a suges tão, uma es pé cie de de sa fio aos ju ris tas da Casa,
que poderão, mu ito me lhor que eu, levá-la adiante,
caso seja per ti nen te.
Agra de ço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Acho que, di an te da si tu a ção, os Srs. Lí de res
de Partidos, independentemente da força par tidária
de cada um, indicariam um de seus representantes,
para for mar mos uma co mis são que fi zes se uma le gisla ção es pe cí fi ca, que re al men te pu des se fun ci o nar no
Con gres so, so bre as CPIs. Cada Lí der, em ter mos
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de igual da de, de sig na ria um, para não fi car uma comis são mu i to gran de, para fa zer mos uma le gis la ção
es pe cí fi ca so bre o as sun to.

PMDB, é PFL, é PSDB –, são to ma das por una ni midade, tudo por bom-senso, tudo por equilíbrio, tudo
por de ci são ge ral.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – O Se na dor Ra mez Te bet so li ci tou a pa la vra
antes. Mas se S. Exª ce der a pa la vra a V. Exª, te rei
mu i to pra zer.

Então, não está havendo, Sr. Presidente. Não
sei por que, de repente, querem colocar a CPI no
banco dos réus. Não, a CPI está fazendo a sua parte.
A verdade, Sr. Presidente, é que a CPI, em 120 dias,
põe a nu a corrupção que, às vezes, dura 20 anos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Cedo a
pa la vra a V. Exª. Fa la rei de po is.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do.
Sr. Presidente, acho que a proposta feita pelo
ilus tre Se na dor ca ri o ca é ab so lu ta men te cor re ta, mas
que ro di zer, com to das as le tras, que é a pri me i ra vez
em que isso está ocorrendo. Funcionaram aqui – e
sou, tal vez, o mais ve te ra no da qui – CPIs com pli cadas: a CPI do impeachment do Pre si den te da Re públi ca, CPIs que cas sa ram o man da to de vá ri os Par lamen ta res, a CPI dos Pre ca tó ri os. Elas sem pre fun ci onaram nor malmente, Sr. Presidente, porque há um
artigo na Constituição que diz, com todas as letras,
que a CPI se trans for ma em um ór gão do Po der Ju diciá rio, que de sen vol ve todo o pro ces so do Po der Judi ciá rio. O que a CPI não pode fa zer? A CPI não pode
de nun ci ar, quem de nun cia é o pro mo tor, isso está claro na Cons ti tu i ção. A CPI não pode con de nar; quem
condena é o juiz. A CPI só pode concluir dizendo:
“Acha mos que João, Ma ria e Antô nio são cul pa dos”.
Po de mos cas sar o Pre si den te, isso é atri bu i ção nossa, é ou tra co i sa; po de mos cas sar um De pu ta do, isso
também é atribuição nossa, mas não podemos dar
cadeia para nin guém, não po de mos de nun ci ar, nem
con de nar nin guém.
Agora, está na Constituição, com todas as le tras, que cabe à CPI ter ati vi da de do pro ces so ju di ciário. Pa re ce-me que abrir o si gi lo faz par te do pro ces so
ju di ciá rio; não faz par te nem de nún cia nem da con dena ção. Então, es tou achan do es tra nho, Sr. Pre si dente, por que es ta mos em um mo men to em que te mos
de de ba ter tan to a Jus ti ça, a im pu ni da de, a cor rup ção
nes te País.
Modéstia à parte, per doem-me, o Senado e a
Câ ma ra po dem ter mil er ros, mas tem algo que vi nha
fun ci o nan do bem nes te País que são as CPI. As CPIs
vêm fun ci o nan do mu i to bem, obri ga do. É até emo ci onan te, por que, tan to na Co mis são do Ju di ciá rio quanto na Co mis são do Sis te ma Fi nan ce i ro, es ta mos de cidin do por una ni mi da de – não há Par ti do -, bus can do o
bem co mum. As dis cus sões são tran qüi las – é PT, é

Concordo que, na legislação brasileira, no
Judiciário brasileiro – enquanto não o mudarmos, não
o alterarmos, não lhe dermos rapidez –, cria-se um
hiato entre os 120 dias da CPI, em que ela demonstra
um fato e, depois, o processo fica na gaveta. Se não
fica na gaveta, leva um tempo enorme para andar.
Estranho, Sr. Presidente, o Supremo Tribunal
Federal, que respeitamos – eu, pessoalmente, tenho
carinho e respeito e acho o Pertence uma pessoa
sensacional -, querer criar um problema dessa
natureza com a CPI, com o que tem de respeitável na
história deste País, com aquilo que é o momento mais
sagrado do Congresso Nacional, em que
funcionamos, de corpo e alma, com dedicação
exclusiva; querer mostrar para a sociedade que
estamos a prejudicar e a brincar com a honra de
fulano de tal, de beltrano de tal, abrindo o crédito à
vista de quem quer que seja.
Não merecemos isso, Sr. Presidente. Acho que o
Congresso Nacional não merece isso. As CPIs,
principalmente as nossas, do Senado, não merecem
isso; e as do Congresso Nacional não merecem isso.
Acho, com toda sinceridade, podemos até fazer. E
concordo com o querido Senador: vamos sentar à mesa
e decidir de uma vez isso – o que é, e o que não é. Na
minha opinião, o artigo da Constituição é claro. E, até
hoje, não tinha acontecido nada. Se bem que é verdade
que, até hoje, não se tinha pensado em criar CPI para
olhar o Judiciário. Não sei.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Ramez
Tebet e, posteriormente, aos Senadores Jader
Barbalho e Bernardo Cabral.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é evidente que
falo principalmente porque presido a Comissão
Parlamentar de Inquérito que tem por objetivo
averiguar irregularidades no Poder Judiciário.
Está em con si de ra ção, por par te de al guns Senadores, uma liminar par ci al con ce di da pelo Ministro
Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal,
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em favor do ex-Presidente do Banco Central, Sr.
Fran cis co Lo pes.
Em primeiro lugar, ressalvo, desde logo, pelo
pouco que o conheço, mas acho que é o suficiente
para ates tar não só a gran de cul tu ra ju rí di ca do Mi nistro Se púl ve da Per ten ce, como tam bém a sua gran de
for ma ção de mo crá ti ca, nun ca des men ti da por quantos o co nhe cem. To da via, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, re al men te es tou per ple xo di an te des sa limi nar que foi con ce di da.
Em pri me i ro lu gar, ve ja mos os fa tos. A CPI dos
Bancos — e dela não faço parte – quebrou o sigilo
ban cá rio de um ex-Presidente do Ban co Cen tral, que
fi cou pou cas ho ras na Pre si dên cia do ór gão da ins titu i ção en car re ga da de fis ca li zar as ins ti tu i ções fi nance i ras des te País. Foi en con tra do den tro da casa do
Sr. Fran cis co Lo pes um do cu men to, um in dí cio for tíssi mo, mas for tís si mo mes mo de re cur sos no ex te ri or,
algo que não se ex pli cou, por que ele não quis ex plicar. Ele teve opor tu ni da de pe ran te a Co mis são Par lamen tar de Inqué ri to e pre fe riu a in vo ca ção cons ti tu cio nal do si lên cio. Pois bem, teve por par te da Co missão Par la men tar de Inqué ri to dos Ban cos o seu si gi lo
ban cá rio que bra do. Há quan to tem po está que bra do
o si gi lo ban cá rio dele! Então, não vejo, sin ce ra men te,
ra zão para que o Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce te nha
dado uma li mi nar de um fato que já está con su ma do,
já está sob análise da Comissão Parlamentar de
Inqué ri to que ave ri gua as ins ti tu i ções fi nan ce i ras deste País.
Alio-me àqueles que entendem que Comissão
Parlamentar de Inquérito sem poderes para quebra
de sigilo bancário, para quebra de sigilo telefônico,
po si ti va men te, não é CPI. Uma das gran des for ças da
CPI – com fun da men to, é ver da de – é a que bra do sigilo ban cá rio. Se o que es tou fa lan do aqui não tem
fundamento, não vamos quebrar sigilo ban cário de
nin guém. É o mais for te ins tru men to de que o Po der
Le gis la ti vo dis põe para apu rar, para aju dar nas in vesti ga ções. Como se sabe, a CPI não con de na, e, sim,
ave ri gua. Entre tan to, a CPI de i xa tudo aqui lo que está
sendo ave ri gua do trans pa ren te ao País. Está sen do
um importante ins trumento para o aperfeiçoamento
das nos sas ins ti tu i ções.
Então, se não se pode quebrar o sigilo bancário
de um ex-Presidente do Ban co Cen tral, em re la ção ao
qual se pe gou do cu men to com pro ba tó rio, com for tís simo indício de recursos no exterior, não explicados à
CPI, a que com pa re ceu, po si ti va men te é fe rir de mor te
as Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to.
Quero crer, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, como advogado, como um homem que
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respeita o Poder Judiciário, que essa é uma decisão
equivocada do Ministro Sepúlveda Pertence. Prefiro ficar
com aquela outra decisão, dada pelo Ministro Celso de
Mello, em habeas corpus. Nela, a meu ver, S. Exª
traçou com proficiência os limites de atuação de uma
comissão parlamentar de inquérito no que se refere a
sua maneira de atuar, no que se refere à quebra dos
sigilos bancário, fiscal e telefônico.
Não quero acreditar na advertência. Creio que
S. Exª não fez a advertência de que o meu colega,
Senador Roberto Freire, falou. S. Exª pode estar
dizendo que notícias estão vazando, mas é preciso
que eu afirme desta tribuna que, pelo menos a CPI do
Judiciário – e tenho certeza de que a CPI dos Bancos
– tem procurado agir dentro dos limites, sabendo que
essas quebras dos sigilos bancário, telefônico e fiscal
representam uma transferência para nós, que
ficamos
depositários,
assumindo
até
uma
responsabilidade muito grande.
Se tem vazado alguma informação, todos
sabemos hoje o quão difícil é manter-se, por
completo, um sigilo. Quem é que o mantém? Será a
fonte? Onde ele se mantém, nesse mundo dominado
pela informática, pela tecnologia, por tudo aquilo que
sabemos que está acontecendo no mundo moderno?
Então, com o peso da responsabilidade de quem
quer – e vai – continuar dirigindo, presidindo a CPI do
Judiciário com serenidade, com equilíbrio, respeito aos
magistrados, à posição do Poder Judiciário no País,
reconhece-se mesmo que o Poder Judiciário, na sua
quase totalidade, é íntegro, é honesto.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
para se dirigir isso a fim de se descobrir alguma coisa
e mostrar ao País que existe algo de errado nesse
Reino da Dinamarca – e quanta coisa não tem
acontecido de errado! – , é preciso que as CPIs
funcionem. E funcionem com força – no bom sentido;
não “força” de arbitrariedade, mas “força” com base
no que lhe permite a Constituição, “força” com base
no que permite o Regimento Interno do Senado e,
sobretudo, na força da sociedade, que exige a
transformação do País. A mobilização da sociedade
está fazendo com que as CPIs e nós do Poder
Legislativo nos acautelemos, sem nos rebaixarmos,
mas atuando dentro de uma linha que conduza o País
ao destino que merece e que há tanto tempo os
brasileiros esperam.
Não tenho dúvida de que a liminar não irá, e
nem é sua intenção, tolher os passos e enfraquecer
as comissões parlamentares de inquérito. Já foi
apresentada uma sugestão de reunião de Líderes
para estudar uma melhor legislação. Disse bem o
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eminente Senador Artur da Távola que é preciso que
tenhamos regras de procedimento mais explícitas.
Regras nós temos, mas que sejam mais explícitas,
mais adequadas. Por certo, elas vão surgir uma vez
que agora as CPIs estão se fazendo tão necessárias
para o esclarecimento dos fatos neste País.
Sr. Presidente, vou encerrar. Na Presidência da
CPI, o que temos feito – toda a Casa sabe o quanto
estamos empenhados nesse trabalho – é tentar
separar o joio do trigo, fazer justiça, sem esconder
nada debaixo do tapete. E, se não se quebrar os
sigilos bancários, telefônico e fiscal, não adianta nada
a uma Casa de verdadeira democracia como a nossa.
O instrumento do nosso trabalho só pode ser a lei,
mas a lei interpretada de acordo com os anseios da
sociedade. Muito obrigado.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Jader
Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
desejo apenas juntar-me às preocupações já
expressas pelos ilustres companheiros em relação à
liminar que acaba de ser concedida pelo Ministro
Sepúlveda Pertence. Manifesto, também, minha
preocupação, particularmente em razão de um
trecho da decisão do ilustre Ministro integrante do
Supremo Tribunal Federal.
O ilustre Ministro, antes de proferir sua decisão
de concessão da liminar, Sr. Presidente, registra:
“Não me comprometo, desde agora, com as
afirmações
apodíticas
de
tão
respeitáveis
autoridades”. É que S. Exª, antes, cita
constitucionalistas,
doutrinadores
do
Direito,
ex-Ministros do Supremo Tribunal Federal, Ministros
do Supremo, que colocam em dúvida a competência
das comissões parlamentares de inquérito. S. Exª diz
que não se compromete com essas teses.
E prossegue: “Menos ainda, entretanto, com a
posição contrária, malgrado nela não seja
desarrazoada a invocação da literalidade do texto
constitucional para sustentar que todos os poderes
instrutórios do juiz se entendam estendidos à
comissão parlamentar de inquérito – incluídos
aqueles dependentes de decisão explícita sob a
admissibilidade em concreto da intromissão da prova
cogitada na esfera da privacidade assegurada pela
Constituição.”
É o próprio Ministro Sepúlveda Pertence que
declara que não tem condições de se alinhar nem
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com os dou tri na do res e ma gis tra dos, que di zem que
as CPIs não têm a ca pa ci da de com ple ta, in te gral que
os ma gis tra dos pos su em. Mas S. Exª tam bém diz que
não tem con di ção de se fi li ar ao con trá rio.
Então, Sr. Pre si den te, que ro cum pri men tar V. Exª,
que ma ni fes tou, há pou co, a mim, a sua pre o cu pa ção
em re la ção à ur gên cia de uma de ci são do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. Por que, se é o pró prio Mi nis tro que
não sabe qual é o ca mi nho da dou tri na e da ju ris prudência a ser se gui do, como sa be re mos, se está depo si ta do no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral o po der úni co
e ex clu si vo em ma té ria fi nal de in ter pre ta ção, di zer do
dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe de ral, se é o pró prio Minis tro que não sabe exa ta men te qual o ca mi nho mais
se gu ro e mais cer to?
Assim sen do, con cor do com V. Exª quan do disse a mim, numa li nha de pru dên cia, que o mais adequa do era o jul ga men to de mé ri to ime di a to, por que a
de ci são fi nal, em re la ção a esta li mi nar, re vo ga in clusi ve os atos já pra ti ca dos pela Co mis são. Envia para
o ar qui vo os atos já pra ti ca dos em re la ção ao im petrante.
Logo, Sr. Presidente, longe de mim, como ba cha rel em Di re i to e de mo cra ta, cri ti car as de ci sões do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, como o Po der, nes te País,
em última ins tância, que dá a palavra interpretativa
so bre a Cons ti tu i ção Fe de ral. Lon ge de mim! To da via,
Sr. Presidente, como bacharel em Direito, entendo
que não há hi e rar quia en tre os dis po si ti vos cons ti tu cio na is. Se os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is es ta be leci dos na Cons ti tu i ção de vem ser pre ser va dos, há outro dis po si ti vo do ins ti tu to da Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to que não está gra tu i ta men te no tex to da
Constituição Fe deral, que não está para enfeitar o
tex to da Cons ti tu i ção. Por tan to, cabe ao Su pre mo Tribunal Federal agilizar seu procedimento e não ficar
na li mi nar, por que, se as sim o fi zer, Sr. Pre si den te, a
Co mis são, em re la ção ao Sr. Chi co Lo pes, nada pode rá fa zer quan to a si gi lo ban cá rio, te le fô ni co e fis cal,
mas quan to aos de ma is en vol vi dos pode con ti nu ar a
fa zer al gu ma co i sa.
Sr. Pre si dente, per gunto a V. Exª se po deria o
Sr. Chico Lopes, com base nessa de cisão, ser um cidadão es pe cial neste País. Ele se torna um ci dadão
es pe cial. A partir desse mo mento, vamos ter um cidadão que, por essa in ter pre tação, não pode ser inves ti gado pela re fe rida Co missão. Mas te remos outras pes soas in di gi tadas in ves ti gadas no âm bito das
duas Comissões Parlamentares de Inquérito; po demos proceder a qual quer in vestigação nesse
nível. Por tanto, po li ti ca mente, cabe exa minar, Sr.
Pre si dente. O Sr. Chico Lopes e todos aqueles que
batem à porta do Poder Judiciário, esses ficam ex -
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cluídos, e os demais, Sr. Presidente, a Comissão
con tinua a in ves tigar.
Creio por tanto que estamos di ante de um im passe, e impasse que teremos que dirimir po li ti camen te. Não de se ja mos de for ma al gu ma co me ter nenhum agravo ao SupremoTribunal Federal, que,
como Po der nes te País que tem dado uma con tri bu ição histórica ao longo de toda a sua existência, não
pode ser afrontado por nós. Mas cabe ao Supre mo
nes ta hora e de for ma ime di a ta co lo car esse as sun to
em pa u ta e de fi ni-lo quan to ao mé ri to. De fi ni-lo quan to
ao mérito, não com liminar. Fal tam ape nas 60 dias,
cre io eu, para que as duas Co mis sões Par la men ta res
de Inqué ri to en cer rem os seus tra ba lhos. Se essa limi nar dura mais que 60 dias, aca bou, Sr. Pre si den te,
não há co mis são par la men tar de in qué ri to.
Essa tese de que de ve mos al te rar a Cons ti tu ição, cre io que não pode ser tese para ago ra, por que,
se ca mi nhar mos para al te rar a Cons ti tu i ção, es ta remos reconhecendo que estamos errados, Sr. Pre sidente. Discordo de to marmos qualquer providência
nes se mo men to, por que a pro vi dên cia nes se mo mento para di zer que va mos acla rar o tex to da Cons ti tu ição, que va mos mu dar o tex to da Cons ti tu i ção é re conhe cer que exor bi ta mos das atri bu i ções de co mis são
parlamentar de inquérito. Não podemos tri lhar esse
ca mi nho.
Só há um ca mi nho, Sr. Pre si den te, e que ro registrá-lo publicamente, por que foi V. Exª quem me
pon de rou: é o ca mi nho do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
na sua competência única e exclusiva, como última
ins tân cia, de de fi nir os li mi tes dos di re i tos e ga ran ti as
in di vi du a is e os li mi tes das co mis sões par la men ta res
de in qué ri to. Esta mos di an te de um im pas se de na ture za po lí ti ca, e por tan to te nho cer te za que o Su pre mo
Tribunal Federal não faltará nesta hora, não com o
Se na do, não com o Con gres so, não com a so ci e da de
bra si le i ra, com o seu de ver de de fi nir com ur gên cia a
interpretação da Constituição em relação às co missões par la men ta res de in qué ri to.
Mu i to gra to, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Qu e ro de logo sa li en tar que a Na ção bra si le ira tem que to mar co nhe ci men to que o Con gres so Naci o nal, no caso o Se na do Fe de ral, está cum prin do rigo ro sa men te com seus de ve res nas duas CPIs, que
estão realizando seus trabalhos, e que não somos
nós e sim o Judiciário que não quer de i xar tra ba lhar
não só a CPI do Jus ti ça, que quer aca bar com cor rupção, ne po tis mo e pro mo ver um Ju di ciá rio mais ágil,
mas tam bém a do Sis te ma Fi nan ce i ro, que quer modernizar, adequar a legislação para que o próprio
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Banco Central possa cumprir me lhor suas funções,
in clu si ve fis ca li zan do – o que até aqui não tem fe i to –
os estabelecimentos bancários. Queremos fazer a
nos sa par te e de ve re mos fa zê-la. E o Su pre mo Tri bunal, que merece nosso respeito a acatamento, não
pode, de jeito nenhum, impedir o funcionamento de
ou tro Po der. Con se quen te men te, nós não de se ja mos
cri ar o im pas se, mas te mos que en con trar a so lu ção
ime di a ta para este as sun to, por que as CPIs vão con tinu ar cum prin do com seus de ve res.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ber nar do Ca bral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.
Exª e a Casa são tes te mu nhas de que, com a ma tu rida de que a ida de nos traz, te nho me man ti do lon ge
dos fo cos de luz que, even tu al men te, par tem da te levi são, da im pren sa para exer ci tar meu man da to com
mu i ta ca u te la. Enten do que o im pas se não é só po lí tico, como dis se o Se na dor Ja der Bar ba lho, mas ins titucional: trata-se de um Poder contra o outro. Falo
nes te ins tan te como ex-relator da Assem bléia Na ci onal Constituinte e como ex-Presidente da CPI dos
Precatórios. O que nós, constituintes, qui se mos – e
aqui entra a mens legis, a vontade do legislador, e
por isso tal vez o Se na dor Artur da Tá vo la te nha pe dido a pa la vra – quan do re di gi mos o art. 58, § 3º, que virou texto constitucional, com a redação “As co missões par la men ta res de in qué ri to te rão po de res de inves ti ga ção pró pri os das au to ri da des ju di ci a is” foi exatamente dar a essas comissões o po der que vêm
exer ci tan do. É ver da de que no caso da in dis po ni bi lidade de bens – já havia trocado idéi as com V. Exª,
que está ab so lu ta men te cer to – não se pode ima gi nar
que uma CPI deva or de ná-lo, por que a in dis po ni bi lida de vem de uma me di da ca u te lar, pro fe ri da em sentença final de juiz, pela competência do Judiciário,
para a qual con cor re o Po der Le gis la ti vo, por meio da
CPI.
Ago ra, veja V. Exª, Sr. Pre si den te, que o que
se pode re gis trar aqui é que, em ver da de, é pre ci so
res guar dar-se o si gi lo le gal men te im pos to a es ses
da dos ob ti dos pela co mis são par la men tar de in quéri to, que nem sem pre são pro te gi dos por uma pri vaci da de como de ve ri am ser. Ás ve zes vai para a imprensa. Po der-se-ia di zer que a CPI, nes se caso,
ex tra po la.
To da via, Sr. Pre si den te, con ce de-se uma li minar com uma ex ten são que vou ler para fi car re gistra do: “De fi ro em ter mos a li mi nar, para que a au to ri-
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da de co a to ra – até a decisão de fi ni ti va do man da do
de segurança – suste, de ime di a to, com re la ção ao
im pe tran te, os efe i tos do ato já ques ti o na do, sus penden do e abs ten do-se de ex pe dir ou tras”.
Sr. Presidente, quando os constituintes deram
ao Su pre mo a fun ção pre cí pua de ser o guar dião da
Constituição, foi para que a Alta Corte guardas se
esse § 3º do art. 58, sob pena de toda e qual quer CPI
se trans for mar em mera fi gu ra de de co ra ção. Acompanho V. Exª nessa idéia; nem precisava, porque V.
Exª re pre sen ta o Se na do. V. Exª já sen tiu que a idéia
unâ ni me da Casa é no sen ti do de ob ter uma de ci são
ime di a ta, ur gen te, já que a li mi nar foi con ce di da com
essa fi na li da de.
Ora, quem milita no Judiciário sabe que nem
sem pre as li mi na res tem pra zo cer to. Se esta fi car se
ar ras tan do por 90, 120 dias – a CPI tem pra zo de termi na do para con clu ir seus tra ba lhos -, como fi ca rá o
Se na do, Sr. Pre si den te?
Eu participo da idéia também de que está na
hora de se aca bar com o en tre ve ro en tre Ju di ciá rio e
Legislativo, por que senão se chegará ao caminho
que V. Exª re gis trou, a con tra gos to des te Po der, de tomar me di das que não fi ca ri am bem em de ter mi na das
circunstâncias.
Qu an do Pre si den te da CPI, re ce bi três man dados de se gu ran ça, e o Su pre mo ne gou-os to dos. Eu
es tou me re fe rin do ao Su pre mo, onde na tu ral men te
esta li mi nar terá de ir ao ple ná rio. Não cre io que o Plenário a mantenha nessas circunstâncias por que aí
há, ine qui vo ca men te – mos tran do à dis tân cia -, uma
cri se ins ti tu ci o nal. Pra za aos céus que ela não se amplie, sob pena de nós não sa ber mos aon de che ga remos.
É o registro que gostaria de fazer, reiterando
que a von ta de do le gis la dor é a con ces são de po der
to tal às co mis sões par la men ta res de in qué ri to.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – A Mesa con cor da cem por cen to com as afirma ti vas de V. Exª.
Com a pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão levan ta da esta tar de pelo Se na dor Ro ber to Fre i re é de
ex tre ma re le vân cia, tan to é que sus ci tou a dis cus são
de vá ri os Srs. Se na do res que têm co nhe ci men to do
pon to de vis ta da abor da gem das leis e da Cons ti tu ição. Por isso, vou ater-me ape nas aos as pec tos po líti cos do que aqui está sen do de ba ti do.
Primeiro, entendo que o direito individual das
pessoas é sagrado e deve ser protegido, e ele é
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protegido pela Carta Magna. No entanto, não
podemos tornar esse direito absoluto. É preciso levar
em conta que a própria Constituição estabelece que o
indivíduo também está subordinado àquilo que se
chama convivência em sociedade e a partir do
momento em que, pela ação irresponsável ou
danosa, ele lesar os interesses sociais, perderá o seu
direito individual, pois quebrou a regra de não
prejudicar o que constitui o direito de todos.
A CPI, instrumento previsto na Constituição, e
que não é apenas figura decorativa, tem essas
prerrogativas, as quais, neste momento, não podem
ser aviltadas, até porque em outras CPIs não o foram.
É muito estranho que isso esteja ocorrendo agora. A
reflexão não deve ser feita apenas pelo Senado, cuja
ação de investigar está sendo prejudicada, mas
também, e fundamentalmente, pela Justiça.
Está em curso nesta Casa a CPI da Justiça,
enquanto a reforma do Judiciário está sendo debatida
na Câmara. Por que criar esse precedente
exatamente agora? É muito perigosa essa decisão,
porque, apesar de todos os resultados positivos de
CPIs anteriores, como a que levou à cassação de um
Presidente da República, ainda há no Brasil o dito
popular de que elas podem terminar em pizza. Com
esse encaminhamento e essa decisão do Supremo
Tribunal, a CPI poderia terminar não apenas em
pizza, mas em pizza de jiló, porque realmente não há
como digerir essa decisão.
O que vai fazer, então, a CPI se não tem
instrumentos para proceder às investigações? A
quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico constitui
um instrumento fundamental para chegar a alguns
resultados. Jamais teríamos conseguido desvendar
alguns casos conhecidos na história deste País, se
não fossem essas prerrogativas. Ainda mais porque –
como muito bem disse o Senador Pedro Simon – ela
não tem o poder de tomar as decisões finais. Ela
apenas faz o trabalho e encaminha suas conclusões
ao Ministério Público.
Eu me pre o cu po mu i to com essa de ci são, que o
Senador Te bet co lo cou como pre li mi nar, e já exis te
um pre ce den te. Re fi ro-me ao caso do Sr. Jer sey Pacheco, que obteve um habeas corpus pre ventivo.
Assim, se al guém ten tar que brar seu si gi lo ban cá rio,
te le fô ni co e fis cal, ele, pre ven ti va men te, já tem o dire i to de im pe dir que isso ocor ra. Isso é um ab sur do!
Sr. Presidente, não pode mos ficar calados di ante
des ta si tu a ção, por que ela é pe ri go sa in clu si ve para
o in te res se pú bli co, para o in te res se da de mo cra cia,
muito bem tipificado pelo Mi nistro Celso de Mello,
quan do, na en tre vis ta que deu ao Cor re io Bra zi li en-
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se, disse que, para a de mo cra cia, nun ca é pre ju í zo
in ves ti gar mos as gra ves de nún ci as, pelo con trá rio, é
para o seu fortalecimento que essas in vestigações
de vem acon te cer e que as CPIs fun ci o nam como instru men tos fun da men ta is da re a li za ção des sas in vestigações.
Então, considero relevante e preocupante a
questão aqui debatida. Devemos buscar uma saída
para esse impasse, sob pena de todo esse trabalho ser
perdido, em vez de dar a sua contribuição para
esclarecer toda essa sujeira que, durante anos, vem
sendo posta embaixo do tapete, inclusive por algumas
artimanhas que podem até ser ditas legais, mas que
são, do ponto de vista do interesse público, imorais. E,
pelo que me consta, o Sr. Chico Lopes não está incluído
entre aqueles que poderiam estar ressalvados pela lei,
porque, com a função pública que tinha e exercia, não
poderia jamais ter qualquer tipo de relação duvidosa
que prejudicasse o interesse público, como ficou
tipificado no âmbito dessas investigações.
Portanto, com essas palavras, quero dizer que
estou inteiramente de acordo com as observações
aqui feitas e que considero que para a democracia e
para as prerrogativas do Congresso Nacional isso é
um retrocesso e uma tentativa de fazer com que as
CPIs sejam desmoralizadas. Em outros momentos,
essas questões não foram suscitadas, como estão
sendo agora, inclusive de forma preventiva, como já
foi dito. Talvez seja por isso que o ex-Governador do
Acre, Orleir Cameli, ainda há pouco, ao depor na CPI
do Narcotráfico, enfrentou o presidente da CPI
dizendo que o presidente não poderia ter quebrado o
seu sigilo bancário, telefônico e fiscal, sem ter
conversado com ele. Onde já se viu CPI ter que pedir
ao investigado, ao interrrogado, licença para quebrar
o seu sigilo bancário e telefônico? Talvez todas essas
confusões que a Justiça está fazendo leve inclusive a
esse tipo de postura aqueles que vivem em uma terra
sem lei.
Durante o discurso da Sra. Marina
Silva, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, 4º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Na
seqüência, pela inscrição, falará o Senador Eduardo
Siqueira Campos, depois o Senador José Fogaça.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr.
Presidente, eu estava inscrito depois do Senador
Bernardo Cabral. (Pausa.)
O que houve? Não anotaram a minha inscrição?
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, me si na li zou o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães que eu usa ria da pa la vra logo em
seguida.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Sr. Pre si den te, não me ins cre ve ram?
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – A lista é a se guin te: Ma ri na Sil va, Edu ar do Si que i ra Campos, Amir Lando, Emilia Fernandes, José Fogaça,
Bel lo Par ga...
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Eu ain da
não fa lei. Então me pa re ce que o meu nome...
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – V. Exª fa la rá logo de po is de mim.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – É
isso mes mo.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Mu i to obriga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre sidente, eu faço parte da CPI do Sistema Financeiro,
que está re u ni da ago ra. Ha via uma ou tra lis ta de inscrição. Essa ficou para depois? Eu posso ir para a
CPI, en tão?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Em
se gui da, es go ta da esta, vol ta re mos à lis ta de ora dores.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então
vou para a re u nião da CPI, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Concedo a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra
Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, considero importante, até para aqueles que irão firmar
po si ção com re la ção aos as sun tos aqui tra ta dos, que
eu tra ga um es cla re ci men to e que eu pos sa aqui enalte cer o pa pel do Pre si den te da CPI a que per ten ço, a
CPI do Sistema Financeiro, bem como da atua ção
dos membros da CPI do Judiciário, principalmente
com re la ção à sua me to do lo gia e à res pon sa bi li da de
so bre a ques tão do si gi lo.
O Pre si den te Bel lo Par ga, su ce di do pelo Se nador José Ro ber to Arru da, am bos, fi xa ram um pro ce dimen to pelo qual, até para se pre ser var a ques tão do
sigilo transferido, responsabilizou-se um mem bro
des sa CPI para que ele pro ce des se no âm bi to ban cário, fis cal e te le fô ni co.
Quero dar este depoimento, Sr. Presidente,
por que es tou, há mais de 60 dias, de pos se dos docu men tos, dos ex tra tos ban cá ri os – ain da res tan do
che gar os do cu men tos que ori gi nam as ope ra ções –
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do Dr. Francisco Lopes. E desafio S. Sª e qualquer
um dos ou tros que te nham tido o seu si gi lo ban cá rio
que bra do a me mos tra rem uma nota de jor nal, uma linha se quer, em qual quer ve í cu lo da im pren sa, onde
cons te a có pia de um che que ou uma men ção.
Fui procurado recentemente por profissionais
da imprensa, que disseram haver descoberto, no
Banco Central, informação de que o Dr. Alexandre
Pundek teria depósitos, em sua conta, considerados
elevados para um funcionário. Questionado a
respeito por esses profissionais, depois de fazer a
constatação, afirmei que tudo o que estava sendo
afirmado pela imprensa se encontrava declarado no
seu Imposto de Renda; que aquilo não era uma
absolvição prévia, mas que era, a bem da verdade, o
que constava do relatório que eu estava fazendo.
Nenhuma linha, nenhum depósito, nenhum cheque,
nenhuma menção se encontra a respeito da CPI do
Sistema Financeiro.
Sei que com isso, muitas vezes, os profissionais
da imprensa me procuram e, na ânsia de dar a
notícia, de obter a informação, manifestam a sua
contrariedade. Contudo, disse-lhes, por mais de uma
vez, que tivemos a responsabilidade de entender que
estávamos ali lidando com um direito individual
assegurado pela Constituição, semelhante e não
menor do que o direito e o dever que tem a CPI de
investigar.
Quero relembrar aqui, Senador Bernardo
Cabral, o episódio da CPI que resultou na cassação
de alguns mandatos parlamentares. Naquela
oportunidade, víamos os nomes dos nossos colegas,
com as suas contas correntes pormenorizadas, os
quais, nem por isso, ainda que para exercitar seu
direito de defesa, recorreram ao Supremo, embora
constrangidos pelas publicações extensas dos seus
extratos, com comprovantes e com cheques. Todavia,
esta Casa soube suportar, soube manter o seu papel
e as suas atribuições, e a CPI prosseguiu, resultando
nas cassações de mandato a que me reportei.
Contudo, quando se tratava de Parlamentares,
ninguém se incomodou.
Recentemente, vi na imprensa uma relação de
Deputados listados como devedores do Banco do
Brasil. E qual não terá sido a fórmula para que isso
viesse a público, senão pela quebra do sigilo?
Contudo, se é fato e se é verdade, afinal de contas,
cada um responde por aquilo que faz. E o trabalho da
imprensa, se a informação lhe chega, é noticiar.
Agora, quero deixar aqui, para a tranqüilidade
de todos os Senadores, especialmente dos
integrantes da CPI, que não há um jornal ou qualquer
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outro órgão da imprensa que possa mostrar uma
cópia ou uma declaração que tenha vazado da CPI,
porque sou eu o responsável, Sr. Presidente.
Manterei
essa
posição,
embora
refira-me
especificamente ao caso do Sr. Francisco Lopes.
Quem trouxe ao conhecimento da opinião pública o
depósito, que certamente está na Suíça, por isso não
está listado dentre aqueles que o Banco Central
enviou – de 1,6 milhão -,. não foi a CPI, mas talvez os
próprios membros do Ministério Público ou de
qualquer outro lugar, já que não fomos nós que
entregamos para as revistas tanto o bilhete do Sr.
Cacciola quanto a comprovação do mesmo.
Portanto, Sr. Presidente, a CPI está agindo
dentro daquilo que lhe determina a Constituição e não
irá, em hipótese alguma, fugir das suas
responsabilidades.
Durante o discurso do Sr. Eduardo
Siqueira Campos, o Sr. Casildo Maldaner, 4º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando,
pelo prazo de 5 minutos.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero, inicialmente, fazer um protesto à
Mesa, que foi tolerante com todos, no sentido de que,
hoje, tenho de expor o meu ponto de vista, que,
possivelmente, como os demais, não será restrito.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Senador Amir Lando, a Mesa já está sendo tolerante
em permitir um debate como este, o qual já está fora
de todas as nossas regras regimentais.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a matéria já foi
devidamente debatida à exaustão. Aprendi que
decisão judicial não se discute; deve ser cumprida.
Todavia, essa decisão, além do seu caráter liminar,
limita a ação do Poder Legislativo.
Aqui há um conflito de competências ao qual
esta Casa, mais uma vez, não pode renunciar. Por
isso, a matéria precisa não só ser debatida, discutida
à exaustão, como também repetida até que se
mudem esses conceitos.
Não há dú vi da, Sr. Pre si den te. A Cons ti tu i ção é
cla ra ao es ta be le cer, em seu art. 58, §3º, que as Comis sões Par la men ta res de Inqué ri to têm pode res
ju ris di ci o na is de investigação. A Cons ti tu i ção de
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1988 es tabelece ma téria que já vinha gravada nas
Cons ti tu i ções an te ri o res, so bre tu do na de 1946, passan do pela Lei n.º 1.579/53, re a fir ma da pela Lei que
tra ta do si gi lo ban cá rio es pe ci al men te, a de n.º 4.595,
de 31 de de zem bro de 1964.
Expres sa men te se men ci o na nes sas leis que o
Po der Le gis la ti vo tem essa ca pa ci da de, essa com petência inequívoca de quebrar sigilo bancário. Não
houve, até o momento, qualquer declaração de in cons ti tu ci o na li da de des ses dis po si ti vos le ga is.
Em conseqüência, Sr. Presidente, essa de cisão, na medida que limita o tex to cla ro da Cons ti tu ição, que aca bo de men ci o nar – art. 58, § 3º -, co loca-se – o que é mais im por tan te- con trá ria a uma corren te ce di ça de in ter pre ta ção nos Tri bu na is, es pe ci almen te no Su pre mo.
E, ago ra, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de de i xar
aqui o que enfrentei, preliminarmente, no relatório
que pro du zi como Re la tor da CPI do PC, as sim chama da, que re sul tou no impeachment do Pre si den te
Col lor. Mu i to bem si tu ou o Se na dor Ber nar do Ca bral,
com uma interpretação in suspeita, sobrestada, que
isso é matéria assente. Não houve, inclusive, dis sidên ci as em anos re cen tes. Mas, já em 1952, apre cian do caso ver san do so bre a ma té ria, no Man da do de
Se gu ran ça nº 1.959, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o
Mi nis tro Nel son Hun gria as sim si tua a ques tão:
“Sr. Presidente, sabe-se que, perante
a Cons ti tu i ção de 1946, o Poder Legislativo
exerce certa função político-administrativa.
O Senado ou a Câ ma ra dos De pu ta dos podem no me ar co mis sões de in qué ri to, não só
para ve ri fi ca ção de si tu a ções de fato em tal
ou qual de par ta men to go ver na men tal, como
até mes mo para exer cer o con tro le ad mi nistrativo-financeiro. A lei que, em 1952, re gulou o pre ce i to cons ti tu ci o nal de cla ra que essas co mis sões têm os mes mos po de res que
tem um juiz de instrução criminal, embo ra
não pos sam de ci dir como de ci de o juiz.” (...)
Evi den te men te, não se tra ta de um po der ju risdi ci o nal am plo, por que as co mis sões não jul gam, não
decidem, não prendem; mas têm a competência de
for ma ção do pro ces so, de in ves ti ga ção, de pro ce der
a to das as di li gên ci as, in clu si ve àque las que de mandem a que bra do si gi lo ban cá rio, na con for mi da de do
que ex pres sa men te a lei es ta be le ce.
Continuo, Sr. Presidente, por entender ser
importante gravar nos Anais desta Casa:
To das as di li gên ci as a que um juiz criminal pode proceder, na conformidade do
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Código de Processo Pe nal, lá está na lei,
com todas as letras, poderá tam bém a Co missão de Inquérito praticar, como seja, in quirir testemunhas, investigar sobre do cumentos, ain da os mais se cre tos, e tor ná-los
públicos, segundo julgar conveniente qual quer das Ca sas do Con gres so". É o mes mo
critério da atual Constituição italiana, que,
por sua vez, se inspirou nas Constituições
alemã e austríaca e nas práticas anglo-americanas. (...) Jamais se ouviu dizer
que o se gre do pro fis si o nal pu des se en co brir
crimes ou atividades administrativas ilícitas.
Não é indevassável segredo algum, desde
que, atrás dele, ou no seu bojo, haja um ilí cito penal, ou civil ou um ilí ci to ad mi nis tra tivo (Re vis ta Fo ren se 148/172 e 1730.
Sr. Presidente, há uma preciosidade do então
Mi nis tro Ri be i ro da Cos ta, que tam bém si tu ou os li mites do sigilo: “Perante a Nação não há segredos que
possam ser encobertos por qualquer determinação
que seja. Não há interesse de quem quer que seja
que possa sobrepor-se ao interesse da Nação. O Po der Legislativo está agindo na sua esfera específica,
legítima; e com alto senso de conveniência pública,
que se traduz na publicação deste inquérito. Isto é, a
Câ ma ra dos De pu ta dos está dan do o exem plo de correção pe ran te o País, pe ran te o povo. O povo tem direito à verdade, ao povo não se fala com evasivas,
nem com men ti ras. Ao povo diz-se a ver da de, que é o
conteúdo de conveniência pública. Ora, este Tribunal
já examinou, e creio que por unanimidade repeliu, a
tese do si gi lo ban cá rio a pre tex to de en co brir fa tos crimi no sos”. (Re vis ta Fo ren se 148/175).
Sr. Pre si den te, esse é o en ten di men to as sen te
que, de ma ne i ra gran di o sa para o in te res se pú bli co,
fixou a competência de ação do Congresso; e nós
não po de mos re nun ci ar a esta com pe tên cia. Aí está
uma de ci são. Te nho res pe i to e ad mi ra ção pelo ilus tre
Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce, que hon ra as le tras ju rídi cas do País e o Su pre mo Tri bu nal, mas não pos so
deixar de manifestar o dissenso, sobretudo por que
aqui uma competência essencial, a in vestigação, é
negada ao Congresso Brasileiro, à soberania po pular.
Não há po der aci ma da so be ra nia po pu lar, e,
aqui, representamo-la. Portanto, não há como nos
sub me ter à de ci são des se jaez. Va mos à apre ci a ção
do ple no, e o ple no, com cer te za, não vai fu gir a uma
pers pec ti va his tó ri ca, às tradições do Su premo Tribu nal Fe de ral, que, com cer te za, não vai de ma ne i ra
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al gu ma di mi nu ir a com pe tên cia do Con gres so Bra sileiro.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernandes.
Apelo aos Srs. Senadores que cumpram o
prazo estabelecido no Regimento para o uso da
palavra.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, até em consideração aos
Senadores inscritos, tendo em vista que a CPI do
Sistema Financeiro inicia seus trabalhos neste
momento e temos que estar presentes, porque
fazemos parte dessa Comissão, apenas quero
registrar rapidamente que o trabalho que tenho feito
dentro da CPI do Sistema Financeiro. A exemplo do
que fiz por ocasião da CPI dos Títulos Públicos, mais
conhecida como a CPI dos Precatórios, sem dúvida, a
nossa ação tem-se pautado pela seriedade, pela
responsabilidade e, principalmente, pelo cuidado
zeloso das informações que recebemos e levamos ao
conhecimento do ilustre Relator da nossa CPI, como
dos demais membros, principalmente nas nossas
reuniões administrativas.
Por outro lado, temos consciência de que a
Constituição Federal dá o amparo para que o
Congresso Nacional, por meio das Comissões
Parlamentares de Inquérito, faça o seu trabalho de
investigação.
Temos
tido
o
cuidado
de
constantemente reafirmar isto: não somos nós quem
prendemos ou condenamos, mas temos a obrigação
e o amparo constitucional para averiguar fatos,
investigar e remeter os dados – com as pistas e
provas que forem encontradas durante esse trabalho
– às instituições que têm o direito de julgar e prender
qualquer cidadão brasileiro.
Temos tido, também, o cuidado de que não haja
nenhum tipo de sensacionalismo baseado nos dados
que
estão
sob
investigação,
da
nossa
responsabilidade, principalmente aqueles oriundos
da quebra do sigilo telefônico, e de que não sejam
jogados na Imprensa – com todo o respeito que
temos por essa instituição – que nos procura,
buscando informações. A Imprensa, diga-se de
passagem, tem contribuído em muitas ocasiões para
esclarecer muitos fatos ou, no mínimo, para que os
envolvidos venham a público dar as suas
explicações, não muitas vezes a nós, mas muito mais
à sociedade brasileira, que está acompanhando e
quer esclarecimentos. Basta neste País continuar
dizendo que é julgado, condenado e preso só o pobre
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ou aquele que, muitas vezes, rouba um pedaço de
pão para se alimentar.
Estamos vendo que, de uma forma disfarçada
de cercear os trabalhos da Comissão, busca-se o
Poder Judiciário. Vejam bem: buscam o Poder
Judiciário aqueles que estão no mais alto grau de
interferência e de responsabilidade dentro daquilo
que está sendo investigado. Nada mais, nada menos
do que o ex-Presidente do Banco Central, aquele
que, sob a sua autorização, sob a sua coordenação,
autorizaram bancos neste País a se beneficiarem
num processo com recursos públicos e acobertando
outros tantos que tiveram lucros exorbitantes
naqueles dias em que as operações foram
realizadas.
Então, não vamos entrar no mérito.
Respeitamos a decisão e o Poder Judiciário. Temos
tido aqui essa postura e em todas as oportunidades
temos registrado isso. Agora, queremos também
dizer que não podemos admitir sermos repreendidos
e muito menos que se tente passar para a sociedade
que não vamos chegar a resultado nenhum nessas
CPIs, por incapacidade ou irresponsabilidade dos
seus membros. O Senado está fazendo um trabalho
sério, todos os membros das Comissões estão
diuturnamente num trabalho de consenso e de
responsabilidade para apurar fatos.
A sociedade brasileira tem que estar consciente
de que, se não chegarmos precisamente ao nosso
objetivo – devolver o dinheiro roubado deste País
através de meios e órgãos públicos – não será culpa
do Senado. Talvez, sim, tenham que ser chamados à
responsabilidade aqueles que estão cerceando a
possibilidade de investigarmos, e principalmente por
meio do sigilo telefônico. Não ouvimos conversas,
mas estabelecemos relação e estamos provando que
o Sr. Chico Lopes tem envolvimento, e grave, em
todas essas operações fraudulentas, favorecidas,
que ocorreram envolvendo o Banco Central e outras
empresas.
Estão aqui os dados e os números de telefones.
E quando divulgamos não divulgamos suposição. Se,
porventura, divulgamos e saiu alguma coisa à
imprensa, são dados concretos, apurados e
repassados à Comissão.
Sr. Pre si den te, faço um ape lo ao Po der Ju di ciário – que tal vez ain da é o Po der, en tre to dos os Pode res, mais res pe i ta do nes te País: que ele con si ga
captar a sensibilidade não ape nas dos membros
desta Comissão, que querem trabalhar e cumprir
com o seu de ver cons ti tu ci o nal, mas prin ci pal men te
da so ci e da de bra si le i ra, que quer, sim, ver apu ra dos
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ao má xi mo to dos os fa tos que es tão sen do di vul gados e que são de co nhe ci men to pú bli co.
Faço este registro dizendo que vamos continuar
e já estamos com três nomes que, sob o apoio do
Judiciário, não podemos divulgar seus dados. Além
do Sr. Chico Lopes, também o Sr. João Afonso de
Assis, advogado do Banco Marka – que poderia ter
alguma coisa a esclarecer, mas recorreu à Justiça e
ganhou impedimento da divulgação dos seus dados –
e o Sr. Luiz Carlos Barret, ex-funcionário do Banco
Marka, que também conseguiu um guarda-chuva no
Poder Judiciário para não ter seus dados divulgados.
Mas vamos continuar com a mesma seriedade e a
mesma determinação, buscando cumprir com a
nossa responsabilidade, que é apurar os fatos que
aconteceram e lesaram, sem dúvida, os cofres deste
País.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estimulado talvez
pelas importantíssimas intervenções do Líder do meu
Partido, Senador Jader Barbalho, do próprio
Presidente da Casa, Senador Antonio Carlos
Magalhães, e do Presidente da CPI do Sistema
Financeiro, Senador Ramez Tebet – que vem
desenvolvendo um trabalho equilibradíssimo,
competente, sério -, sinto-me também comprometido
com a necessidade de fazer uma reflexão que tento
socializar com os Colegas desta Casa. Não tenho a
mesma motivação, talvez, de outros Senadores que
estão no “olho do furacão”, na ação concreta,
cotidiana, na ação intensa do dia-a-dia das
comissões parlamentares de inquérito. Como não
sou integrante de nenhuma das duas, não posso ter o
mesmo critério de avaliação dos momentos tensos e
difíceis que lá são vividos. A reflexão que quero fazer,
Sr. Presidente, desloca-se um pouco da realidade
instantânea que estamos vivendo e tenta projetar-se
um pouco nas necessidades de um futuro, não tão
longínquo, mas de perspectiva bastante razoável,
que temos pela frente. O objeto do debate no Senado,
que atinge também os Deputados, é como impedir
que haja restrições ao nosso poder de investigação.
É esse o fulcro do raciocínio, a base emuladora de
todas as intervenções que aqui ouvi.
O Ministro Sepúlveda Pertence é um homem de
formação política e jurídica. Sua formação política
teve origem na esquerda brasileira. Pertenceu e
ainda pertence ao Partido Socialista Brasileiro. Teve
militância política comprometida ideologicamente. Foi
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cassado. Portanto, é um homem que tem, digamos
assim, um passado que merece todas as
homenagens políticas.
Como Ministro do Supremo Tribunal Federal,
ele é um homem dotado de uma coisa chamada
consciência jurídica, formada ao longo dos anos, ao
longo da sua longa militância como promotor público,
como
consultor-geral
da
União,
depois
advogado-geral da União e finalmente Ministro do
Supremo Tribunal, tendo também realizado tarefas
como integrante do Tribunal Superior Eleitoral.
Na cabeça de um jurista, há sempre a idéia de
freios e contrapesos. A toda acusação, há
correlatamente um direito de defesa. Nenhum jurista
pensa
unilateralmente.
É
um
raciocínio
necessariamente
binário,
baseado
no
balanceamento absolutamente equilibrado dos
fatores de intervenção: defesa e acusação.
Sr. Presidente, parece-me que está claro que a
CPI aprendeu uma lição. Nas Comissões
Parlamentares de Inquérito, não há réus; há
testemunhas. Esse é o primeiro elemento de verdade
absoluta, concreta, que teremos que colocar numa
legislação regulamentadora no futuro. Por outro lado,
aprendemos uma verdade irrecorrível: a Constituição
nós dá poderes equivalentes aos poderes da Justiça,
aos poderes de um juiz, mas nem os juízes têm
poderes absolutos e ilimitados. São iguais aos do juiz,
não são maiores. Essa é a lição que vem do lapidar
parecer assinado pelo Ministro Celso de Mello, do
Supremo Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade. Faz
soar a campainha)
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – V. Exª
está insistindo no encerramento da intervenção. Eu
pretendo fazê-lo, mas, Sr. Presidente, permita-me,
em um momento em que o debate é tão importante,
encerrar o raciocínio com uma seqüência de
argumentos que preciso fazer.
Creio, Sr. Presidente, que, na cabeça do
Ministro Sepúlveda Pertence, há uma questão. E nós
temos de resolvê-la porque temos o poder de legislar.
Temos de oferecer, ao País e ao Poder Judiciário, à
opinião pública, à imprensa e a nós mesmos do Poder
Legislativo, a condição pela qual as garantias
correlatas permitam que o poder de investigação seja
realmente grande, profundo, quase ilimitado – ou até
ilimitado. Para que o poder de investigação seja
ilimitado
como
queremos,
temos
que,
correlatamente, oferecer as garantias com as quais
esse poder de investigação nos é conferido.
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Penso, Sr. Presidente, que o direito de quebra
do sigilo bancário é absoluto, é inquestionável, é
constitucionalmente indiscutível. O Congresso, por
suas comissões parlamentares de inquérito, tem o
direito de quebra do sigilo bancário. O problema é,
talvez, a diferença entre quebra do sigilo bancário e
publicidade da informação.
Qu an do um juiz, por des pa cho ou or dem ju di cial, de ter mi na a que bra do si gi lo te le fô ni co ou do si gi lo
ban cá rio via um fun ci o ná rio fis cal da Re ce i ta, um po lici al, um mi nis tro ou pro mo tor pú bli co, ele, cor re la tamen te, tem o de ver de re ser va, o de ver de man ter o
sigilo.
A que bra do si gi lo é para efe i to da in ves ti ga ção;
não é para efe i to de pu bli ci da de. A pu bli ci da de pode
dar ao in fra tor da lei pos si bi li da des de mon tar me lhor
sua de fe sa. A pre ser va ção do si gi lo não se dá em termos de pu bli ci da de. Qu e bra-se o si gi lo para, ope ra cionalmente, no processo, as investigações avan çarem e, quan do hou ver con clu sões do juiz que pos sam
per mi tir a pu bli ci da de, ele as dá co nhe cer.
Assim, se o fun ci o ná rio da Re ce i ta que in ves tiga, se o po li ci al fe de ral que in ves ti ga e se o juiz que
de ter mi na a in ves ti ga ção de rem pu bli ci da de ao si gi lo
do qual se apro pri a ram, ha ve rá pu ni ções gra vís si mas
con tra o juiz.
Quanto à quebra de sigilo que caia dentro do
Con gres so, qua is são as ga ran ti as que nós Se na dores e De pu ta dos po de mos dar ao Po der Ju di ciá rio, ao
Supremo Tribunal Fe deral de que aqui também, tal
como no Po der Ju di ciá rio, há a cor re la ta res pon sa bi lida de, o fre io e o con tra pe so?
Eu cre io que é pos sí vel fa zer isso no fu tu ro. E
faço essa de fe sa, Sr. Pre si den te, no sen ti do e no dese jo de que nós pos sa mos ter, da for ma mais ab so luta, mais aber ta, mais ir res tri ta, o po der de in ves ti gar.
Se fornecermos à sociedade, ao Poder Judiciário
esse contrabalanço, esse contrapeso, esse freio,
esse equi lí brio, te nho cer te za de que va mos che gar a
esse de si de ra to. Não te nho ne nhu ma dú vi da de que
a le gis la ção fu tu ra, re gu la men tan do o fun ci o na men to
das Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to, vai consi de rar e ana li sar esse fato.
Mu i to obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, es tou ins cri to. Estou aguar dan do. V. Exª
não está cum prin do o Re gi men to Inter no. Como deu
opor tu ni da de a to dos, que ro sa ber quan do V. Exª vai
per mi tir que eu faça uso da pa la vra.
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O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V. Exª
de ve ria ter fe i to essa que i xa ao Se na dor Anto nio Carlos Ma ga lhães.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Faço-a ago ra, por que V. Exª deu con ti nu i da de ao erro
dele. Se S. Exª es ti ves se na Pre si dên cia, nes te momen to, eu fa ria a mes ma co i sa.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andra de) – Exatamente. Então, eu não posso mo dificar o pro ce dimento. V. Exª deveria ter reclamado no momento
oportuno.
Com a palavra o eminente Senador Casildo
Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Presidente, serei breve. Não há a menor
dúvida de que é pos sí vel subs cre ver in te i ra men te a
tese es po sa da pelo Se na dor José Fo ga ça.
O Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce, ao exa rar a li minar, res trin giu-se à ques tão da se gu ran ça, da pu bli cida de do si gi lo ban cá rio. Não le vou em con ta o di re i to
de a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to exer cer essas fun ções.
Um ou tro as pec to me pre o cu pa, Sr. Pre si den te.
Essa li mi nar pode pa ra li sar o tra ba lho das duas Comissões Parlamentares de Inquérito em andamento
na Casa: a do Sis te ma Fi nan ce i ro e a do Ju di ciá rio,
por que, se de pen der de pes qui sas ou apro fun da mentos nes se se tor, ha ve rá uma cer ta in se gu ran ça para
as res pec ti vas Co mis sões Par la men ta res de Inqué rito – é bom que se diga que uma de las, in clu si ve, neste momento, está reunida – e se cri a rá um im pas se
ins ti tu ci o nal en tre o Po der Ju di ciá rio e o Po der Le gisla ti vo.
A instalação de uma comissão no Congresso
Na ci o nal, como que rem al guns co le gas, para ana li sar
quais le gislações devem ser alteradas para que as
CPIs pos sam apro fun dar suas in ves ti ga ções em função da liminar, parece-me um tanto temerário, por que, se for jul ga do o mé ri to e a li mi nar cair, o tra ba lho
des sa co mis são terá sido em vão. Pa re ce mais pro viden ci al, nes te mo men to, uma ar ti cu la ção para que o
Su pre mo, o quan to an tes, di ri ma essa dú vi da em função da li mi nar ex pe di da para ver se ela é pro ce den te
ou não. Então, em cima de uma ques tão de mé ri to do
Su pre mo, no sen ti do de que es ta ría mos li mi ta dos nas
investigações, é que pode o Congresso Na ci o nal se
apro fun dar, até mes mo na al te ra ção da Cons ti tu i ção,
para que es ses di re i tos se jam ga ran ti dos nas in ves tiga ções das CPIs. Essa dú vi da te mos que di ri mir. Por
isso de i xo aqui a mi nha pre o cu pa ção.
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Sr. Presidente, enquanto não se discute o
mérito, é necessário analisar a derrubada da liminar,
porque as CPIs têm prazo limitado para concluir os
seus trabalhos.
São as considerações que trago neste
momento, preocupado também em função da
decisão do Supremo no dia de hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Ernan des Amo rim.
Eu ape la ria ao Se na dor Ca sil do Mal da ner para
as su mir a Pre si dên cia.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Pronun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Senador
Ber nar do Ca bral cha mou a aten ção dos res pon sá ve is
pelo se tor pú bli co. Vou usar esta tri bu na para cha mar
a aten ção do Pre si den te da Re pú bli ca e fa lar so bre a
atu a ção de Sua Exce lên cia.
Sr. Pre si den te, ao ver o atu al mo men to da vida
nacional e ver que ninguém mais qualificado, nin guém mais pre pa ra do, nin guém de mais ex pe riên cia
e co nhe ci men to na vida pú bli ca bus ca cha mar o Presidente da República à sua autoridade; eu, que fui
me ni no de fe i ra na Ba hia, mi gran te na co lo ni za ção da
Ama zô nia e hoje re pre sen to um Esta do do Bra sil no
Se na do da Re pú bli ca, per mi to-me re pe tir pa la vras do
mes tre Afon so Ari nos.
Senhor Presidente Fernando Henrique Car doso, “eu digo a Vossa Excelência, preze o Brasil que
repousa na sua au to ri da de; pre ze a sua au to ri da de,
sob a qual re pou sa o Bra sil... e alce os olhos para o
seu des ti no, e ob ser ve as co res da ban de i ra, e olhe
para o céu, a cruz de es tre las que nos pro te ge, e veja
como é pos sí vel res ta u rar-se a au to ri da de de um gover no. Como é pos sí vel res ta be le cer-se a for ça de um
exe cu ti vo ca in do nos úl ti mos des vãos da des con fi ança.”
Veja onde es ta mos, Se nhor Pre si den te. A cri se
do momento não é o decoro da conversa do Pre siden te da Re pú bli ca, gra va da em meio a de nún ci as de
ir re gu la ri da de na pri va ti za ção do se tor de te le co mu nica ções, que es fa ce la uma das ma i o res em pre sas do
mun do nes ta área. Não é o fa vo re ci men to do Ban co
Cen tral a ban co que ad mi nis tra fun do de pen são de
seus fun ci o ná ri os ou re ce be con sul to ria de seu Pre siden te. Nem va za men to de in for ma ção nas vés pe ras
da desvalorização do real, apenas conhecida por
Vos sa Exce lên cia e meia dú zia de au xi li a res, que permitiu lucros fabulosos a bancos estrangeiros. Nem
de nún cia de trá fi co de in fluên cia do ir mão do Mi nis tro
da Fa zen da em ope ra ções de sa ne a men to do sis tema fi nan ce i ro que cus ta ram R$20 bi lhões aos co fres
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pú bli cos. Nem o des man te la men to da pre vi dên cia públi ca e do sis te ma pú bli co de sa ú de, para abrir es ses
mer ca dos a em pre sas pri va das de vi da men te es co lhidas ou for ma das.
A cri se do mo men to tam bém não é a de ci são recen te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que sus pen de a
efi cá cia da Me di da Pro vi só ria nº 1.891, de cla ran do inconstitucionais os comandos legais que fun da mentam pla no em cur so de pri va ti za ção do se tor elé tri co,
no qual a Eletrobrás se associa minoritariamente a
empresas sem qual quer capital, beneficiadas com
au to ri za ção e con tra tos sem li ci ta ção para se ins ta larem como pro du to ras de ener gia e con tra ta rem a venda des ta ener gia às con ces si o ná ri as de dis tri bu i ção,
con tro la das pela Ele tro brás, e be ne fi ci a das com re ajus tes de ta ri fas in jus ti fi cá ve is.
A crise do momento, Se nhor Presidente, tam bém não é a inevitável denúncia que vai estourar a
qual quer mo men to, de nún cia de ir re gu la ri da de na privatização da exploração de petróleo, por exemplo,
por que esse se tor não é me lhor que os ou tros onde
tan tos es cân da los já fo ram re ve la dos e nem é con duzi do por nin guém de mais se ri e da de.
Veja, Senhor Presidente, qual a crise do mo men to? É a dis pu ta pelo co man do da Po lí cia Fe de ral;
a dis pu ta pelo co man do do con tro le da es cu ta te le fônica e do narcotráfico. O narcotráfico dominará as
Forças Armadas, caso sejam irresponsavelmente
lan ça das no com ba te sis te má ti co a esta ati vi da de crimi no sa que tudo cor rom pe, a exem plo das de nún ci as
no âm bi to da CPI do Ju di ciá rio, a exem plo dos pre sídios onde se or ga ni zam fu gas em mas sa, e a exem plo
de se to res da Po lí cia Fe de ral em São Pa u lo.
O narcotráfico, cujo combate é financiado pelo
DEA, é disputado entre o Ministério da Justiça e a
Casa Mi li tar, e a es cu ta te le fô ni ca tor nou-se o ma i or
trunfo po lí ti co no Bra sil da atu a li da de. Essas são as
ques tões do mo men to.
Ter ou não uma fita gra va da; con tro lar ou não os
re cur sos do DEA; man dar ou não em quem in ves ti ga
e prende narcotraficantes. Eis a questão a que che gou o Bra sil.
Na ver da de, es ta mos no fun do do poço. Ape nas
de vi do ao so cor ro do FMI, que é pro vi só rio, ain da não
es ta mos em guer ra ci vil. Para com ba ter essa guer ra,
a sa í da pro pos ta pelo Se cre tá rio dos Di re i tos Hu manos é o de sar ma men to da po pu la ção ci vil, ti ran do-lhe
o último bastião de defesa. Último mesmo, por que
tam bém não te mos mais For ças Arma das, que ago ra
se rão des ti na das a re pri mir ga rim pe i ros, ma de i re i ros,
da qui a pou co, os sem-terra, e de po is de sem pre gados.
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Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso,
houve um momento em que Vossa Excelência
encarnou, de fato, as esperanças do povo. Houve um
momento em que Vossa Excelência, de fato,
irmanou-se com as aspirações populares. Mas hoje é
público, notório, do conhecimento de todos que a
maneira pela qual se entrega o Brasil à globalização
não dá oportunidade ao nosso empresário, ao nosso
trabalhador, ao nosso jovem, ao povo brasileiro.
Todos sentem o custo da estabilidade do real,
sem base real, mas com o corte de 40% dos
orçamentos públicos e uma dívida que passa dos
R$400 bilhões, sempre crescendo.
No en tan to, Se nhor Pre si den te, o Bra sil é ma i or
que a cri se, o Bra sil do tra ba lho, o Bra sil da pro du ção.
O Bra sil sem pre ven ceu as cri ses. E não digo nada de
novo, es tou ape nas re pe tin do o que já foi dito.
Então, peço a Vos sa Exce lên cia: ain da es ta mos
na me ta de do pri me i ro ano do se gun do Go ver no. Não
é hora de se es con der em fo to gra fi as ao lado dos Presi den tes de ou tros pa í ses, em vi a gens in ter na ci o na is
perfeitamente desnecessárias. Vossa Excelência já
co nhe ce o mun do.
A crise está aí. Cabe a Vossa Excelência en fren tá-la. Vos sa Exce lên cia é que é o Che fe do Gover no. O povo vo tou foi em Vos sa Exce lên cia, não em
quem financiou a cam panha, não em quem prestou
apo io, não em mar que te i ros.
O povo quer ver seu Pre si den te, quer sa ber que
seu Pre si den te é quem co man da o País. Vos sa Excelên cia pre ci sa mos trar isso.
Des cul pe-me se a sin ce ri da de pú bli ca des te baiano, que tam bém é ama zo nen se, não es ti ver agradan do; mas te nho res pon sa bi li da de com meu Esta do
e com o povo des te País e apren di que ami go é quem
mos tra o erro, ami go é quem avi sa.
O Pre si den te da Re pú bli ca pre ci sa olhar o Bra sil
de for ma di fe ren te, um Bra sil que está can sa do de ouvir de nún ci as de cor rup ção, de des man dos, de maus
negócios na área econômica. E o povo passando
fome, além da fal ta de apo io à agri cul tu ra e de fi nan cia men to à pro du ção, da fal ta de apo io ao em pre sa ri ado, do desleixo na área da saúde. O Pre sidente da
Re pú bli ca pre ci sa cu i dar me lhor do Bra sil. Este País
que tem tan ta for ça para se er guer de suas cri ses não
pode ser sa que a do.
Esse foi o nos so re ca do di re to ao Pre si den te da
República.
Mu i to obri ga do.

79

Durante o dis curso do Sr. Ernandes
Amorim, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre si dência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Mal daner, 4º Se cre tá rio.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Na
seqüência, pela ordem de inscrição, ouviremos o
no bre Se na dor Pe dro Si mon.
O seu tempo se ria de 50 minutos, mas, em
fun ção do Re gi men to Inter no, a ses são deve se encerrar às 18 horas e 30 minutos. Portanto, V. Exª
não terá condições de falar por todo esse tempo,
como a Casa e o Bra sil gos ta ri am de as sis tir, como
de cos tu me.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner; Sr. Se nador Ma guito Vilela, creio que é importante en cerrar esta sessão repetindo a preocupação com o
des ti no das Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to.
Há mu i ta co i sa fun ci o nan do mal no Bra sil, a come çar pelo Con gres so Na ci o nal – não va mos nos enga nar. Esta mos aqui – Câ ma ra e Se na do – de ba tendo, dis cu tin do, ana li san do, mas, na ver da de, os problemas sociais estão aí e pelo menos eu não sei o
que eu, Pedro Simon, te nho fe i to em qua ren ta anos
de vida pú bli ca para mi no rá-los.
Eu me lem bro de quan do, guri, saí da Fa cul dade de Di re i to, Ve re a dor em Ca xi as. Os pro ble mas soci a is que eu abor da va eram in fi ni ta men te me no res do
que os de hoje. E pa re ce que nes ses meus qua ren ta
anos de vida pú bli ca o que eu fiz foi pi o rar o Bra sil. Eu
e as ge ra ções que co mi go cons ti tu em as eli tes des te
País – as eli tes do Con gres so Na ci o nal, as eli tes que
são os Go ver na do res, os Mi nis tros, a Igre ja, as li deran ças sin di ca is, a gran de im pren sa, os in te lec tu a is,
enfim, a elite dirigente. Nós, a eli te di ri gen te, somos
os gran des cul pa dos pe los er ros dra má ti cos. E ain da
ago ra ter mi nam de pu bli car que os des ní ve is so ci a is,
a con cen tra ção de ren da em po der dos mais ri cos ficou ain da pior. Quem es ta va bem está ain da me lhor e
quem es ta va mal está ain da pior.
Então, as coisas vão mu ito mal neste Brasil.
Ninguém pode ati rar a pri me i ra pe dra. Nós, do Congresso Nacional, não podemos. Perdoem-me, mas,
mu i tas ve zes, es ta mos aqui tra ba lhan do meio que de
men ti ri nha, por que, na ver da de, o Go ver no está le gislan do por me di da pro vi só ria.
É mu ito pouco aquilo que nós influenciamos,
por que, na hora de de ci dir e na hora de agir para va-
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ler, o Presidente da República toma uma decisão.
Ago ra, por exem plo, são 6 ho ras e 20 mi nu tos. O Presi den te da Re pú bli ca te le fo na para o Che fe da Casa
Civil e diz: “Manda pa rar o Diá rio Ofi ci al.” Pá ra-se o
Diá rio Ofi ci al. E aí ele en tra: “Man da ba i xar essa medida pro vi só ria.” Bum ba! Vai lá a medida provisória,
sai ama nhã e vira lei. Todo o mun do tem que cum prir.
Foi assim que fizeram com a nossa poupança
no tempo do Collor. Foi assim que aconteceu o Proer
– não, hoje é quarta-feira; foi numa sexta-feira. Às 9
horas da noite de uma sexta-feira, reuniram-se e
baixaram 20 bilhões de circulação, entregues a meia
dúzia de bancos.
Numa hora dessas, se há uma instituição que
merece respeito é a Comissão Parlamentar de
Inquérito. Nem todas. Às vezes elas cometem
absurdos. A CPI instalada na Câmara de Vereadores
de
São
Paulo
terminou
num
escândalo.
Acoplaram-se vereadores acusados, prefeitos e não
sei mais quem, fizeram um grande arreglo e deram
uma prorrogação de 48 horas, quer dizer, deu em
zero a CPI. Todo o mundo se acertou. Escândalo!
Tivemos, na Câmara dos Deputados, uma CPI,
se não me engano, envolvendo bingo ou coisa que o
valha, em que se provou que um Deputado estava
ganhando comissão. Parece-me que esse Deputado
foi cassado.
Às vezes não se consegue criar uma CPI
necessária, como foi no meu caso a CPI dos
Corruptores, que o Governo não deixou criar.
Ultimamente, neste Congresso, modéstia à
parte, tenho participado de cinco CPIs, que são um
exemplo marcante de como vai ser este País quando
as coisas funcionarem para valer.
A CPI do Impeachment foi democrática e livre.
Justiça seja feita: o Sr. Collor de Mello permitiu e não
boicotou sua instalação. É bem verdade que dizem
que, na sua vaidade, nunca passou por sua cabeça
que ele terminaria sendo cassado. Mas eu,
integrando a CPI, sou obrigado a dizer que ele nunca
interveio nos trabalhos da Comissão nem os evitou.
Seu mandato foi cassado.
É verdade que o longo dossiê de acusações
daquela CPI deu em nada. O Supremo Tribunal
Federal absolveu o Sr. Collor, dizendo que o
Procurador não tinha feito o trabalho como deveria
tê-lo feito, e o PC Farias, um arquivo vivo de dossiês
enormes, foi morto como queima de arquivo. Na hora,
argumentava-se que foi um crime passional.
Na CPI dos Anões do Orça men to, cor ta mos na
nos sa car ne. Fo ram mais de dez Par la men ta res cas-

JUNHO 1999

sados neste Congresso. E agimos de um lado do
Orçamento. Tenho chamado a atenção para este
fato: ne go-me a sen tar na Co mis são do Orça men to;
ja ma is ace i tei ser Pre si den te, Re la tor ou Mem bro daque la Co mis são, por que jul go que a ma ne i ra de se fazer Orça men to no Bra sil é es can da lo sa.
A dis cu tir, no Con gres so Na ci o nal, as emen das
de Deputados e Se nadores, eu me nego, Sr. Pre sidente. Há muito tempo, não apresento emenda ao
Orça men to no Se na do. Ne go-me, por que não que ro
par ti ci par des sa far sa. Na ver da de, as emen das parla men ta res são de ta ma nho mu i to pe que no per to do
que acon te ce no Orça men to, algo de que nem o Presi den te, nem os Mi nis tros to mam co nhe ci men to. São
os ter ce i ros es ca lões, lá onde as em pre i te i ras es tão
ins ta la das, lá onde os in te res sa dos es tão ins ta la dos.
Como di zia o en tão Mi nis tro Ja te ne, na hora de
fa zer um hos pi tal, vem al guém, faz uma ma que te de
um hos pi tal mu i to bo ni to, pega fi nan ci a men to ex terno, vai ao co i ta do do pre fe i to e diz: “Está aqui o pro jeto”. Estabelece-se, então, o diálogo: – Ah, mas não
te nho di nhe i ro, diz o Pre fe i to. – Não se pre o cu pe; eu
consigo que o Ministério e o Congresso aprovem e
que o hos pi tal saia. – Mas como vou pa gar? – Você
não vai pa gar. Você só vai co me çar a pa gar de po is de
três anos de ca rên cia. Quer di zer, o seu su ces sor é
que vai co me çar a pa gar.
É as sim que as obras saem. Há mu i to que ser
feito, mas a CPI dos Precatórios fez a sua parte.
Envol ve mos go ver na do res – in clu si ve, do nos so parti do -, pre fe i tos, li de ran ças, gen te da ma i or im por tância; de nun ci a mos o nome de um dos ma i o res ban cos
do Bra sil; fi ze mos a nos sa par te.
É ver da de que se tem de dis cu tir. Esta mos brigando por um projeto, Sr. Presidente, pelo qual as
con clu sões da CPI têm de ser de ci di das, não po dem
fi car na ga ve ta nem do pro cu ra dor, nem do juiz, nem
do Tribunal. Podem até dizer: “Não existem pro vas,
não há o que fazer. Arquive-se”. Manda-se arquivar
ou apre sen ta-se a de nún cia. O que não pode é fi car
na ga ve ta sem fa zer nada. O mes mo vale para o tri bunal. O Mi nis tro tem mil pro ces sos para jul gar; no entanto, uma de ci são de CPI ele tem que jul gar. Quer
ab sol ver, ab sol va; quer con de nar, con de ne; quer ba ixar di li gên cia, ba i xe, mas na ga ve ta não pode fi car.
Este é o debate na so ci edade: a CPI termina em
pizza. Por quê? Porque ela mo vi menta, sacode, põe
a nu as coisas que estão erradas. Vem o en cer ramento, a con clusão, pu bli cam-se os fatos cri mi nosos
muitas vezes, e, no dia se guinte, tudo cai no es que -
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cimento, porque fica na gaveta do procurador. O
tempo passa, e não acontece nada. Isso tem que
mudar.
A CPI da Justiça e a do Sistema Financeiro
estão indo bem.
Sr. Presidente, por iniciativa minha, eu,
representante da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, o Dr. Junqueira, os Presidentes da
Câmara, Senado e Tribunal de Contas, o Ministro da
Justiça, o Procurador-Geral da República, Dr.
Junqueira, e o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, em seu gabinete, fazíamos reuniões
periódicas, durante dois anos, para discutir o porquê
da impunidade e o que se deveria alterar na
legislação para que tal situação fosse modificada.
Meu projeto está tramitando. Na realidade, o projeto é
de autoria do Dr. Aristides Junqueira; S. Exª o fez
nessa reunião em que estávamos todos juntos. Em
minha justificativa, falo da origem do projeto em uma
reunião em que estavam presentes todas as
autoridades de fiscalização do cumprimento da lei,
bem como da redação do Dr. Aristides Junqueira.
Nesse projeto, acabamos com a fase policial do
processo; copiamos o modelo americano e o
europeu, em que não há inquérito policial. Pusemos a
polícia judicial junto à Procuradoria. O inquérito é um
só e começa a funcionar no primeiro dia.
Novamente, falo do que ocorreu no Rio de
Janeiro há dois meses: um auxiliar de enfermagem
matou quase 100 doentes em estado terminal,
retirando-lhes os aparelhos ou aplicando-lhes injeção
letal. Tinha um compromisso com uma empresa
funerária e ganhava R$100,00 por morto que
entregasse. Se fosse acidente de trânsito, e
houvesse seguro de vida, ganhava R$1.000,00.
Confessou tudo, contou a história com os mínimos
detalhes. O processo foi para a Justiça. Tudo correu
com tanta rapidez, as provas foram feitas com tanta
espontaneidade, que o processo demorou muito
pouco tempo na polícia – geralmente dura muito mais
tempo – e foi mandado para o Judiciário. Chegando
lá, o que o indiciado declarou: “Tudo que falei é
mentira. Falei sob pressão: apanhei, fui esbofeteado,
havia um revólver na nuca, assustando-me. Declarei
por medo de morrer.” O que acontece? Esta prova da
polícia não vale nada. A Justiça vai ter que começar
do zero, porque a prova policial não vale nada.
Queremos que seja feito como nos Estados
Unidos ou na Itália. Houve o crime, chegam o
comissário de polícia, o promotor, o procurador, e
está ali a autorização do juiz para, se for o caso,
colocar a pessoa imediatamente na cadeia. Gente
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rica vai para a cadeia nos Estados Unidos, Sr.
Presidente; gente rica vai para a cadeia na Europa.
Político importante vai para a cadeia nos Estados
Unidos; político importante vai para a cadeia na
Europa. Artista de renome internacional aparece
dormindo na cadeia, na Europa, nos Estados Unidos
e no Japão. No Japão, eles vão além: matam-se de
vergonha, como aconteceu como o Presidente do
Banco Central, que devia ir para a cadeia. Um já
estava na cadeia, quando ele viu que também ia,
matou-se. Não é o Brasil, o nosso querido Brasil,
lamentavelmente.
Tudo isso aconteceu, essas coisas estão
acontecendo. É interessante, Sr. Presidente, porque
o meu querido amigo Pertence é uma das pessoas
mais dignas, corretas, decentes, um dos juristas mais
competentes que conheço. Esse eu conheço.
Conheço a sua vida, a sua biografia, a sua dignidade,
a sua honradez, a sua sinceridade, não tenho
nenhuma dúvida nesse sentido. Ele foi atingido pelos
atos de arbítrio, mas era exatamente Promotor.
Nesse caso do Chico Lopes, os Procuradores
são uma gurizada jovem, que está querendo sacudir
aquela Procuradoria. E volto a repetir: quando vier o
nome do novo Procurador, para ser inquirido na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
quero, antes de responder, saber onde estão os
processos da CPI que nós, ao longo da história,
temos mandado para lá.
O que o Procurador fez? Arquivou? Arquivou,
porque era incompetente, não tinha o que fazer?
Tudo bem. É um direito dele. Arquivar, despachando
“não há nada, não está provado nada”, é um direito
dele. Mandar para o Tribunal é um direito dele. Deixar
na gaveta considero lamentável.
O Sr. Pertence foi Promotor. Mas, nesse caso,
houve uma revolução. Um grupo de jovens
Procuradores procuraram a Polícia Federal no Rio
de Janeiro. Aquilo que muita gente não quer que
haja – que é um entendimento entre Polícia Federal
e os procuradores – aconteceu. A Polícia Federal
concordou. Então, foi a Polícia Federal, foi o
escrivão da Polícia Federal que lavrou o auto e
foram os procuradores... Primeiro, foram à juíza,
que deu a autorização. Não sei se a juíza sabia –
acho que sabia – que se tratava do Presidente do
Banco Central. Na verdade, a questão era essa, foi
o ex-Presidente do Banco Central.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
concede-me um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Se nador Pedro Simon, o Regimento Interno determina
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que a ses são se es go te às 18h30min. Se eu não cumpri-lo, se rei co ni ven te com uma in fra ção.
Gostaria de solicitar a V. Exª, com todo respeito,
que terminasse o seu discurso, ouvindo o aparte do
Senador Eduardo Suplicy. Eu prorrogaria a sessão
por mais 5 minutos para que isso ocorresse.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ge ralmen te, quan do o ora dor está na tri bu na, a ses são é
pror ro ga da pelo tem po que o ora dor usar para ter minar seu pro nun ci a men to. Não sei se a as ses so ria de
V. Exª pen sa des sa for ma. No meu tem po era as sim,
mas, como mu dou a as ses so ria, pode ter mu da do a
interpretação.
Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Blo co/PT – SP) – Sena dor Pe dro Si mon, V. Exª está pon de ran do a res pe ito da gra ve de ci são to ma da pelo Mi nis tro Se púl ve da
Per ten ce re la ti va men te a não po der a CPI es tar quebran do o si gi lo do Sr. Fran cis co Lo pes, ex-Presidente
do Ban co Cen tral, e, ao mes mo tem po, con si de ran do
o que acon te ceu com S. Exª, quan do a ju í za de ter minou que pudessem os procuradores le gitimamente,
obedecendo à lei, fa zer a bus ca e apre en são de documentos, os quais, inclusive, le varam ao co nhe cimen to de uma con ta do Sr. Fran cis co Lo pes no ex te rior. Ele, que na pri me i ra oca sião veio aqui, pre fe rin do
permanecer em silêncio, terá oportunidade de, em
agosto próximo, voltar à CPI, até porque o Ministro
Sepúlveda Pertence, quando concedeu o direito de
habeas corpus para Francisco Lopes, determinou
que ele de ve ria, sim, com pa re cer á CPI, ca ben do-lhe
o di re i to de per ma ne cer em si lên cio com res pe i to às
ques tões que pu des sem in cri mi ná-lo. Po rém, nes sas
circunstâncias, certamente quando vol tar à CPI, pode rá di zer to das as co i sas, e acre di to mes mo que terá
in te res se em es cla re cer o epi só dio de even tu al con ta
que pos sua no ex te ri or. Per mi ta-me, Se na dor Pe dro
Simon, que hoje de manhã participou do debate na
Comissão de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, trazer uma in for ma ção a V. Exª e, as sim, a to dos os Sena do res. O De le ga do João Ba tis ta Cam pe lo, que ontem assumiu a Di re to ria da Po lí cia Fe de ral, en ca minhou à Comissão de Direitos Humanos da Câmara
um ofí cio, di zen do que se co lo ca va à dis po si ção para
es cla re cer to dos os epi só di os ati nen tes às de nún ci as
do professor e ex-sacerdote José Antô nio Mon te i ro,
que está ain da de pon do na re fe ri da Co mis são da Câma ra dos De pu ta dos, com ex tra or di ná ria au diên cia.
O Sr José Antô nio Mon te i ro faz um de po i men to,
Senador Pe dro Si mon, im pres si o nan te em ra zão da
for ça da sua con vic ção. Acre di to que isso terá enorme re per cus são ama nhã, e já está ten do hoje na im-
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pren sa fa la da, na es cri ta e na te le vi si o na da. Os Senadores da Comissão de Constituição, Justiça e Ci da da nia pre fe ri ram hoje, por 11 a 9, não vo tar o compa re ci men to do pro fes sor José Antô nio Mon te i ro, de
João Ba tis ta Cam pe lo e do Bis po Xa vi er Gil les Ma upe ou D’Ableiges. Mas, di an te des se ofe re ci men to do
De le ga do João Ba tis ta Cam pe lo, o De pu ta do Nil mário Mi ran da con ver sou com ele e mar cou para amanhã, às 9h30min, es tan do ain da pre sen te em Bra sí lia
o ex-sacerdote, José Antônio Monteiro. Se houver
qual quer ne ces si da de de esclarecimento, ele esta rá
pre sen te. E o De pu ta do Nil má rio Mi ran da, en tão, saben do que mu i tos Se na do res ti nham in te res se de conhe cê-lo, num ofí cio en tre gue há pou cos ins tan tes ao
Se na dor José Agri pi no, na Pre si dên cia da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, faz um con vi te
para que haja re u nião con jun ta da Co mis são de Di re itos Hu ma nos da Câ ma ra e da Co mis são de Cons ti tu ição, Jus ti ça e Ci da da nia. Abre-se, as sim, a pos si bi lida de a to dos os Se na do res in te res sa dos, da CCJ e
os demais, de poderem ouvir o depoimento do Sr.
João Ba tis ta Cam pe lo. Era essa a in for ma ção que eu
gostaria de transmitir a V. Exª e à Casa. Des culpe-me, Senador Pedro Simon, por usar os últimos
momentos de seu pro nun ci a men to para trazer essa
informação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu acho
importante a manifestação de V. Exª. Acredito que,
independentemente de qualquer decisão do
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado, a maioria dos Senadores
estará lá. Já que não foi aprovada a vinda do Chefe
da Polícia Federal à Comissão do Senado, não há
como não estarmos presentes para assistirmos ao
depoimento que ele fará na Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, tenho ou não tenho razão?
Prorroga a sessão pelo tempo necessário? Não
prorroga?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Eminente Senador Pedro Simon, é que, pelo
Regimento, esgota-se a sessão às 18h30min. Para
que o orador finalize, é que tomamos, à revelia do
Regimento Interno, ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Aí é que
está, Sr. Presidente. É que, no meu tempo, a
interpretação que a Secretaria da Mesa dava era a de
que, havendo orador na tribuna, automaticamente
prorrogava-se a sessão até que ele terminasse o seu
discurso. Se mudou, mudou, eu respeito, eu acato a
decisão.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Há
uma evolução, eminente Senador...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Imensa,
imensa.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Eu
entendo a compreensão de V. Exª...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A nossa
evolução acompanha o Secretário-Geral da Mesa.
Ele evolui, a gente vai junto; se ele volta, a gente
volta...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Mas
V. Exª haverá de compreender.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu
entendo, Sr. Presidente. Eu encerro, então.
Acho que te mos que ter o ma i or ca ri nho e o ma ior res pe i to pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Acho que
temos que compreender que – e nós todos, eu sou
advogado, sou Senador da República – se há uma
ins ti tu i ção que tem que ser pre ser va da nes te País é o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Te nho obri ga ção de di zer
que o nosso Su premo é composto de gente digna,
cor re ta, ho nes ta e de cen te e que ele hon ra a tra di ção
e a his tó ria do nos so País, gra ças a Deus!
Eu te nho de di zer que, se as co i sas não fun ci onam como de vi am na Jus ti ça, nós, do Con gres so Naci o nal, so mos mu i to mais res pon sá ve is que eles, porque nós é que te mos de fa zer as al te ra ções na le gisla ção ju di ciá ria, e não fi ze mos; nós é que te mos de fazer as mo di fi ca ções para se ter ma i or ra pi dez, para as
co i sas an da rem me lhor, e não fi ze mos.
Tal vez eu pos sa di zer que o Su pre mo Tri bu nal
Federal ti nha que ter um pou co mais de ar ro jo e se
ma ni fes tar um pou co mais, in vés de fi car numa po sição neutral, es pe ran do as co i sas acon te ce rem. Talvez o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de ves se ter uma atitu de mais fron tal, mas, de qual quer ma ne i ra, a de cisão é nos sa, do Con gres so Na ci o nal.
Agora, meus amigos, Ministros do Su premo,
penso que não fica bem colocar em cheque a CPI.
Penso que disse bem o Senador Bernardo Cabral
quan do fa lou que o Su pre mo pode e deve de ci dir imedi a ta men te essa li mi nar dada hoje, para re sol ver de
uma vez esta ques tão. Se se de i xar a li mi nar do Ministro Sepúlveda Pertence na gaveta, ma tou-se a
CPI, ter mi nou-se com a CPI. Se te mos um do cu mento em que al guém re co nhe ce que um bi lhão e qua trocen tos mi lhões de dó la res es tão no ex te ri or, de po si tados no nome..., e esse di nhe i ro é do Sr. Chi co Lo pes.,
se não podemos fazer mais nada com isso, se não
po de mos in ves ti gar isso, a CPI não tem mais nada a
fa zer, ter mi nou-se com a CPI.
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Então, o Supremo Tribunal Federal que decida;
se ele resolver que a decisão é esta, tudo bem,
encerra-se a CPI, encerra-se este capítulo. Vamos
discutir, no futuro, o que fazer com relação à CPI. Mas
me atrevo, com muito respeito, a dizer aos ilustres
Ministros do Supremo Tribunal Federal que, num
momento em que o Congresso Nacional funciona
muito mal, que não legislamos – estamos assistindo
ao Presidente da República legislar por medida
provisória -, que fazemos uma legislação de
mentirinha, também, lamentavelmente, o Executivo
está longe de ser o que devia. E Justiça neste País, é
lamentável, mas a verdade é uma: a nossa Justiça, o
mínimo que se pode dizer dela é que é lerda, lenta,
morosa, e quem tem dinheiro e quem tem poder,
geralmente, encontra, nos descaminhos da lei, algum
advogado que o impeça de responder por alguma
coisa mais séria. Fulminar a CPI seria algo
tremendamente negativo para o Brasil, prejudicial a
todos nós; desmoralizaria o Congresso Nacional.
Mas a responsabilidade grande seria também do
Supremo Tribunal Federal.
Sabemos que há erros na CPI e que há
modificações a serem feitas. Essa questão do sigilo,
convém que se diga, Sr. Presidente: na CPI do
Impeachment, ouvimos um depoimento testemunhal
do Sr. Antonio Ermirio de Moraes. A certa altura, um
Senador do PT perguntou para ele: “O senhor é
favorável a que se abra o sigilo bancário?” Não me
lembro de qual. E ele respondeu: “Ora, meu filho, sou
favorável a que se abram as contas de quem quiser,
porque desde que se criou o PT e se inventou o xerox,
não existe mais sigilo bancário”.
Hoje, no Brasil, o sigilo bancário não existe.
Quero dizer com isso que, na verdade, na verdade,
não dá para falar que os assuntos que vão a público
sejam responsabilidade da CPI. Quantas vezes não é
responsabilidade do próprio banco? Quantas vezes
não é o Banco Central ou lá fora, o próprio banco
determinado, que faz com que as informações vão
parar na imprensa?
Encer ro, di zen do que nun ca ima gi nei que a CPI
encontraria o seu grande obstáculo, como está en contrando, no Supremo Tribunal Fe deral. E outro
gran de obs tá cu lo, Sr. Pre si den te, está no Ban co Central. Quero di zer, aqui da tribuna, ao Presidente do
Banco Central que o que está aconte cen do com o
Banco Central é mu i to gra ve. As informações não
es tão che gan do. É de se es tra nhar, por que on tem o
Lí der do Go ver no no Se na do e o Pre si den te da Comis são fo ram fa lar com o Pre si den te do Ban co Central, e ele es tra nhou, por que pen sou que es ta va tudo
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na CPI. Na ver da de, o ilus tre Se na dor de To can tins,
na sua subcomissão, disse que, das contas que ti nham de vir, 96% ain da não apa re ce ram, ain da não
fo ram en tre gues pelo Ban co Cen tral. Pa re ce-me, repa re V. Exª, que há mu i tas pes so as in te res sa das em
que a CPI não vá adi an te.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Gosta ría mos de con ti nu ar ou vin do a pa la vra de V. Exª; não
só o Se na do, mas todo o Bra sil.
Os Srs. Se na do res Ro ber to Fre i re, Djal ma Falcão, Ro meu Tuma, Car los Pa tro cí nio, a Sra. Se na dora Ma ria do Car mo Alves e o Sr. Se na dor Pe dro Simon en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli cados na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Interno.
S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 25 de
mar ço subi a essa tri bu na para aler tar o País dos riscos que en vol vi am a cri a ção de uma CPI do Ju di ciá rio
em que, nos fa tos a se rem apu ra dos, se in clu íam investigações de sen ten ças, numa cla ra in cons ti tu ci onalidade.
Du ran te vin te anos lu ta mos para tra zer de vol ta o
Esta do de Di re i to, a se pa ra ção dos po de res, a li ber dade, a plu ra li da de e o res pe i to à so be ra nia po pu lar, e a
Constituição de 1988 foi o marco de reconstrução da
identidade democrática brasileira. Onze anos depois,
co lo car um dos po de res sob in ves ti ga ção de ou tro, na
nos sa en ge nha ria ins ti tu ci o nal, po de ria ge rar uma cri se
sem pre ce den tes, in vi a bi li zan do a in de pen dên cia e harmo nia en tre os po de res.
Fe liz men te, e es ta mos re co nhe cen do hoje, não
se aba la ram nos sas ins ti tu i ções. As in ves ti ga ções realizadas pela CPI do Judiciário não es tão se so brepon do às leis. A Co mis são de mons tra ma tu ri da de em
não dis cu tir o po der ju di can te, aten do-se a apu rar denún ci as de des vi os ad mi nis tra ti vos e de ilí ci tos . Permi te, as sim, que nos sa luta em fa vor das li ber da des e
das instituições democráticas não tenham sido, em
ne nhum mo men to, uma luta vã. Por isso nos re go zi jamos: por es tar mos in ves ti gan do um dos po de res da
República, com toda a carga de responsabilidades
que isso im pli ca, sem ca u sar re tro ces sos ou pro vo car
re nún ci as para a so ci e da de.
É por acre di tar que a Co mis são está exer cen do
seu pa pel com a dig ni da de e a res pon sa bi li da de públi ca ade qua das, que en ca mi nho ma te ri al en vi a do ao
meu ga bi ne te por Fer nan da San tos, de Re ci fe. É, na
ver da de, de nún cia so bre a Jus ti ça do Esta do de Pernam bu co.
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Não nos cabe, aqui nes se enca mi nha men to,
ava li ar se as ques tões por ela le van ta das são per tinen tes ou não. Hoje, o foro para es sas dis cus sões é
a pró pria CPI do Ju di ciá rio, com a fun ção po si ti va
que assumiu de mos trar as deficiências de nosso
sis te ma. Em res pe i to a essa ci da dã, que diz ter seu
mais legítimo di reito de recor rer ao Esta do como
de fen sor de seus di re i tos in di vi du a is bur la do, é que
es tou en vi an do todo o ma te ri al que te nho em mãos,
na espe ra de que seja de vidamente ana lisado por
esta CPI.
Fer nan da San tos, se gun do seu pró prio re la to, já
en vi ou sua que i xa à Co mis são, sem, en tre tan to, re ceber qual quer res pos ta. Por isso, apro ve i to a opor tu nida de para re for çar seu pe di do, a fim de que, ao menos, lhe che guem no tí ci as so bre o re ce bi men to e sobre uma pos sí vel in ves ti ga ção.
Era o que eu ti nha para di zer.
O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 27 de
maio pas sa do, en de re cei re que ri men to ao Pre si dente da omissão Parlamentar de Inquérito do Ju di ciário, o nobre Senador Ramez Tebet, solicitando a
con vo ca ção do Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça de
Alagoas, Desembargador Orlando Cavalcante Man so, e do Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, seccional de Alagoas, Dr. Humberto Eus táquio Soares Martins, para que os mesmos pres tassem esclarecimentos à CPI a res pe i to de fa tos, re ite ra da men te de nun ci a dos pela im pren sa de Ala go ana, que, se ver da de i ros, ca rac te ri zam a prá ti ca condenável de nepotismo no Tribunal de Justiça e de
fra u des em con cur sos pú bli cos para o pre en chi mento de car gos de ju í zes subs ti tu tos da Jus ti ça Esta dual de Ala go as.
No re que ri men to, re fe ri-me a fa tos con cre tos.
Esses fa tos, que fo ram re i te ra da men te de nunciados pela imprensa, não mereceram, pelo menos
até ago ra, qual quer con tes ta ção ou, se quer, ex pli cações por par te do Che fe do Po der Ju di ciá rio do meu
Estado, um si lên cio que, no meu en ten di men to, tem
o ca rá ter de uma con fir ma ção tá ci ta das de nún ci as.
Ain da no re que ri men to, Sr. Pre si den te, e re produzindo reportagens publicadas pelo jor nal Edi ção
Extra, em qua tro edi ções con se cu ti vas, so li ci tei que
a CPI apu re fa tos que me pa re cem da ma i or gra vi dade e que, por isso mesmo, depõem contra o bom
conceito do Poder Ju diciário de Alago as, em bora
pra ti ca dos pela sua cú pu la e, te nho cer te za, à re velia da gran de ma i o ria dos que o in te gram, com pos ta
de magistrados dignos, competentes, pro bos e do -
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nos de uma cons ciên cia ju rí di ca por toda a so ci e da de
ala go a na re co nhe ci da.
Tendo assumido o comando do Tribunal de
Justiça do Estado no início deste ano, o
Desembargador Orlando Manso nomeou para cargos
comissionados ou promoveu cerca de quarenta
parentes diretos, entre filhos, sobrinhos, cunhados e
agregados, um ato que, se realmente comprovado
pela CPI, coloca a maior Corte da Justiça de meu
Estado na singular posição de campeã do nepotismo
em Alagoas.
Segundo as mesmas denúncias, os princípios
constitucionais que disciplinam a realização de
concursos públicos não foram observados pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, fato que se
torna mais grave e condenável se se considerar ter
sido praticado pelo Poder de Estado que tem a
precípua tarefa de julgar e aplicar a lei, de dirimir
questões sociais e de colocar sob seu pálio os direitos
e as garantias de liberdade dos quase três milhões de
homens e mulheres que compõem a sociedade
Alagoana.
Segundo as mesmas denúncias publicamente
veiculadas, o concurso público para Juizes
Substitutos, em Alagoas, realizado em 1995, está
recheado de vícios, de ilegalidades e de condenável
apadrinhamento de grande parte dos que dele
participaram.
Dos setenta e cinco candidatos aprovados no
concurso, quarenta e um estão ligados por laços de
parentesco a desembargadores, juizes e também, a
ex-conselheiros da OAB/AL.
A denúncia não é minha.
Consta de uma Ação Popular ajuizada, no dia 4
de outubro de 1995, pelo advogado Ariel de Salete
Júnior, junto à XXVI Vara da Capital.
Nessa Ação Popular de Inconstitucionalidade, o
Dr. Ariel de Salete Júnior afirma, categoricamente,
que o concurso patrocinado pelo Tribunal de Justiça
foi dirigido para beneficiar parentes de integrantes do
Poder Judiciário e da OAB/AL.
Na Ação Popular, o então advogado Ariel de
Salete Júnior relaciona os nomes dos candidatos
beneficiados, segundo ele, pelas fraudes do
concurso, diz o nome e o parentesco de cada um com
seus padrinhos.
Refere-se ao concurso para preenchimento
de cargo de juiz substituto, realizado em 1995, “no
qual 41 dos 75 juizes nomeados foram
considerados
beneficiados
pela
Comissão
Organizadora e Examinadora”.
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Diz, ain da, o ad vo ga do:
“ Des de as de nún ci as e a no me a ção dos con side ra dos apro va dos, o si lên cio da Ordem dos Advo gados do Bra sil, Se ção Ala go as, que tem a res pon sa bi lida de de ze lar pela li su ra do con cur so de Juiz Subs titu to, é cons tran ge dor. Na pri me i ra ação po pu lar, jun to
ao STF, os ad vo ga dos ale ga ram que ”tor nou-se pú blico e no tó rio nos me i os fo ren ses e na so ci e da de alagoana, que o concurso público para Juiz de Direito
Subs ti tu to do Tri bu nal de Jus ti ça de Ala go as cor respondeu a uma mera escolha de alguns parentes e
apa dri nha dos da ma i o ria dos se nho res De sem bar gadores, de alguns funcionários do Poder Judiciário e
ainda de anteriores e atuais diligentes do Conselho
Sec ci o nal da OAB/AL, com o aval de seu Re pre sentan te pe ran te a Co mis são Exa mi na do ra."
Do Sr. Presidente da OAB de Alagoas, recebi
atencioso ofício, datado de 02 do corrente mês, em
que o Dr. Hum ber to Eus tá quio So a res Mar tins afir ma
que “Em pri me i ro lu gar, res sal ta mos a im por tân cia de
Vos sa Exce lên cia tra zer à lume, na qua li da de de parla men tar, ques tão de ta ma nha re le vân cia para a opinião pública, fato que jamais poderá ser entendido
como qual quer in dis po si ção com a mi nha pes soa ou
com a Instituição que orgulhosamente pre sido, a
OAB/AL”.
Gra ti fi ca-me o re co nhe ci men to, par ti do do ilustre Presidente da OAB/AL, Dr. Humberto Eustáquio
Soares Martins, meu di le to ami go e a quem sem pre
dis tin gui com de mons tra ções de apre ço, o re co nhe cimen to de que, ao pa tro ci nar o re que ri men to à CPI do
Ju di ciá rio, tra tei de as sun to da ma i or re le vân cia e do
es pe ci al in te res se da so ci e da de ala go a na.
Escla re ço que, na re a li da de, não me move qualquer in dis po si ção con tra o Pre si den te da OAB/AL ou
con tra a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, ins ti tu i ção
que sem pre me me re ceu o mais alto res pe i to mer cê
de suas po si ções de van guar da na de fe sa da or dem
jurídica deste País e das melhores causas do povo
brasileiro.
No ex pe di en te que me en vi ou, o Pre si den te da
OAB/AL oferece explicações que, pela sua re le vância, me re cem ser trans cri tas nes te pro nun ci a men to.
Escla re ce, Sua Exce lên cia:
“a) des de o apa re ci men to das de nún cias, a OAB/AL, por intermédio de seu então
presidente, o Dr. Romany Roland Can sanção Mota, manifestou repúdio contra ma téria de semelhante teor publicada em O Re pórter, mencionando sua manifestação con trá ria ao ne po tis mo e à au sên cia de li sura em
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certames daquele tipo de diversas en tre vistas no rá dio e na te le vi são, ten do men ci o nado, inclusive, a reportagem publicada na
Ga ze ta de Ala go as em 12/08/1995.
b) Assim é que a OAB/AL provocou o
Conselho Federal da OAB para que
instituísse uma Comissão formada por
Conselheiros Federais de outras unidades
da Federação, para que viessem a Alagoas
constatar, in loco, a existência ou não de
eventuais irregularidades na conduta do seu
representante naquele certame;
c) o processo instaurado pelo
Conselho Federal, que tomou nº 3773/96,
enviou para Alagoas Conselheiros Federais,
ouviu participantes do concurso que foram
aprovados e reprovados, membros da
anterior diretoria da OAB/AL, inclusive o seu
representante no referido concurso; colheu
provas documentais, promoveu diligências e
concluiu, dentre outras coisas;
d) Do parecer que concluiu aquela
investigação do Conselho Federal fazemos
a transcrição de alguns textos:
..............................................................
“De qualquer forma, não foi possível
concluir pela existência de erro ou fraude no
que
tange
ao
comportamento
do
Representante da OAB/AL.”
Na manhã de ontem, fiz um apelo pessoal ao
eminente Senador Ramez Tebet, pedindo-lhe que, o
mais rápido possível, defira o pedido constante do
requerimento que enviei à CPI presidida por Sua
Excelência, tendo dele recebido a promessa de que
diligenciaria, no sentido de atender-me.
Renovo, desta tribuna, o apelo, na esperança
de que a CPI do Judiciário decida por ouvir o
Presidente do Tribunal de Justiça do meu Estado e o
Presidente da OAB/AL a respeito de denúncias de
tamanha gravidade e cuja apuração vem sendo
esperada, com especial expectativa, não somente
pela sociedade alagoana, que deseja ver os fatos
esclarecidos, mas, também, pelos próprios
magistrados do meu Estado, que, certamente, não
querem pagar por erros que não cometeram e
desejam ver salvaguardado o alto conceito que a
Justiça alagoana sempre mereceu.
Devo des ta car a so li da ri e da de e as mo ções de
apo io que te nho re ce bi do de de ze nas de ma gis tra dos
alagoanos, os quais con si de ram da ma i or im por tância a elucidação das denúncias e me encorajam a
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con ti nu ar lu tan do na de fe sa de um Ju di ciá rio que se
sobreponha a qualquer tipo de suspeitas, com as
qua is, evi den te men te, não de se ja con vi ver.
Enten do que a CPI do Ju di ciá rio não pode ser
ape nas, como, aliás, vem sen do, a CPI da Jus ti ça do
Tra ba lho, pois que, até ago ra, tem vol ta do suas pre ocu pa ções para apu rar ocor rên ci as ape nas no âm bi to
da jus ti ça tra ba lhis ta.
Não vejo na CPI do Judiciário um instrumento
de re ta li a ção con tra esse Au gus to Po der, mas um órgão de investigação parlamentar que se dedica a
apurar fatos desabonadores, irregulares e ile gais e
que tan to de ni grem a ima gem de um Po der que, pela
sua essência e destinação constitucional, necessita
da con fi an ça de to dos os bra si le i ros para que pos sa
de sem pe nhar sua re le van te ta re fa.
Por isso mesmo, estou certo de que a CPI do
Ju di ciá rio aco lhe rá a so li ci ta ção que lhe fiz, para apurar fa tos que, se ver da de i ros, des lus tram o nome e as
tra di ções do Po der Ju di ciá rio do meu Esta do.
Não in ven tei, não ca lu ni ei, não in ju ri ei, não di famei.
Ape nas, le vei ao co nhe ci men to da CPI ocor rênci as da ma i or gra vi da de no âm bi to da Jus ti ça ala go ana.
Cum pri meu de ver par la men tar, uma res pon sabi li da de ine ren te à mi nha con di ção de re pre sen tan te
do Esta do de Ala go as no Se na do Fe de ral e in te grante da re pre sen ta ção po pu lar ala go a na no Con gres so
Nacional.
É um de ver do qual não pos so de mi tir-me, sob
pena de tra ir a con fi an ça do meu povo e de de son rar
o man da to de que es tou in ves ti do.
Tenho consciência de que, em assim agindo,
pres to um ser vi ço re le van te ao meu Esta do, ao meu
povo e, so bre tu do, ao pró prio Po der Ju di ciá rio de Alagoas.
Se, eventualmente, a CPI do Judiciário negar
de fe ri men to – hi pó te se em que não acre di to – ao reque ri men to que lhe en ca mi nhei, pres ta rá um des servi ço ao es for ço que ela pró pria de sen vol ve para depurar o Poder Judiciário de vícios e de práticas que
so men te me re cem a con de na ção da so ci e da de bra sileira.
Sem afron ta a nin guém, com se re ni da de e co ragem cí vi ca, fiz mi nha par te, fiz o que me com pe tia fa zer,
no pleno e to tal de sem pe nho do meu man da to.
Espero que a CPI do Judiciário cumpra o seu
dever.
Se não o fizer, estou certo de que a sociedade e
a posteridade servirão de juízes e saberão julgar a
mim e à própria CPI do Judiciário.
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Por fim, Sr. Presidente, declaro, desta tribuna,
minha inteira disposição de continuar atento às
responsabilidades inerentes ao meu mandato,
usando-o, tão e exclusivamente, em favor dos
superiores interesses do meu País e do povo
brasileiro.
Estou cer to, tam bém, de que fal ta rá a au to ri dade para se sur gir con tra pos sí ve is abu sos fu tu ros patrocinados pelo Judiciário do meu Estado, àqueles
que, por mo ti vos qua is quer, se de mi ti rem do de ver de
de nun ci ar fa tos como os que de nun ci ei e, so bre tu do,
de pug na rem pela apu ra ção da res pon sa bi li da de de
quan tos pa tro ci na ram es ses des vi os de con du ta que
so men te mi li tam em des fa vor da boa apli ca ção da Lei
no Esta do de Ala go as.
Re pi to, Sr. Pre si den te, que não me move qualquer sen ti men to de ani mo si da de em re la ção aos magis tra dos de Ala go as, nem ao seu Po der Ju di ciá rio.
Estou certo de que todos, Ju di ciá rio, ma gis trados e sociedade, hão de en ten der que cum pro meu
dever parlamentar e pro cu ro ser dig no da con fi an ça
do povo ala go a no, que, tan tas ve zes, me cre den ci ou
seu re pre sen tan te no Po der Le gis la ti vo Fe de ral.
Deixo, aqui, também, registrados meus apla usos a essa plêi a de de pro fis si o na is da im pren sa alagoana, que, com destemor, imparcialidade, res ponsabilidade e através das páginas do jor nal Edi ção
Extra, presta esse excepcional serviço em favor do
res ga te dos prin cí pi os da mo ra li da de e da le ga li da de
que de vem nor te ar a con du ta de quan tos in te gram os
quadros do Egrégio Poder Judiciário do Estado de
Alagoas.
A es ses pro fis si o na is, mi nhas me lho res ho menagens.
Afi nal, eles de sem pe nham um pa pel que de veria me re cer a aten ção dos re pre sen tan tes de Ala go as
no Con gres so Na ci o nal.
Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se na do res, di fi cil men te en con tra remos um gru po de tra ba lha do res bra si le i ros mais afli to
com a pró pria si tu a ção que os nove mil em pre ga dos
das re des de lo jas de de par ta men tos Map pin e Mesbla, aos qua is se so mam mais qua ren ta mil pes so as,
cuja ocu pa ção de pen de in di re ta men te da so bre vi vência da que les es ta be le ci men tos, hoje a um pas so de
cer rar as por tas em con se qüên cia de dí vi das ao re dor
de R$ 1,12 bi lhão (um bi lhão e 12 mi lhões de re a is).
Po de-se de bi tar a cul pa pela si tu a ção caó ti ca a
pes so as, como o em pre sá rio Ri car do Man sur, con trola dor do gru po eco nô mi co, ou a cir cuns tân ci as, como
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a cri se eco nô mi co-financeira e as al tas ta xas de ju ros
re gis tra das des de o ano pas sa do. Em meio a mu i tas
dú vi das, res pon sa bi li da des têm sido apon ta das pela
im pren sa em ge ral, mas re i na uma cer te za en tre todos os que se compadecem do so fri men to da que les
tra ba lha do res e suas fa mí li as, ou seja: in de pen den temen te de quem ou o que se con si de re como cul pa do,
algo pre ci sa ser fe i to, com a má xi ma ur gên cia, para a
preservação daqueles milhares de postos de tra balho, es pe ci al men te ago ra, quan do as es ta tís ti cas nacionais já re gis tram alar man tes ní ve is de de sem prego en tre a po pu la ção bra si le i ra eco no mi ca men te ativa.
Sr. Pre si den te, pedi a pa la vra para uma co mu nica ção ur gen te, mas gos ta ria que ela eco as se nes ta
Casa como ape lo a to dos os se to res, ofi ci a is e par ticu la res, em con di ções de in flu ir na bus ca da me lhor
so lu ção. Esse ape lo sin te ti za os pe di dos de de ze nas
de fun ci o ná ri os do Map pin e da Mes bla, que acam param na Pra ça Ra mos de Aze ve do, de fron te à loja símbo lo da pri me i ra rede, no cen tro da ci da de de São Paulo. Anteontem, na companhia do ilustre Senador
Eduardo Suplicy, acorri ao chamamento que esses
tra ba lha do res di ri gi ram a li de ran ças po lí ti cas e sin dica is. Lá es ta vam tam bém o ilus tre Se cre tá rio de Ciência e Tec no lo gia do Esta do de São Pa u lo, José Anibal; o in sig ne De pu ta do Esta du al Luiz Antô nio de Mede i ros, ex-Presidente da For ça Sin di cal; e o emi nen te
Ve re a dor Mi guel Co las su o no, en tre ou tros.
Con fes so que fi quei cho ca do ao en trar na que la
loja de departamentos, uma das mais tradicionais e
fa mo sas em meu Esta do, e vê-la va zia, pra ti ca men te
sem mercadoria alguma. Entristeci-me ainda mais
por que a cena ca u sou-me sa u da de de um tem po não
mu i to dis tan te em que aque le pon to de ven das sig ni fica va bom pre ço e a ma i or va ri e da de de mer ca do ri as,
atraindo compradores de todo o País e mesmo do
Exte ri or.
Cer ca de 200 pes so as par ti ci pa ram da ma nifes ta ção, na qual houve con de na ção unâ ni me da
ges tão te me rá ria do em pre sá rio Ri car do Man sur e
pe di dos para que o Ban co Na ci o nal de De sen vol vimen to Eco nô mi co e So ci al – BNDES exi ja os bens
pes so a is do con tro la dor do gru po em tro ca de um
even tu al em prés ti mo. Aliás, a co mis são re pre sentativa dos funci o ná ri os pre tende manter con tato
com a dire ção do BNDES nes se sen tido. Fa la-se
num em prés ti mo de R$ 17, 5 mi lhões de re a is do
ban co ofi ci al para se rem uti li za dos como ca pi tal de
giro na com pra de mer ca do ri as, cuja co mer ci a li zação pode ria aju dar a so lu ção do pro ble ma. Diz-se
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tam bém que o gru po es ta ria dis pos to a ven der iso ladamente cada uma das 47 lojas, localizadas em 16
Estados, buscando, dessa forma, saldar seus compro mis sos.
Du ran te a ma ni fes ta ção de fron te ao Map pin, os
tra ba lha do res re ce be ram a solidariedade de inú meras li de ran ças e re co nhe ce ram a im por tân cia do apoio prometido pelo excelentíssimo Governador Mário
Co vas, que lhes in for mou, num en con tro an te ri or, estar dis pos to a in ter ce der jun to a S. Ex.ª, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, para que re ce ba re presentantes dos em pregados e se interesse pes so almen te pela so lu ção do pro ble ma.
Era o que me ca bia co mu ni car.
Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recentemente, a
Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO), divulgou dados re almente chocantes sobre morte violenta de jovens e
ado les cen tes no Bra sil en tre 1979 e 1996.
Se gun do o di ag nós ti co, no fi nal do ano de 1996,
os acidentes de trânsito, homicídios e suicídios vi timaram 24.409 jovens en tre 15 e 24 anos em todo o
País.
Com pa ran do os re gis tros do ano de 1979 com
os de 1996, o es tu do re ve la que as mor tes vi o len tas
de jo vens na fa i xa etá ria men ci o na da cres ceu qua se
100%, o que é realmente estarrecedor. Assim, en quan to em 1979 as mor tes vi o len tas atin gi ram 12.271
jo vens, em 1996 esse nú me ro pu lou para 24.409.
Lamentavelmente, a UNESCO mostra, tam bém, que os ho mi cí di os cres ce ram ver ti gi no sa men te
e são, de lon ge, a prin ci pal ca u sa das mor tes vi o lentas dos adolescentes no Brasil. Em 1979, 6.943 jo vens en tre 15 e 24 anos fo ram as sas si na dos em nosso País. Em 1996, vítimas da mesma causa, foram
eli mi na dos 15.231 jo vens, ou seja, 62,4% do to tal de
24.409 que pereceram por mortes violentas. Nesse
mesmo período e na mesma fai xa etária, o trânsi to
matou 7.664 jovens, bem mais do que os 4.373 em
1979, e as ví ti mas dos su i cí di os so ma ram 1.513 ocorrências.
Sr. Presidente, os dados que acabamos de
mostrar são reveladores de um verdadeiro filme de
hor ror, de uma ma ca bra car ni fi ci na e nos ca u sam, ao
mes mo tem po, tris te za e ver go nha. A ima gem do brasi le i ro cor di al, afá vel, ale gre, hos pi ta le i ro, brin ca lhão
e so li dá rio é par te de um pas sa do re mo to e só exis te
mes mo nas pá gi nas de “Ra í zes do Bra sil” do es cri tor
Sér gio Bu ar que de Ho lan da.
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A sociedade brasileira tornou-se extremamente
violenta e o nosso País está classificado entre os
mais perigosos do mundo. Outros dados lastimáveis
mostram que os jovens no Brasil correm cinqüenta
vezes mais riscos de morrer assassinados do que na
Espanha ou na Irlanda. Em 1996, por exemplo, o
Brasil apresentou 48,6 casos de homicídios por grupo
de 100 mil jovens enquanto na Espanha a mesma
ocorrência foi incomparavelmente inferior, ou seja,
apenas 1,1 assassinato por grupo de 100 mil
habitantes com idades entre 15 e 24 anos. A
Organização Mundial de Saúde (OMS), que realizou
levantamento semelhante ao da Unesco em trinta e
sete países, mostra que apenas a Colômbia, a
Rússia, a Venezuela e a Estônia apresentam índices
de violência contra jovens piores do que os do Brasil.
Ainda segundo a Unesco, entre as capitais
brasileiras que mais matam jovens na faixa etária
entre 15 e 24 anos, Vitória encabeça a lista como a
mais violenta, seguida de perto por Recife e pelo Rio
de Janeiro. O estudo conclui que nessas três capitais,
os jovens têm mais chances de serem assassinados
do que na Colômbia. Só para se ter uma idéia de que
a vida vale muito pouco ou quase nada nessas
localidades, no Rio de Janeiro por exemplo, 57,7% de
todos os jovens que morreram em 1996 foram
simplesmente assassinados por grupos de
extermínio, guerra entre quadrilhas, ações do
narcotráfico, assaltos à mão armada, enfrentamentos
com a polícia, brigas de trânsito, rixas, motivos banais
e outros acertos de contas.
Segundo estudos realizados pelo Núcleo de
Estu dos da Vi o lên cia da Uni ver si da de de São Pa u lo
(USP), a ma i o ria das pes so as en vol vi das em ho mi cídi os é for ma da por jo vens. A de sa gre ga ção so ci al, a
cri se eco nô mi ca e a fal ta de pers pec ti vas apa re cem
como os ma i o res cul pa dos pelo au men to sig ni fi ca tivo da mar gi na li da de em nos so País, prin ci pal men te
a que existe nos centros urbanos mais populosos.
Assim, pode-se dizer que o aumento da violência
está di re ta men te associado à fal ta de em pre go, de
equipamentos so ciais, de justiça, de dignidade, de
ci da da nia e de aten ção dos po de res pú bli cos. Além
dis so, não po de mos nos es que cer de di zer que a vi olência mais constante situa-se nas zonas mais po bres onde a vida das pes so as é cada vez mais di fí cil
e mais com pli ca da. O aces so à sa ú de é pra ti ca mente inexistente e, quando existe, funciona pre ca ri amen te; o trans por te é de fi ci en te e de pés si ma qua lidade; a es co la não dis põe das mí ni mas con di ções
de funcionamento; o po liciamento é corrupto e
violento; e o la zer sim ples men te não exis te. Em sín-
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tese, em meio a todo esse caos so ci al, os jo vens perdem com ple ta men te qual quer es pe ran ça na so ci e dade e, pouco a pouco, procuram resolver as suas
questões pessoais, as suas frustrações as suas ca rên ci as, os seus de se jos e as suas as pi ra ções en vere dan do pela rota do cri me e da ban di da gem sem limites.
A vi o lên cia que ve mos hoje não tem mais li mi tes
nem res pe i ta ne nhu ma re gra. Não im por ta o lu gar, a
hora ou o mo ti vo por que ela está sem pre pre sen te em
cada rua, em cada vi e la, em cada beco, em cada semá fo ro e em cada es qui na. Além dis so, ela não dis tingue clas se so ci al, cor , cre do, raça ou ide o lo gia, todos, sem ex ce ção, são seus al vos.
No car na val des te ano, por exem plo, a vi o lên cia
bateu novos recordes em São Paulo. Enquanto o
sam ba ro la va a todo tam bor e as es co las de sam ba
fa zi am suas evo lu ções na pas sa re la, a mor te ron da va
e acon te cia de ma ne i ra im pi e do sa na ca pi tal e no inte ri or do Esta do, com um fu ror in con tro lá vel. Na ci dade de São Paulo ocorreram 99 homicídios, 10% a
mais do que os 90 ve ri fi ca dos em 1998. Po rém, apesar do ras tro de san gue, o re cor de ain da está com o
ano de 1996 quando 106 pessoas fo ram tru ci da das
Em todo o Esta do, 230 pes so as fo ram as sas si na das
con tra 207 em 1998.
O povo bra si le i ro já não agüen ta mais tan ta vi olên cia. Fa tos como os ocor ri dos no Ca ran di ru, na Fave la Na val e as cha ci nas que acon te cem qua se to dos
os dias no País, são de tris te me mó ria. É dra má ti ca a
pros ti tu i ção in fan til que está pre sen te nas ruas, a vi olên cia con tra a mu lher que ocor re de ma ne i ra ab sur da
den tro da pró pria casa, a vi o lên cia po li ci al in jus ti fi cável, os al tos ín di ces de aci den tes com ví ti mas fa ta is,
no trân si to e nas re be liões de pre sos.
A gran de per gun ta é: o que fa zer para di mi nu ir o
dra ma da vi o lên cia, para re du zi-la pelo me nos a pa tama res mais ci vi li za dos? Obvi a men te, de ve mos pensar ur gen te men te em planos eficazes, de aplica ção
rá pi da, de cus tos ra zoá ve is e de re sul ta dos prá ti cos.
Sa be mos que as me di das so ci a is são de im por tân cia
fundamental mas os seus re sul ta dos são len tos. Toda via, mes mo li dan do com a len ti dão da co lhe i ta dos
fru tos dos pro je tos so ci a is, en ten de mos que esse tipo
de ação deve ser em pre en di do com o ob je ti vo de in tegrar, ao lon go do tem po, o ma i or nú me ro pos sí vel dos
con tin gen tes so ci a is mar gi na li za dos e das áre as que
exis tem hoje com pou ca pre sen ça do Esta do. Ine gavel men te, os pro je tos so ci a is de in te gra ção, além de
resolverem os problemas de urbanização, trazem
tam bém es pe ran ça, ci da da nia e dig ni da de no sen ti do
mais am plo da pa la vra.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o ideal
nesse com ba te à vi o lên cia, é pro mo ver a as so ci a ção
das po lí ti cas de de sen vol vi men to com as po lí ti cas de
reaparelhamento jurídico-repressivo do Estado.
Assim, é pre ci so re for mu lar já as po lí ci as, mi li ta res e
ci vis, ob je ti van do ma i or in te gra ção en tre elas e me lhor
ca pa ci da de ope ra ci o nal e pro fis si o nal, para que possam mos trar mais efi cá cia no com ba te ao cri me or gani za do. É pre ci so me lho rar os sa lá ri os, pu nir exem plarmen te os maus po li ci a is e aca bar de vez com os pri vilé gi os es pe ci a is cor po ra ti vos que in cen ti vam a im pu nida de e ali men tam a vi o lên cia. É pre ci so igual men te refor mu lar a Jus ti ça, aca bar com o ex ces so de pro cessos, su prir a sua fal ta em re cur sos hu ma nos, mo di fi car
os Có di gos já ul tra pas sa dos, ga ran tir pro te ção aos cidadãos que testemunham em inquéritos policiais ou
em ju í zo, en fim, tor ná-la ágil, mo der na, com pe ten te e
isenta em seus julgamentos. É preciso reformular o
sis te ma pe ni ten ciá rio, aca bar com o caos, com a promis cu i da de, com a fal ta de hi gi e ne, com pre sos dormin do uns so bre os ou tros ou se re ve zan do em es paços minúsculos, com as injustiças, com a corrupção,
com a fal ta de hu ma ni da de que exis te nos pre sí di os do
País in te i ro e com a su per lo ta ção nas pri sões.
Em verdade, o Poder Pú bli co e o pró prio Congresso Nacional poderiam fazer muita coisa para
com ba ter a vi o lên cia mas, até hoje, não fi ze ram o que
re al men te de vi am. O pri me i ro pas so se ria, ine ga velmen te, re pen sar todo o mo de lo, que está com ple tamen te ul tra pas sa do e cu jos pon tos mais sen sí ve is foram in di ca dos aci ma, e in ves tir to das as fi chas na formação edu cacional de base das crianças e dos jo vens. Só as sim o Bra sil con se gui rá re du zir a es ca la da
da vi o lên cia e se apre sen tar ao mun do com es ta tís ticas me nos trá gi cas.
Mu i to obri ga do.
Era o que eu ti nha a di zer.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no prin cí pio
da dé ca da de 80, Afon so Ro ma no de San ta na (po eta), di zia que povo e de mo cra cia eram pa la vras gastas, mesmo que fundamentais, hoje ele por certo
acres ce ria ci da da nia ao rol de pa la vras sur ra das pelo
uso abu si vo e mu i tas ve zes ina de qua do, es va zi a das
de seu le gí ti mo sen ti do.
O exer cí cio ple no da ci da da nia do povo bra si le i ro tem
se revelado de forma ausente e restrita quanto ao aspecto
igua li tá rio de aces so ao Ju di ciá rio, o que nos ca u sa gran de temor pela inér cia evi den ci a da atra vés da es can da lo sa omis são
do Estado maior na criação das Defensorias Públicas da
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União, como também as Defensorias Públicas dos
Estados.
A história da Defensoria Pública é tão antiga
quanto antiga é a história da Inconfidência Mineira,
quando
em
decorrência
deste
movimento
registrou-se a nomeação do primeiro Defensor
Público em nosso país, por ato de D. Maria I, rainha
de Portugal. Havia por parte da realeza um propósito
em acelerar o processo de condenação dos
inconfidentes mineiros à pena máxima.
O Defensor Público adentra à história do país
para marcar presença com brilhante atuação,
obtendo a comutação da pena de morte em prisão
perpétua para todos os réus, exceto para Joaquim
José da Silva Xavier – O Tiradentes , frustrando assim
o propósito da realeza européia, que era de difundir o
castigo às colônias que por ventura viessem a se
rebelar, tornando o caracter da medida, exemplar.
A Defensoria Pública é parte da história jurídica
do Brasil, entretanto, somente consagrada, com o
advento da Constituição Federal de 1988, consciente
da importância desta instituição, expressada pelo
legislador em seu dispositivo 134, nos seguintes
termos :
“Defensoria Pública é Instituição
essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a
defesa em todos os graus dos necessitados
na forma do art. 5º , inciso LXXIV”.
Sr. Presidente, a Constituição Federal
Brasileira é considerada mundialmente uma das
mais avançadas em direitos e garantias, porém é
notoriamente descumprida e desprezada em sua
aplicabilidade, principalmente na criação e
manutenção das Defensorias Públicas, o que revela
o descaso e a ausência de preocupação com o
hipossuficiente, tão lembrado e procurado nas
campanhas eleitorais.
Estamos na iminência do décimo primeiro
aniversário da Carta Magna, e nem sequer
contemplamos a concretização da Defensoria
Pública da União.
A Lei Complementar Federal nº 80 de 12 de
janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da
União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve
normas gerais para sua organização nos Estados, e
dá outras providências, “só falta ser cumprida ! ”
O des cum pri men to cons ti tu ci o nal pas sou a ser
re gra, res pal da dos é cla ro na ina pli ca bi li da de da Lei
Federal originária, os Estados em sua ma ioria per -
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maneceram estáticos e omissos, induzidos na tu ralmente pela ab so lu ta des con si de ra ção e irrelevância
de cli na da ao as sun to.
Alguns pou cos Esta dos de mons tra ram res ponsa bi li da de, com pro mis so e res pe i to com a ci da da nia
e com o cidadão, cito: Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará,
Ama zo nas, e Ser gi pe.
Em aná li se à si tu a ção atu al e real das De fensorias Pú blicas, consta ta mos la men ta vel men te, a
ausência des ta Insti tuição, ape sar de legal men te
con si de ra da essen ci al, na maioria dos Esta dos
bra si le i ros, e onde se fa zem pre sen te, funci o nam
sem ne nhu ma in fra-estrutura de tra ba lho, pro fis sio na is em nú me ro re du zi do e dis cri mi na dos por trata men to e ven cimentos desi gua is, com pa ra ti vamente com os pro fis si o na is in se ri dos em idên ti ca
carreira ju rídica, o que mais uma vez, de ma neira
des res pe i to sa agride brus ca men te o pre ceito
cons ti tu ci o nal no que tan ge a isono mia am parada
pelo ar tigo 135 – Às car re i ras dis ci pli na das neste
Tí tu lo apli cam-se o prin cípio do arti go 37, XII, e o
ar ti go 39, § 1º.
Sr. Presidente, o Poder Judiciário e o Ministério
Público, periodicamente promovem concursos pú blicos em decorrência da ne ces si da de do pre en chi mento de vagas, e do cres ci men to da de man da jus ti fi ca da
inclu si ve pelo acú mu lo da pres ta ção ju ris di ci o nal.
Novas varas e juizados especiais foram cri adas com a finalidade de agilização na resposta da
pres ta ção ju ris di ci o nal.
Ocorre que, a ampliação dos qua dros da ma gistratura e do Ministério Público, jamais poderão
tra zer para o ce ná rio ju rí di co bra si le i ro a tão es pe rada e almejada celeridade pro cessual, se ausen te
per ma ne cer a fi gu ra do De fen sor Pú bli co nes te contex to.
Os Estados que experimentam na atual cir cunstância da existência desta Instituição, re co nhecem sobretudo o imensurável benefício social que
gozam quando da presença da figura do Defensor
Público nas Comarcas, Varas de Assistência Ju diciá ria e ju i za dos es pe ci a is.
Inúmeras são as ações ajuizadas cons tan temente, a exemplo de ações de alimentos, revisão
de ali men tos, exe cu ção, se pa ra ção ju di ci al, di vór cio,
interdição, investigação de paternidade, despejo,
conciliações, jú ris, onde mais de oitenta por cento
são de réus hi pos su fi ci en tes.
O Estado de Sergipe, em 20 de dezembro de
1994, na ges tão do en tão Go ver na dor João Alves Fi-
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lho, é brindado com a Lei Complementar Estadual
nº 15/94, a qual dis põe so bre a ins ti tu i ção e or ga niza ção bá si ca, com pe tên cia e fun ci o na men to da Defen so ria Pú bli ca do Esta do de Ser gi pe.
Estava de parabéns a comunidade sergipana,
es pe ci fi ca men te a co mu ni da de ca ren te.
Sergipe demonstrou seriedade na aplicabilidade
da Lei Maior, hon ran do com o de ver de obe diên cia legal, dan do iní cio a uma jus ti ça so ci al e igua li tá ria.
A Defensoria Pú blica do Estado de Sergipe,
após a regulamentação, houve me lhoria em seus
vencimentos, redistribuição dos Defensores Pú blicos para aten der as co mar cas do in te ri or, no en tanto, por um período curto, pois logo, as vagas sur giam na Comarca de Aracaju (capital) e com as pro mo ções, es tes, pelo cri té rio de me re ci men to ou an tigui da de eram re mo vi dos.
As comarcas do interior de Sergipe, clamam
pela imprescindível presença do Defensor Público.
O Judiciário e o Ministério Público ficam de pés e
mãos atadas diante da estagnação da maioria dos
processos, onde os requerentes e requeridos são
clientes in conteste da Defensoria Pública ine xis tente.
No Governo de Albano Franco, é assegurado
a Defensoria Pública um tratamento de absoluta in diferença e nenhuma preocupação, algo que com pro me te o seu lema de cam pa nha “Gen te em pri mei ro lu gar”, pro va dis to, é o re tra to es tam pa do de um
povo sem o de vi do aces so ao Ju di ciá rio .
A De fen so ria Pú bli ca, do pon to de vis ta cons titucional, está fincada nos princípios da unidade, in di vi si bi li da de e in de pen dên cia.
A Cons tituição Fe deral de 1988, com toda a
sua soberania, deu à luz a uma Instituição forte ,
para em nome dos humildes, defender, servir, lutar,
gritar se necessário, e exigir do Direito, da Justiça,
como tam bém dos go ver nan tes a sua to tal co la bo ração e apoio para uma Instituição in dependente.
Inde pen den te em to dos os seus as pec tos! Para isto,
de ve rá ter au to no mia ad mi nis tra ti va, or ça men tá ria e
financeira.
A necessidade de concurso pú bli co é gri tan te.
Foram criadas novas Varas e Juizados Especiais,
no vos pro mo to res e ju í zes con cur sa dos as su mi ram,
en quan to o qua dro dos De fen so res Pú bli cos foi sendo reduzido com aposentadorias, mortes e a apro va ção des tes em ou tros con cur sos.
O Estado de Sergipe hoje, conta com apenas
55 Defensores Públicos em plena atividade, lotados
em uma parte da Comarca de Aracaju.
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Diante de todo o exposto, é vital e urgente
para o país a implantação e a manutenção da De fensoria Pública da União, Distrito Federal, Ter ri tó rios e Estados, objetivando principalmente o resga te
da dig ni da de do ci da dão bra si le i ro.
A família brasileira considerada pobre na forma
da lei, deverá ter o direito que é líquido e certo, de
acesso igualitário ao Judiciário como qualquer ci dadão, e somente através da Defensoria Pública é que
se al can ça rá a ver da de i ra jus ti ça, não uma jus ti ça favoritiva e direcionada, mas, uma justiça social abran gen do uma ma i o ria já es ma ga da pela pró pria sor te.
Ao governo caberá a responsabilidade pelo
des ca so e omis são quan to a pro ble má ti ca so ci al gera da pela in ge rên cia ope ra ci o nal.
Mu i to obri ga da.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Eu gostaria de re gis trar hoje, des ta tri bu na, a ca no ni za ção, no dia 18
de abril do corrente, do padre Marcelino Cham pagnat, criador da ordem do Instituto dos Pequenos
Irmãos de Ma ria, mais co nhe ci dos como ir mãos Maristas.
Por decisão de Sua Santidade, o papa João
Pa u lo II, Mar ce li no Cham pag nat pas sou a ser con side ra do san to da Igre ja Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na
na conclusão de um processo iniciado em 1888,
portanto, há 111 anos. A beatificação ocorreu em
1955, com a comprovação dos dois primeiros mi lagres. Em 1997 foi aceito o terceiro milagre, o que
tor nou pos sí vel a ca no ni za ção, ago ra con cre ti za da.
Filho de camponeses, Marcelino Champagnat
nas ceu em maio de 1789, em Ro sey, na Fran ça. De
sua mãe e de uma tia, ex-enclausurada, recebeu a
formação religiosa que o levaria ao Se minário Me nor de Verrières. Teve mu i tas di fi cul da des e che gou
a pensar em aban do nar os es tu dos, mas se guiu em
frente e cursou o Seminário Ma ior de Lyon. Orde nou-se em 1816 e foi para Lavalle, no interior da
França.
Na que la ci da de teve sua aten ção des per ta da
para o pro ble ma da edu ca ção, ao ver a di fi cul dade que fi lhos dos cam po ne ses de sua pa ró quia
que não re ce bi am ne nhum tipo de ori en ta ção
para a vida. Foi en tão que de ci diu de di car-se à
mis são de en si nar e de ca te qui zar. Aos pou cos
foi agre gan do jo vens edu ca do res ao re dor de si.
Mas, ao lon go de toda sua vida, não teve o apo io
dos po de res públi cos. Entre os pró pri os sa cerdo tes ti nha pou co apo io.
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Mesmo assim, quando faleceu, em 1840, aos
51 anos, a congregação por ele criada tinha 280
irmãos espalhados por 48 comunidades da França
e por quatro em outros países. Hoje, passados
quase 160 anos, são 5 mil os irmãos Maristas,
espalhados por 75 países, entre eles o Brasil. Em
nosso país, existem hoje 65 colégios, 35 obras
sociais, duas universidades (uma em Porto Alegre
e uma em Curitiba) e uma editora comandada pela
ordem. O trabalho educacional que vem sendo
desenvolvido pelos irmãos Maristas em nosso
País é da maior importância e tem o
reconhecimento de toda a sociedade.
Sr. Presidente, para concluir, eu gostaria de
transcrever aqui o trecho de um documento
publicado na revista Echo, do Instituto dos Irmãos
Maristas de Roma. Diz o documento:
“Marcelino Champagnat, um coração sem
fronteiras, aponta para o retorno do projeto criador
de Deus. Quando uma pessoa vive sua existência,
partindo dessa perspectiva, adquire uma dimensão
profética, porque o amor que une é a chave de sua
atuação. Marcelino afirmou: Todas as dioceses do
mundo entram em nossos planos. Não há fronteiras
geográficas que resistam ao impulso do carisma.
Enviou irmãos à Oceania, viagem imprudente e
aventureira naquela época. Não há fronteiras
sociais porque os que estão à margem são os
privilegiados. Por isso, combateu a ignorância
religiosa e a pobreza mediante a educação integral
da pessoa. Consciente do prejuízo que as fronteiras
produzem, da dor e do sofrimento que geram...
arriscou enfrentá-las para dedicar-se aos mais
necessitados”.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – 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, a realizar-se às 10 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 25, de 1999 (nº 764/99, na
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Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Cooperação entre os Governos
Integrantes da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) para a Redução da Demanda,
Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e
ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, assinado em Salvador, em 18 de julho
de 1997, tendo
Parecer favorável, sob nº 227, de 1999, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Alberto Souza.
–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 30, de 1999 (nº 770/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Serviços Aéreos entre os seus
Respectivos Territórios e Além, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da África do Sul, em
Pretória, em 26 de novembro de 1996, tendo
Parecer favorável, sob nº 252, de 1999, da
Comissão Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45
minutos.)

ATA DA 65ª SESSÃO NÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 28 DE MAIO DE 1999
(Publicada no DSF, de 29 de maio de 1999)

RETIFICAÇÃO
À página nº 13470, 2ª coluna, no cabeçalho do
Projeto de Lei do Senado nº 387, de 1999,
Onde se lê:
PROPOSTA DE LEI DO SENADO Nº 387, DE 1999
Leia-se:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 387, DE 1999
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Ata da 78ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 17 de junho de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Casildo Maldaner,
a Srª Marluce Pinto, o Sr. Sebastião Rocha e a Srª Luzia Toledo
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alvaro Dias – Amir Lando –
Antero Paes de Barros – Arlindo Porto – Artur da
Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral – Blairo
Maggi – Carlos Bezerra – Carlos Wilson – Casildo
Maldaner – Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo
Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília
Fern andes – Ernandes Amorim – Fernando
Bezerra – Francelino Pereira – Freitas Neto –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa
Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader
Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto Souza –
Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar –
José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge –
José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca – Lauro
Campos – Leomar Quintanilha – Lúdio Coelho –
Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Luzia
Toledo – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves –
Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda –
Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hart ung – Paulo
Souto – Pedro Simon – Ramez T e b et – Roberto
Freire – Roberto Requião – Rob erto Saturnino –
Romero Jucá – Romeu Tuma – Sebastião Rocha
– Sérgio M achado – Silva Júnior – Teotônio Vilela
Filho – Tião Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 71 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Casildo Maldaner, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 391, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 161,
de 1999, de autoria do Senador Lú cio
Alcântara, que dispõe so bre a jor na da de
trabalho dos enfermeiros, técnicos e au xi li a res de en fer ma gem.
Re la tor: Se na dor Luiz Este vão
I – Re la tó rio
O Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 161 de
1999, de au to ria do ilus tre Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
mo di fi ca o art. 2º da Lei nº 7.498, de 25 de ju nho de
1986, acres cen tan do-lhe o § 2º e re nu me ran do o atual pa rá gra fo úni co para § 1º.
A pro po si ção fixa que a du ra ção nor mal da jorna da de tra ba lho dos en fer me i ros, téc ni cos, au xi li ares de en fer ma gem e por te i ra não ex ce de rá a seis horas diá ri as e a trin ta ho ras se ma na is.
No pra zo re gi men tal não foi ofe re ci da emen da à
pre sen te ma té ria, ten do o Se na dor Osmar Dias, Presi den te da Co mis são de Assun tos So ci a is, de sig nando-me re la tor do pro je to.
II – Mé ri to
A Constituição das Leis do trabalho – CLT,
em seu art. 58, es ta be le ce que a duração normal
do trabalho deve ser de oito (8) horas diá rias.
Entretanto, esse mesmo dispositivo prevê a ad missibilidade de jor na das de tra ba lho mais re duzidas, em razão de exis ti rem al gu mas atividades
que, por suas peculiaridades, não poderiam ser
enquadradas dentro da duração normal de oito
ho ras diá ri as.
Mé di cos e den tis tas (qua tro ho ras), jor na lis tas
e músicos (cinco horas), bancários e telefonistas
(seis ho ras), são al guns dos pro fis si o na is que já têm
jornada de trabalho reduzida. Uma vez que os en -
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fermeiros, auxiliares, técni cos de en fer ma gem e
porteir as es tão su je i tos a con di ções de tra ba lho similares às dos médicos, entendemos ser também
necessário dispensar àqueles profissionais, tra tamento se melhante no que concerne à du ração de
jor na da de trabalho.
Portanto, julgo constitucional e oportuno, o
assunto que ora relato, que vem fazer justiça a
uma categoria profissional cuja dedicação ao
próximo é colocada a prova a todo momento.
III – Voto
Pelos motivos expostos voto pela aprovação
do Projeto de Lei do Senador nº 161, de 1999, que
fixa que a jornada de trabalho dos enfermeiros,
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técnicos e auxiliares de enfermagem e porteiras não
excederá a seis horas diárias e a trinta horas
semanais.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1999. –
Osmar Dias, Presidente – Luiz Estevão, Relator –
Eduardo Siqueira Campos – Antero Paes de Barros –
Luiz Pontes – Lúcio Alcântara (sem voto) –
Sebastião Rocha – Heloísa Helena – Bello Parga –
Marina Silva – Maria do Carmo Alves – Djalma Bessa
– Moreira Mendes – Romero Jucá – José Alencar –
Geraldo Cândido – Maguito Vilela – Carlos Bezerra –
Leomar Quintanilha.
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OF. Nº 30/99 – PRES./CAS
Brasília, 26 de maio de 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Comissão, em reunião no dia 26 de maio de
1999, apro vou na ín te gra o Pro je to de Lei do Se na do
nº 161, de 1999, que “Dis põe so bre a jor na da de tra balho dos en fer me i ros, téc ni cos e auxiliares de en fer ma gem”, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
Aten ci o sa men te, – Se na dorOsmar Dias, Pre siden te.
OF.Nº 049/99 – PRES./CAS
Bra sí lia, 16 de ju nho de 1999
Se nhor Se cre tá rio-Geral,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Se nho ria que
esta Comissão, em reunião no dia 26 de maio de
1999, apro vou na ín te gra o Pro je to de Lei do Se na do
nº 161, de 1999, que “Dis põe so bre a jor na da de traba lho dos en fer me i ros, téc ni cos e au xi li a res de en fermagem”, de autoria do Senador Lúcio Alcântara.
Assim, de acor do com os arts. 133, § 6º, 317 e 318, do
Re gi men to Inter no do Se na do, não se faz ne ces sário a ela bo ra ção do tex to fi nal por esta Co mis são.
Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre sidente.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA,
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 5.452,
DE 1º DE MAIO DE 1943*
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
....................................................................................
SEÇÃO II
Da Jor na da de Tra ba lho*
Art. 58. A du ra ção nor mal do tra ba lho, para
os empregados em qualquer atividade privada,
não ex ce de rá de 8 (oito) ho ras diá ri as, des de que
não seja fi xa do ex pres sa men te ou tro li mi te.
....................................................................................
PARECER Nº 392, DE 1999
Da Comissão de Relações Exteriores e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
Decreto Legislativo nº 9, de 1999 (nº 713/98,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
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tex to do Acor do de Co o pe ra ção Téc ni ca entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argentina,
em Bu e nos Ai res, em 9 de abril de 1996.
Relator: Senador Sebastião Rocha
I – Relatório
Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição, o Poder Executivo, por meio da
Mensagem nº 1.425, de 20 de novembro de 1997,
submete ao Congresso Nacional o texto do Acordo de
Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril
de 1996.
O Acordo foi inicialmente apreciado pela
Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de
decreto legislativo decorrente da mensagem,
formulado por sua Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional. O Acordo foi examinado,
também, pelas Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação.
A mensagem foi recebida pela Câmara dos
Deputados em 21 de novembro de 1997, e o projeto
de decreto legislativo recebeu a chancela daquela
Casa em 7 de janeiro de 1999, chegando ao Senado
Federal no dia 14 de janeiro subseqüente.
Nesta Casa, a proposição em epígrafe foi
distribuída à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional em 18 de janeiro de 1999, e, na
Comissão, a este relator, em 10 de março seguinte:
É o Relatório.
II – Voto
Cuida-se aqui de um acordo entre o Brasil e a
Argentina, que visa basicamente fortalecer as
relações técnico-científicas entre os dois países,
desenvolvendo e detalhando o já existente Acordo
de Cooperação Científica e Tecnológica, por meio
da
criação
de
mecanismos
institucionais
necessários à cooperação nas áreas consideradas
prioritárias pelas Partes, a serem oportunamente
determin adas, e nas áreas indicadas no Acordo
sob exame.
Na Exposição de Motivos nº 406, de 18 de
novembro de 1997, do Ministro das Relações
Exteriores,
que
acompanha
a
mensagem
presidencial, depreende-se o caráter do Acordo em
apreço expresso no seguinte trecho:
“ .............................................................
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..............................................................
2. A assinatura desse instrumento
atende à disposição de ambos os Governos
de desenvolver a cooperação técnica nas
áreas
de
agricultura,
comércio
e
investimentos,
cooperação
para
o
desenvolvimento,
educação,
energia,
fortalecimento institucional, indústria, meio
ambiente e recursos naturais, mineração,
pequenas e médias empresas, saúde e
transportes e comunicações.
3. A cooperação técnica prevista no
documento envolverá instituições do setor
público e privado, assim como organizações
não-governamentais de ambos os países.
Para tanto, será constituída uma comissão
intergovernamental que deverá reunir-se
periodicamente
para
assegurar
a
implementação do Acordo.
............................................................."
Trata-se, pois, de um acordo que aprofunda os
entendimentos anteriores entre os dois países,
assim como reforça o próprio Mercosul. A
cooperação
técnica
prevê,
entre
outros
mecanismos, a eliminação de certos entraves
burocráticos para o trânsito de pessoas e bens
pessoais, o que, em essência, constitui uma das
finalidades
político-institucionais
do
Bloco
subregional.
Com base no exposto, considerando ser de todo
conveniente aos interesses do País a ratificação do
Acordo em análise, concluo este parecer opinando
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
9, de 1999, que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Técnica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1996.
Sala da Comissão, 11 de maio de 1999. – José
Sarney, Presidente – Sebastião Rocha, Relator –
Moreira Mendes – Pedro Simon – Carlos Wilson –
Bernardo Cabral – Mauro Miranda – Mozarildo
Cavalcanti – Romeu Tuma – Lúdio Coelho – Tião
Viana.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo
Maldaner.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 335, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos da art. 215 do Re gi men to
Inter no, a dis pen sa do re e xa me do Pro je to de De creto Le gis la ti vo nº 34, de 1993, pela Co mis são de Consti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do por in ter mé dio
do Requerimento nº 1.304, de 1995, tendo em vista
ha ver o re e xa me pela Co mis são de Re la ções Exte ri ores e De fe sa Na ci o nal aten di do à fi na li da de ob je ti vada no re fe ri do re que ri men to e pe las ra zões ex pos tas
no pro nun ci a men to que fiz nes ta data (có pia do DSF
anexa).
Sala das ses sões, 17 de ju nho de 1999. – Se nador Ro me ro Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
as
Presidente, Sr e Srs. Senadores, reputo ex tre mamen te im por tan te o acor do que es ta mos dis cu tin do.
Eu dis cor do do Se na dor Tião Vi a na e en ca minho con tra a que seja ou vi da a Co mis são de Assuntos So ci a is, por que en ten do que o que te mos que fazer é ra ti fi car ou não o acor do do or ga nis mo in ter na cio nal. Na Co mis são de Assun tos So ci a is, por mais que
se que i ra dis cu tir, não sei se vai mu dar os ter mos do
acor do; ou se vai con cor dar ou dis cor dar dele.
Particularmente, entendo que a questão já se
ar ras tou por bas tan te tem po no Se na do Fe de ral. Sou
favorável ao acor do e en ten do que as co mu ni da des
indígenas devem ser protegidas. Este acordo é impor tan te, e o Bra sil foi sig na tá rio e o dis cu tiu em Gene bra. Por tan to, não se deve adi ar ain da mais a ra ti fica ção dos ter mos da Con ven ção 169.
A ques tão da de mar ca ção das ter ras in dí ge nas
e o ta ma nho des sas ter ras é uma ques tão in ter na do
Governo brasileiro. A relação e o acolhimento das
pro po si ções da OIT tra ta dos nes sa Con ven ção já foram por de ma is dis cu ti dos, e eu, como ex-Presidente
da Funai, tendo uma posição direta em defesa dos
po vos in dí ge nas, gos ta ria de di zer que o meu po si ci onamento será contra o re querimento, ape lando aos
no bres Se na do res para que a ma té ria seja apro va da.
Na Co mis são de Assun tos So ci a is, nós não vamos discutir o mérito do acordo, não vamos poder
mu dar o acor do. Por tan to, ir à Co mis são de Assun tos
So ci a is é sim ples men te uma ação pro te la tó ria da ra tifi ca ção des se acor do.

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Portanto, voto favoravelmente ao acordo e,
portanto, contrariamente ao requerimento do
Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re queri men to que aca ba de ser lido será in clu í do em Ordem
do Dia opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do Bra sil, o Ofí cio
nº 2.076/99, na origem, de 10 do corrente, en ca minhan do, nos ter mos do art. 39, in ci so II, da Re so lu ção
nº 78, de 1998, có pia da re la ção das ope ra ções de dívi das Fun da das e de ARO au to ri za das no pe río do de
agos to de 1998 a mar ço de 1999.
O expediente, anexado ao Diversos nº 28, de
1999, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia re ce beu o Avi so nº 545, de 1999, de 10 do corren te, do Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União,
encaminhando cópia da Decisão nº 351, de 1999,
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a funda men tam, so bre acom pa nha men to de pro ce di mento li ci ta tó rio para a con ces são de áre as vol ta das para
a ex plo ra ção, de sen vol vi men to e produção de pe tróleo e gás natural. (TC – 005.109/99-0). (Diversos nº
38, de 1999)
O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Controle e, em có pia, à Comissão de Ser vi ços de
Infra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu da Co missão Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, re la tó rio re feren te ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 9, de 1999
(nº 713/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
texto do Acordo de Cooperação Téc ni ca, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na, em Bu e nos Ai res,
em 9 de abril de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu da Co missão Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, re la tó rio re feren te ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 14, de 1999
(nº 717/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
texto do Acordo para o Funcionamento do Centro
Úni co de Fron te i ra São Bor ja-Santo Tomé, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
o Governo da República Argentina, em Bra sí lia, em
10 de no vem bro de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu da Co missão Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, re la tó rio re feren te ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 17, de 1999
(nº 759/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
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tex to do Acor do de Inte gra ção Cul tu ral, ce le bra do entre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na, em Bra sí lia, em 10
de no vem bro de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu da Co missão Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, re la tó rio re feren te ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 21, de 1999
(nº 762/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
texto do Convênio de Cooperação Educativa, ce lebrado entre o Governo da República Federativa do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na, em Bra sília, em 10 de no vem bro de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu da Co missão Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, re la tó rio re feren te ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 36, de 1999
(nº 774/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
texto do Acordo sobre Isen ção de Vis tos, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na, em São Bor ja, Rio
Gran de do Sul, em 9 de de zem bro de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Pro jeto de De cre to Le gis la ti vo nº 9, de 1999, cujo pa re cer
foi lido an te ri or men te, po de rá ser in clu í do em Ordem
do Dia, após o in ters tí cio re gi men tal.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Decre to Le gis la ti vo nºs 14, 17, 21 e 36, de 1999, lidos
an te ri or men te, vão à Co mis são de Re la ções Exte ri ores e De fe sa Na ci o nal, onde, nos ter mos do art. 376,
III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de cin co dias
úteis para recebimento de emendas, findo o qual a
referida Co mis são terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is
por igual pe río do, para opi nar so bre as pro po si ções.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do Bra sil, o Ofí cio
nº S/23, de 1999 (nº 2.137/99, na origem), de 15 do
cor ren te, en ca mi nhan do pa re cer da que le Órgão re lati vo ao pe di do do Go ver no do Esta do do Rio de Ja ne iro para emi tir Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro do Estado do Rio de Ja ne i ro – LFTRJ, no va lor de no ve centos e cin qüen ta e seis mi lhões, se is cen tos e se ten ta e
dois mil, du zen tos e trin ta e qua tro re a is e oi ten ta e
dois cen ta vos, cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao refi nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria ven cí vel no se gundo se mes tre de 1999.
A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nômicos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Senadores, na qualidade de Pre sidente da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura,
eu gostaria de comunicar à Casa que, la men ta velmen te, a re u nião da nos sa Co mis são, pre vis ta para
hoje – o dia em que nor mal men te nos re u ni mos –, às
9h, não se re a li zou por fal ta de quo rum.
Queremos re gis trar a im por tân cia da pre sen ça
dos Senadores que lá es ti ve ram. Além des ta Pre sidên cia, com pa re ce ram à re u nião os Se na do res Pa u lo
Sou to e Ge ral do Cân di do e a Se na do ra Mar lu ce Pinto.
Gostaria de fazer um apelo aos membros das
Co mis sões: ten do em vis ta a pa u ta que pre ten de mos
de sen vol ver, que é de in te res se do Bra sil, dos Estados e do povo brasileiro, que se busque observar a
importância da presença nas reuniões das Co missões.
Ainda vamos in sistir com a realização de uma
nova reunião na próxima semana, porque en ten demos que te mos a res pon sa bi li da de de não de i xar proje tos pa ra dos na Se cre ta ria das Co mis sões.
Sr. Pre si den te, esse era o re gis tro que eu gos taria fa zer, dan do ciên cia des se fato à Co mis são e ao
Ple ná rio des ta Casa.
O Se na dor Gil vam Bor ges nos aler ta que compa re ceu à re u nião. Peço es cu sas a S. Exª e re gis tro
que S. Exª re al men te es te ve pre sen te ali.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Há orado res ins cri tos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Se na dor Álva ro Dias, por 20 mi nu tos.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do res, este País luta de sespe ra da men te pela es ta bi li da de eco nô mi ca, e não há
dú vi da de que o dra ma ma i or do Bra sil con ti nua a ser
o dé fi cit pú bli co.
A si tu a ção dra má ti ca de Esta dos e Mu ni cí pi os é
a evi dên cia ma i or de to dos os mo men tos. Em abril, os
Estados e os Municípios gastaram R$190 milhões
aci ma das re ce i tas, mes mo sem in clu ir as des pe sas
com os juros da dívida. Portanto, sem con ta bi li zarmos o que se gas tou com a amor ti za ção da dí vi da por
meio do pa ga men to de ju ros e ser vi ços, o dé fi cit fis cal
alcançou a casa de R$190 milhões em apenas um
mês, o mês de abril.

JUNHO 1999

O relatório do Banco Central mostra que os
Governos regionais tiveram influência negativa sobre
o resultado fiscal de abril, que ficou muito aquém das
projeções do acordo firmado com o Fundo Monetário
Internacional. O superávit primário – quanto os
Governos economizam para pagar dívidas – previsto
no acordo para abril era de R$2,969 bilhões, mas o
resultado do mês ficou em R$1,223 bilhão. Portanto,
a contribuição para que se chegasse próximo ao
superávit primário pretendido pelo Governo Federal,
e certamente por alguns Estados, foi exceção nesse
cenário de deterioração financeira. Mais do que da
crise econômica, a deterioração decorre do péssimo
gerenciamento financeiro a que assistimos em alguns
Estados da Federação.
Quinze Estados pagam mais de 70% da receita
ao funcionalismo. Segundo dados publicados
recentemente pela Folha de S.Paulo, em fevereiro, o
Acre gastou com pessoal 70% da receita; Alagoas,
81%; Distrito Federal, 75,5%; Espírito Santo, 97%;
Goiás, 80%; Minas Gerais, 78%; Paraná, 71%;
Pernambuco, 71%; Piauí, 71%; Rondônia, 85%; Rio
de Janeiro, 80%; Rio Grande do Sul, 80%; Santa
Catarina, 87,4%. É claro que é questão de
gerenciamento. Eu poderia citar alguns Estados, mas
me reportarei a apenas dois deles. O Estado de São
Paulo é o exemplo mais visível de que a competência
administrativa, o gerenciamento financeiro eficiente
produz os resultados que a legislação votada nas
duas Casas do Congresso determina.
São Paulo, que tinha um problema crônico com
a folha de pagamento, que engolia praticamente toda
a receita, conseguiu reduzir esse gasto, em fevereiro,
para 65%, já atingindo, portanto, quase o patamar
desejado. Se o Governador Mário Covas teve esse
desempenho, o Governador do Espírito Santo, nosso
ex-colega de Senado, José Ignácio, também pode
fazê-lo, uma vez que demonstra aptidão para
solucionar a questão do desequilíbrio financeiro do
seu Estado. S. Exª conseguiu reduzir, de fevereiro a
abril, de 97% para 76%, portanto, uma evolução
significativa em um curto espaço de tempo.
Re fi ro-me ao pés si mo ge ren ci a men to fi nan ce i ro
do Esta dos como a ca u sa ma i or do de se qui lí brio fiscal. Essa deterioração das finanças públicas é res pon sa bi li da de, sim, dos que go ver nam. Alguns Estados, se fossem empresas, te ri am a sua fa lên cia decre ta da. E é evi den te que essa si tu a ção de in sol vência de mu i tos Esta dos e Mu ni cí pi os traz con se qüên cias de natureza social, que, lamentavelmente, es tamos vi ven do no Bra sil: o de sem pre go cres cen te, por
exemplo. Na gran de São Paulo, o índice aumenta
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assustadoramente, che gan do a 20%; na re gião metro po li ta na de Cu ri ti ba são 180 mil de sem pre ga dos.
O desemprego é esse fantasma que aterroriza,
exatamente porque a dívida pública brasileira obriga
o Governo a praticar elevadas taxas de juros,
inibindo, por conseqüência, o crescimento
econômico. As altas taxas de juros no Brasil não são
praticadas porque o Governo deseja, e sim porque é
obrigado a praticá-las na rolagem da dívida pública
brasileira. O resultado disso é a inibição do
crescimento econômico, e a dramática conseqüência
social é o crescimento assustador do desemprego no
Brasil.
É preciso responsabilizar, sim. Pouco se faz.
Conheço poucos – aliás, não conheço – pro gramas
efe ti vos de con tro le dos gas tos pú bli cos nos Esta dos
e Mu ni cí pi os. Em que Esta do há um pro gra ma in te ligen te des sa na tu re za? Já ci tei duas ex ce ções. Cer tamen te ou tras exis ti rão, mas, na ver da de, pelo pa nora ma aqui de se nha do com nú me ros fri os e re a lis tas,
sem dúvida, prevalece o péssimo gerenciamento fi nan ce i ro na ma i o ria dos Esta dos bra si le i ros.
Pou co se faz nos Esta dos para en xu gar a máquina pública; pouco se faz, em termos de reforma
administrativa, para modernizar a estrutura pública;
pou co se faz para eli mi nar os pa ra le lis mos que con tinu am exis tin do, a su per po si ção de ações e es tru tu ras
desnecessárias. Ainda há a prática da contratação
sem concurso em inú me ros Esta dos, as sim como a
da criação de cargos de confiança, os chamados
DAS, para be ne fi ci ar aque les que são de no mi na dos
popularmente de apadrinhados dos que governam.
Isso, sem dú vi da, com pro me te, cada vez mais, a ca paci da de de in ves tir dos Esta dos bra si le i ros.
O Sr. Lúdio Co e lho (PSDB – MS) – Senador
Álva ro Dias, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não,
Se na dor Lú dio Co e lho, com pra zer.
O Sr. Lúdio Co e lho (PSDB – MS) – Senador
Álva ro Dias, V. Exª está fa zen do afir ma ções in te ressan tes e do co nhe ci men to da Na ção bra si le i ra. Efe tivamente, a maioria dos Estados não tem nenhum
controle dos gas tos pú bli cos. Assis ti mos à pri va ti zação de inú me ras em pre sas es ta ta is nos Esta dos, e os
re cur sos sa íam pelo ralo. Te nho a im pres são, Se nador Álva ro Dias, de que a Na ção está pre ci san do execu tar uma ad mi nis tra ção mi nu ci o sa, mu i to de ta lha da,
para re du zir os gas tos pú bli cos nas áre as fe de ral, estadual e municipal da Administração Pública e nos
três Po de res. As re for mas pre ci sam atin gir, de pon ta
a ponta, a Administração Pública de nosso País.
Antes de on tem, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
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cos, vo tei con tra ri a men te à pro pos ta se gun do a qual
a União deve assumir os precatórios de diversos
Estados e prefeituras do País, porque receio que,
com o cor rer do tem po, as su min do o Te sou ro Na ci onal to das as di fi cul da des dos Esta dos e Mu ni cí pi os, a
gran de di fi cul da de re ca ia so bre a Na ção. É opor tu no
e mu i to bem ade qua do o pro nun ci a men to de V. Exª.
Mu i to obri ga do.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu lhe
agra de ço, Se na dor Lú dio Co e lho. Te nho acom pa nhado a preocupação de V. Exª nas reuniões do nosso
par ti do e em to das as suas ações de sen vol vi das nesta Casa, no que se re fe re a essa ir res pon sa bi li da de, a
essa gastança generalizada que compromete as fi nan ças pú bli cas do País.
Vou ci tar um exem plo ape nas. Evi den te men te,
po de ria to mar por base qual quer des ses Esta dos que
se en con tram ina dim plen tes para re tra tar a re a li da de
de mu i tos.
Tenho em mãos um estudo sobre a execu ção
orçamentária do Estado do Paraná. O Orçamento
esti ma va a re ce i ta de 1998 – pas mem – em R$12.161
milhões. No entanto, a receita realizada não foi de
R$12 bi lhões, mas de R$6,7 bi lhões. Obvi a men te, há
má-fé quan do um go ver no es ta du al su per di men si o na
a re ce i ta do pró xi mo exer cí cio.
Por que essa dis tân cia enor me en tre o que se
propõe realizar e o que se realiza efetivamente em
ma té ria de re ce i ta? É um es pa ço que se bus ca para
despesas, receitas de capital que dizem respeito a
operações de crédito e à alienação de bens nesta
fase de pri va ti za ção de sen fre a da, com a apli ca ção dos
re cur sos sem re tor no. Aqui já dis cu ti mos isso. Ou vi mos
esse de ba te so bre o Rio Gran de do Nor te. Ou tros Estados tam bém de ba tem essa ques tão da inde vi da apli cação dos re cur sos ori un dos de pri va ti za ções. Esse re cursos são uti li za dos, mu i tas ve zes, para ta par os bu ra cos
abertos pela incompetência administrativa em alguns
ca sos e pela de so nes ti da de, em ou tros.
A receita re a li za da no Paraná foi a metade da
pre vis ta no Orça men to de 1998. Estou ci tan do apenas o Pa ra ná, mas, in du bi ta vel men te, po de ria men cio nar ou tros Esta dos. O dé fi cit acu mu la do em 1998 foi
equivalente a 39% da receita arrecadada, porque a
ar re ca da ção foi de R$6.007,4 mi lhões e a des pe sa do
Esta do, de R$8.346 mi lhões, com um dé fi cit no va lor
de R$2.338 mi lhões, o que é dra má ti co.
Houve um tempo em que, quando se atingia
12% de défi cit em re la ção à re ce i ta ar re ca da da, era
uma tra gé dia. Hoje, o dé fi cit che ga a 39% da re ce i ta
ar re ca da da, e isso é ab so lu ta men te nor mal, não cau sa mais es pan to, por que o País, em ma té ria de administração pública, in felizmente, perdeu a ver -
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gonha. É uma realidade dramática que tem de ser
aqui cons ta ta da.
Posso citar mais um dado. O déficit foi de
R$2.338 mi lhões, como já dis se, ape sar das re ce i tas
de ca pi tal al can ça das pelo Go ver no atra vés de opera ções de cré di to e de ali e na ção de bens. As ope rações de cré di to, da or dem de R$425 mi lhões, e a ali enação de bens, da ordem de R$659 mi lhões, per fazen do R$1.131 mi lhões de re ce i tas de ca pi tal.
Não se al can çou a re ce i ta de ca pi tal que se preten dia quan do se pro je tou uma ar re ca da ção fan tás tica de R$12 bi lhões para um Esta do que não ar re cadou mais que R$6 bi lhões.
Fico ima gi nan do: será que pre vi am re ce i tas de
ca pi tal da or dem de R$6 bi lhões? Por que, cer ta mente, imaginar um incremento de receita da ordem de
R$6 bi lhões no Pa ra ná se ria ima gi nar o im pos sí vel.
O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me con ce de um apar te?
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Com prazer, no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se nador Álva ro Dias, V. Exª traz, ao re tor nar a esta Casa,
sua ex pe riên cia de ex-Governador. E, des de o iní cio,
tem trazido ao debate, neste plenário, a discussão
des se tema: o equi lí brio or ça men tá rio nas três es feras go ver na men ta is. Nes te mo men to, V. Exª traz um
caso con cre to, que é o do seu Esta do, o Pa ra ná. Isso
nos re me te, sem dú vi da al gu ma, a uma me di ta ção e a
um acompanhamento desse debate. Entendo que
essa ques tão diz res pe i to à ne ces si da de de im plan tação da lei de responsabilidade fiscal no Brasil. E,
além dessa responsabilidade fiscal que precisamos
implantar no Brasil – por que isso que ocorreu no
Esta do de V. Exª não acon te ce só lá, é ape nas um
exemplo, ocorre nas três esferas no País inteiro –,
precisamos começar a mudar a cultura no Brasil.
Considero uma atitude irresponsável o lançamento
da pe dra fun da men tal de uma obra, sem que, no entanto, se façam pre vi sões de me i os para a sua conclu são. Ou seja, de i xa-se para ou tros, não in te res sa
quem venha, “embarriga-se”, como se diz na gíria.
Pa re ce-me fun da men tal ha ver uma mu dan ça em rela ção a essa cul tu ra no Bra sil, a ser ado ta da des de os
ban cos es co la res. E V. Exª vem à tri bu na, no dia de
hoje, para de fen der essa tese de equi lí brio do Orçamen to, por que, sem ele, não che ga re mos a um de nominador comum, não alcançaremos nosso objetivo.
Por tan to, além da lei de res pon sa bi li da de fis cal, que
haveremos de votar, precisamos simultaneamente
pregar essa mudança de cultura em nosso País.
Meus cum pri men tos a V. Exª.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sem dú vida, Se na dor Ca sil do Mal da ner, pre ci sa mos con de nar
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e des tru ir este con ce i to de que dí vi da não se paga, dívi da se ad mi nis tra. Ima gi nem se todo ci da dão bra si lei ro obe de cer a essa re gra, ace i tar essa li ção dos gover nos e afir mar: “Não pa ga rei mais im pos tos. Os governos são caloteiros, não pagam dívidas, fazem
cres cer a dí vi da pú bli ca. Por que eu vou pa gar im postos?” Não pa gam mes mo.
Ve jam nes te qua dro do Pa ra ná – de po is eu de ixo a pro vín cia e vol to para o País, não que ro que imagi nem ser este um dis cur so pro vin ci a no ou de in te resse emi nen te men te pa ra na en se. Aqui está: não se paga ram dí vi das, ape nas 5,31% das des pe sas re a li zadas se de ram com amor ti za ção das dí vi das do Estado. É um per cen tu al in sig ni fi can te.
Saio, portanto, do cenário paranaense para o
bra si le i ro, es pe ci fi ca men te para o Con gres so Na ci onal, de po is que V. Exª nos lem brou da lei de res ponsa bi li da de fis cal. É nos sa res pon sa bi li da de fa zer trami tar ra pi da men te essa lei. E o nosso Partido apre sen tou, aqui, no Se na do, uma pro pos ta; há ou tra, do
Governo, tramitando na Câmara Federal. É preci so
que essa matéria seja discutida prioritariamente. Se
de se ja mos a es ta bi li za ção da nos sa eco no mia e o sucesso do plano econômico em exe cução no País,
pre ci sa mos cu i dar do fre io, ne ces sá rio e in dis pen sável para con ter a vo lú pia gas ta do ra de al guns go vernos es ta du a is e mu ni ci pa is do País.
A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – V. Exª me
con ce de um apar te?
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Com mu ito pra zer, Se na do ra.
A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Meu no bre
Co le ga, re co nhe ço que, des de que V. Exª aqui chegou, tem-se pre o cu pa do bas tan te com a con di ção finan ce i ra não só na ci o nal como dos Esta dos. Te mos
de reconhecer isso. Nesta ma nhã, ouvindo seu dis cur so, che guei à se guin te con clu são: quan do ana li samos os projetos nas comissões específicas, vemos
que ge ral men te os Esta dos que ca u sam ma i or ônus à
Na ção são os Esta dos gran des, por que são os que
têm condições de fazer grandes empréstimos. Em
decorrência das suas grandes Bancadas, eles têm
mu i ta fa ci li da de, até mes mo no Orça men to da União,
de carrear recursos para os seus Estados. São os
que têm ina dim plên cia, porque a inadimplência dos
pequenos Estados – se V. Exª fizer um levantamento
poderá observar isso – deve-se em grande parte às
AROs – an te ci pa ção da re ce i ta or ça men tá ria – que os
Esta dos cons tan te men te ne ces si tam fa zer até para pagar a folha de pagamento de pessoal. Sen ti mos cada
vez mais o au men to do de se qui lí brio re gi o nal em nos so
País. As regiões, principalmente as Regiões Norte e
Nordeste, têm sido bastante sacrificadas. Não digo o
Nor des te como um todo – sou nor des ti na de nas ci mento, embora represente, nesta Casa, o nosso querido
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Esta do de Ro ra i ma – por que hoje há dois Nor des tes a
serem considerados em termos de privilégios e em
ter mos de sa cri fí ci os. Então, meu no bre Co le ga, com
todo o res pe i to que te nho a V. Exª, com todo o re conhecimento que tenho da sua experiência política,
não só no Par la men to como no Exe cu ti vo, do gran de
ad mi nis tra dor que foi, do gran de Par la men tar que foi
e está sen do, gos ta ria de, apro ve i tan do o dis cur so de
V. Exª, fa zer um ape lo: não dê con ti nu i da de àque le
pro je to que di mi nui o nú me ro de par la men ta res das
Ban ca das do Nor te. V. Exª há de con vir que, hoje, temos uma re pre sen ta ção de oito par la men ta res – o mí nimo con ce di do de acor do com a Cons ti tu i ção de 1988 –,
se esse nú me ro for di mi nu í do, as nossas dificuldades
aumentarão. Sabemos que no Parlamento o que vale
são nú me ros. Não que ro agre dir nin guém, nem ir con tra
conceitos; entretanto, a re a li da de pura se prende aos
nú me ros. Se um Go ver na dor de Esta do tem um ma i or
nú me ro de par la men ta res que lhe dão apo io, tem também ma i o res con di ções de car re ar re cur sos para o seu
Estado do que aquele que tem me nos. Va mos de i xar
como está, e va mos to dos nós, os 81 Se na do res, traba lhar pela Re gião Nor te do nos so País. Não falo as sim
ape nas por que sou re pre sen tan te do Esta do de Ro ra ima. O tem po pas sa, e che ga rá o dia em que já não sere mos mais nós que es ta re mos sen ta dos nes tas pol tronas; se rão ou tros, mas a Re gião Nor te con ti nu a rá a correr o pe ri go de per der a so be ra nia so bre a Re gião Amazô ni ca. Se Par la men ta res como V. Exª e tan tos ou tros
aqui, que são do Par ti do po lí ti co do Pre si den te da República – porque do grupo político eu também sou –,
não fizermos algo para ajudar os Estados pequenos,
da qui a al guns anos, quan do ou tros vi e rem a nos substi tu ir, apre sen ta rão uma si tu a ção mu i to pior do que essa
que hoje V. Exª está apre sen tan do des ta tri bu na. Então,
que ro agra de cer a V. Exª. Sei que me ex ce di um pou co
– nos so Pre si den te está me aler tan do –, mas é mu i to
importante este assunto para nossa Região Norte: já
que não te mos os pri vi lé gi os dos Esta dos gran des, que
ao menos nossas Bancadas sejam conservadas. E é
isto que, a partir de hoje, não só eu mas também os
repre sen tan tes da Re gião Nor te que re mos: po der contar tam bém com a co o pe ra ção de V. Exª.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – No bre Senadora Marluce Pinto, agradeço o aparte. Peço ao
Pre si den te ape nas a con des cen dên cia de po der conclu ir meu pro nun ci a men to.
Respeitosamente, quero apanhar uma frase:
“Vamos deixar como está”. Não podemos deixar
como está, Senadora. Não estamos bem. Estamos
mu i to mal. E a nos sa pro pos ta, Se na do ra...
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Nobre
Senador, só um instante. É como estão as Bancadas;
a situação do País, não.
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O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Exato, é
isso que estou dizendo, refiro-me às Bancadas. De
forma al gu ma, po de ria dis tor cer suas pa la vras. V. Exª
me re ce o ma i or res pe i to e con si de ra ção. Ja ma is distor ce ria aqui lo que afir mou. As Ban ca das não po dem
per ma ne cer como es tão. E é pre ci so de i xar cla ro: nós
não estamos propondo a re du ção das Ban ca das do
Norte. Estamos propondo a redução das Bancadas
em todo o Bra sil, de to dos os Esta dos. Esta mos buscan do uma eco no mia sig ni fi ca ti va e, so bre tu do, a valorização do Po der Le gis la ti vo: res pe i ta bi li da de ma ior, efi ciên cia su pe ri or. V. Exª não te nha dú vi da: consul te os ele i to res de Ro ra i ma. A po pu la ção de Ro ra ima certamente aplaudirá a redução do número de
De pu ta dos do pró prio Esta do, por que a po pu la ção é
in te li gen te e sabe que não é o nú me ro de De pu ta dos
que fará a gran de za do Esta do. O que fará a gran deza do Esta do é a ca pa ci da de de tra ba lho e re a li za ção
de seu povo, é a de di ca ção das suas li de ran ças, é a
pre sen ça com pe ten te de lí de res no Con gres so Na cio nal, que, em me nor nú me ro, po de rão – mais qua li fica dos cer ta men te em todo o País – gran je ar cre di bi lidade pública. Nesses dias, ainda, os governadores
afir ma ram: “Se não fi ze rem cor tes no Ju di ciá rio e no
Le gis la ti vo, não te re mos con di ções de cum prir a legislação”. E nós não teremos autoridade, Sr. Pre sidente, nesta Casa, de propor redução em qualquer
es tru tu ra pú bli ca des te País se não co me çar mos pela
nos sa pró pria Casa. Isso diz res pe i to à gran de respon sa bi li da de que te mos di an te da Na ção bra si le i ra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
pa la vra, por 20 mi nu tos, o Se na dor Mo re i ra Men des.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, se o Se na dor Mo re i ra Men des me per mitir...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
pede a pa la vra pela or dem, Se na do ra Ma ri na Sil va?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – É
para fa zer um co mu ni ca do, Sr. Pre si den te, de in te resse do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Eu ins cre vo V. Exª para fa lar na pror ro ga ção.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – É
que está acon te cen do ago ra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Então,
tem V. Exª a pa la vra pela or dem.
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A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr.
Presidente.
Está-se realizando, na Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados, uma audiência
pública conjunta da CCJ e daquela Comissão, em
que está sendo argüido o indicado para a Polícia
Federal. O Senador Eduardo Suplicy pediu-me que
fizesse o apelo aos colegas membros da CCJ para
que compareçam também àquela audiência, visto
que se trata de algo de interesse desta Casa, sendo
fundamental nossa participação. A ausência de S.
Exª desta sessão deve-se ao fato de estar ele próprio
argüindo a pessoa que foi indicada para a Polícia
Federal e faz um apelo para que os membros da CCJ
possam dela participar, já que se trata de uma
audiência conjunta.
Era esse o comunicado que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Naturalmente, a Casa toma conhecimento do
comunicado, mas a Mesa lembra aos Srs. Senadores
que estamos em sessão deliberativa, temos Ordem
do Dia com matérias a serem votadas pelos Srs.
Senadores, de forma que a Mesa espera que, se
ocorrer o afastamento dos Srs. Senadores – claro
que cada um poderá se afastar se assim o desejar –,
que seja feito depois de cumprirmos o nosso dever de
apreciar a Ordem do Dia de hoje.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, requeiro minha inscrição para uma
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na
prorrogação da Hora do Expediente V. Exª terá 5
minutos, Senador Maguito Vilela.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr.
Presidente, peço que me inscreva para uma
comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito em segundo lugar, para falar na mesma
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
meu tema hoje vai fugir um pouco da rotina dos
grandes temas nacionais ou regionais.
Gostaria de registrar aqui a posse, ontem, de
Thabo Mbeki à Presidência da África do Sul. Eleito no
dia 2, a vitória de Mbeki é a vitória da dignidade
humana, conduzida por um dos maiores nomes do
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século, por sua luta em favor da democracia do país,
toldada pela mais sangrenta segregação racial que
este mesmo século conheceu: Nelson Mandela é o
seu nome.
É oportuno lembrar esse feito como registro de
como a transição de regimes autoritários para a
democracia pode ser feito sem derramamento de
sangue ou sem a usurpação do poder. Mandela
contradiz Shakespeare, que, ao apontar “o pior tirano
como o que um dia foi escravo”, denunciava que a
mais cruel forma de usura é exercida pelos que mais
sofreram para conquistar o poder.
Qualquer comparação entre a África do Sul e a
história recente do Brasil não é mera coincidência.
Difere, no entanto, de como os dois países
devolveram a cidadania aos seus povos. Aqui, os
anos de arbítrio chegaram ao fim após vinte anos –
graças a Deus –, com muito menos sangue a
lamentar, graças a uma anistia que acomodou no
mesmo barco torturadores e terroristas ao porto da
democracia, sete anos a mais do que o tempo em que
Mandela ficou preso acusado de crimes contra o
apartheid, o brutal sistema de segregação baseado
na raça dos cidadãos. Aqui as comparações acabam.
Ao conquistar a liberdade para seus irmãos, Mandela
cortou o derramamento de sangue que manchava o
seu país desde o início da sua história. Mandela volta
para casa com a consciência tranqüila dos que
cumpriram com honra o dever traçado pela História.
Mais do que fazer o seu sucessor, de resto esperado
pelo mundo todo, Mandela deixa atrás de si um
passado que lhe valeu a admiração de todo o mundo,
entre as quais a conquista do Prêmio Nobel da Paz,
que ele, modestamente, transfere aos povos que
lutam pela paz e que resistem contra o racismo em
seus países, particularmente, à Noruega por sua
posição contra o apartheid sul-africano, enquanto
grande parte do mundo mantinha-se indiferente.
As comparações são inevitáveis, Srªs e Srs.
Senadores, a começar pelo que a África conquistou
com o trabalho de Nelson Mandela. Aqui nos
contentaríamos em conquistar a tranqüilidade social,
voltarmos a nos preocupar menos com a
popularidade do Senhor Presidente Fernando
Henrique
Cardoso
e,
principalmente,
em
encontrarmos uma saída para as conturbações que
geraram essa mesma impopularidade.
Graças ao trabalho de apaziguamento de um
país di la ce ra do pelo an ti go re gi me de se gre ga ção soci al, Man de la le vou o seu par ti do, o Con gres so Na ci onal Sul Afri ca no e seu can di da to, o Vi ce-Presidente
Tha bo Mbe ki, a uma vi tó ria ago ra mal com -
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par ada à ob ti da na reele i ção de Fer nan do Hen ri que.
Aqui, a paz so ci al se tra du zia pela con quis ta do Pla no
Real, da que da da in fla ção, de mais co mi da na mesa.
Logo, pouco importava se o sucessor de Fernando
Hen ri que fos se ele mes mo.
Acho que outros países, em idênticas agruras
sociais, tam bém gostariam de ter um Mandela em
casa. Para que, no ras tro das con quis tas de mo crá ticas que eles ve nham a ob ter, não te nham que tro peçar em pe dras como a que en con tra mos pela pas sagem de, por exem plo, um Fer nan do Col lor em nos so
País. Ba nho de urna, no Bra sil, pa re ce que vi rou praga. Qu an to mais re tum ban te for a vi tó ria dos auto proclamados sal vadores da pátria, mais decepções o
País tem pela fren te. Con ti nu ar mos tão ór fãos como
an tes do so nho, até quan do a pró xi ma men ti ra nos for
ace na da. Para con ti nu ar ca in do e le van tan do.
Como na Áfri ca do Sul, com ou sem Man de la, o
País continua batendo no peito. Segundo dados da
re vis ta Veja, os ne gros (77% da po pu la ção) con ti nuam vi ven do mi se ra vel men te. Aqui, a bus ca pela melho ria de vida da po pu la ção atin ge a to das as ca madas so ci a is. Ao con trá rio da mi no ria bran ca que, apesar da truculência, deixou uma estrutura econômica
que alinhava a África do Sul entre os países me nos
de pen den tes dos fa vo res do FMI.
Finalizando, espero que o presidente
sul-africano ele i to pos sa con ti nu ar o que o ve lho e caris má ti co Man de la con quis tou até aqui, nes sa cor ri da
de re ve za men to que a Áfri ca do Sul está en ce tan do
rumo ao novo mi lê nio. Tor ce mos para que ama nhã não
tenhamos que voltar aqui para lamentar nova de cepção.
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Per mi te V.
Exª um apar te?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
com pra zer V. Exª.
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Pa ra be nizo V. Exª por este pronunciamento que faz. Eu só
acres cen ta ria, em re la ção às com pa ra ções que V. Exª
fez – se é que as en ten di, Se na dor –, um as pec to que
acre di to ser da mais alta re le vân cia. Na Áfri ca do Sul,
todo o re gi me de apar ta ção so ci al da su pre ma cia da
mi no ria bran ca em re la ção à ma i o ria ne gra e toda a
luta que foi leva da a cabo pelo povo sul-africano
teve à frente desse processo a liderança de Nelson
Mandela, que durante mais de 30 anos lutou para
che gar à con quis ta do que sig ni fi cou para a hu ma nida de uma si na li za ção de es pe ran ça pela via da ação
po lí ti ca pa cí fi ca – o que faz par te da tra je tó ria da queles que de fen dem a paz e que não são fa vo rá ve is à vio lên cia e nem à guer ra. No en tan to, o gran de mé ri to
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de Man de la, além de todo esse pro ces so his tó ri co que
ele vi veu, do meu pon to de vis ta, foi o fato de que nem
ele e nem os seus se au to-intitularam imprescindíveis
para a con ti nu i da de do que ali foi con quis ta do. A re a lida de do povo sul-africano, em to dos os seus as pectos, era bem pior do que a re a li da de do povo bra si le iro. No en tan to, la men to que, no Bra sil, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, o seu nú cleo di ri gen te e
o próprio Congresso Nacional tenham-no auto-intitulado im pres cin dí ve is para con ti nu ar o pro cesso de es ta bi li za ção eco nô mi ca. Foi essa im pres cin dibi li da de que fez com que este País che gas se a esta
si tu a ção. Para mim, a gran de con tri bu i ção de um esta dis ta nes te País – após ter mos vi vi do a ex pe riên cia
da era Col lor e a tran si ção para Ita mar Fran co – se ria
fazer estrategicamente o fundamental para que pu dés se mos ter es ta bi li da de po lí ti ca, eco nô mi ca e so cial. Quem fos se le var a cabo essa ta re fa não po de ria
ter em vis ta a re e le i ção, caso con trá rio, iria re nun ci ar
às ações fun da men ta is para ter ma i or po pu la ri da de.
Foi o que acon te ceu com este País em fun ção da ganância pela reeleição. Tínhamos que fazer um mu dan ça no câm bio e uma des va lo ri za ção no real, e tais
medidas não foram tomadas porque gerariam des gas te po lí ti co. Ha via uma sé rie de ou tras me di das neces sá ri as que não fo ram re a li za das em fun ção da ree le i ção. Cre io que, hoje, o Pre si den te Fer nan do Henrique Cardoso e, infelizmente, o povo brasileiro pa gam um pre ço mu i to alto por não te rem com pre en dido qual era o pa pel de um go ver nan te nes se pe río do
de tran si ção, como mu i to bem com pre en deu Man dela. Man de la vai fi car na his tó ria como aque le que acabou com o apartheid na Áfri ca do Sul. Espe ro, como
V. Exª, que o seu su ces sor te nha a con di ção po lí ti ca
e a ca pa ci da de de con ti nu ar esse pro ces so nas bases em que está pos to hoje, que não é mais a gran dio sa ar ti cu la ção fe i ta do pon to de vis ta po lí ti co para
se dar fim a um re gi me de apar ta ção so ci al. Por outro lado, no Bra sil, in fe liz men te, Se na dor, o que ti vemos foi uma su bor di na ção dos in te res ses es tra té gicos do País aos in te res ses da re e le i ção, que, la mentavelmente, o Con gresso Na cional e o Presidente
Fer nan do Hen ri que Car do so não fo ram ca pa zes de
com pre en der a di men são do go ver nan te que as sumia após a era Collor, após a sua transição. É por
isso que es ta mos pa gan do um pre ço tão alto. Ma nifes to ape nas uma dis cor dân cia em re la ção ao que
apon tou V. Exª, Se na dor Mo re i ra Men des: en quan to
na Áfri ca do Sul a ma i o ria bran ca tem as be nes ses,
se gun do V. Exª, no Bra sil, a cri se atin ge a to dos. É
cla ro que atin ge a to dos; con tu do, atin ge de uma forma mu i to tê nue a ca ma da de in clu í dos – a si tu a ção
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dos 60 milhões de incluídos nem se com pa ra à daque les que es tão aba i xo da li nha de mi sé ria. O Bra sil,
in fe liz men te, con ti nua sen do um dos pa í ses de ma i or
con cen tra ção de ren da e de ma i or ín di ce de de sempre go, ocu pan do, no par ti cu lar, o ver go nho so 4º lu gar
no mun do. Pa ra be ni zo V. Exª por tra zer o tema à tribu na esta ma nhã.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Agradeço o aparte de V. Exª, ainda que concorde
apenas em parte com ele. Faço a ressalva de que,
uma vez proposta a reeleição, o povo a referendou
nas urnas. A vontade do povo constitui, assim, um
fato que não se pode mais discutir.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador
Moreira Mendes, V. Exª me concede um aparte?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Concedo o aparte ao ilustre Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Agradeço a
oportunidade e procurarei ser bem rápido para que V.
Exª conclua o seu pronunciamento. Contudo, não
poderia deixar de cumprimentá-lo. A caminho do
Senado, ouvia eu o discurso de V. Exª, quando
mencionava a figura de Nelson Mandela. Veio, então,
à minha memória a figura de Gandhi, que, através da
história, foi o exemplo mor de que a paz também traz
vitórias. Mandela, por sua vez, é o exemplo vivo de
que a sua capacidade de suportar o sofrimento, a
discriminação e a violência, tendo conseguido
superar todas as adversidades, deu à África do Sul
um programa de paz. Hoje, a luta daquele país é
pelos direitos humanos. Ainda ontem, quando o
governo americano divulgou relatório sobre alguns
países que ferem princípios dos direitos humanos,
vimos que, infelizmente, há algumas referências ao
Brasil. Daí a importância do discurso de V. Exª, qual
seja, a de trazer aos Anais desta Casa o exemplo do
sofrimento e da angústia de Nelson Mandela, durante
os anos que sofreu na prisão, seguindo-se o exercício
de um governo que foi captado pela sociedade como
positivo. Este, para nós também, um exemplo que
deve ser seguido. Acredito que, por meio da paz, da
luta pacífica e fraterna, conseguiremos reverter os
altos índices de desemprego de que padece a
sociedade brasileira hoje. E V. Exª, acredito, ao
inscrever o nome de Mandela nos Anais como
exemplo de pessoa humana, impõe-nos também a
meditação sobre o problema. Quero cumprimentá-lo,
esperando que tenham eco as palavras de V. Exª.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agrade ço o apar te de V. Exª, que, com a sua ca pa ci da de,
veio ao âma go da ques tão, que é, exa ta men te, o fato
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de registrar o exemplo deixado por aquele grande
sul-africano às ge ra ções fu tu ras de todo o mun do.
Continuando, Sr. Presidente, e para finalizar,
es pe ro que o Pre si den te ele i to pos sa con ti nu ar o que
o velho e carismático Mandela conseguiu até aqui,
nes ta cor ri da de re ve za men to que a Áfri ca do Sul está
en ce tan do rumo ao novo mi lê nio.
Tor ce mos para que, ama nhã, não te nha mos de
vol tar aqui para ali men tar mais uma de cep ção. Afi nal,
lá, no Con ti nen te Ne gro, es tão par te das nos sas ra ízes afe ti vas, cul tu ra is e his tó ri cas.
Qu e ro en cer rar di zen do que fe liz do go ver nan te
que, após cum prir a sua mis são para com o seu povo,
pode re tor nar a sua al de ia fe liz, sor rin do, can tan do e
dan çan do, como Man de la.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, nobres Co le gas, nos úl ti mos dias e, de modo es pe ci al,
na se ma na pas sa da, o PMDB foi acos sa do por no tí cias e comentários que procuravam transformá-lo na
ovelha tresmalhada da base de apoio do Governo.
Mon tou-se uma ver da de i ra ofen si va cujo ob je ti vo era
fa zer com que o par ti do en car nas se a fi gu ra do vi lão,
en quan to se re ser va va o pa pel de mo ci nho para os
de ma is par ce i ros da ali an ça go ver nis ta.
Algu mas fi gu ras do Go ver no acu sa ram o nos so
PMDB de cri ar di fi cul da des ao Pre si den te da Re pú blica, ad ver tin do que os mi nis tros per ten ci am ao Go verno e não aos par ti dos. Um dos mi nis tros, em de cla rações à im pren sa, foi par ti cu lar men te cáus ti co e in justo na ad ver tên cia ao PMDB, como se o nos so par ti do
es ti ves se uni ca men te mo vi do por con ve niên ci as parti dá ri as, e não pelo res pe i to ao in te res se pú bli co, que
é a sua ra zão de ser.
Toda a tem pes ta de ar ma da so bre o PMDB ti nha
como ca u sa a no me a ção do Di re tor-Geral do De parta men to de Po lí cia Fe de ral, car go que es ta va vago há
três me ses, des de a sa í da do De le ga do Vi cen te Chelot ti. O Mi nis tro da Jus ti ça, Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
de fen dia uma so lu ção téc ni ca na subs ti tu i ção do Dele ga do Vi cen te Che lot ti. Tan to isso é ver da de que colo ca ra no lu gar o De le ga do Wan tu ir Ja ci ni, con si de rado um pro fis si o nal com pe ten te e que não se en vol vera nas dis pu tas in ter nas da ins ti tu i ção.
Qual não foi nossa surpresa ao vermos que o
que deveria ser uma decisão partidária rotineira
trans for mou-se num ven da val po lí ti co. A di re ção na cional do PMDB, desde o início, solidarizou-se com
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nos so com pa nhe i ro, que vem de sen vol ven do um traba lho dig no de elo gi os em de fe sa do for ta le ci men to
da ci da da nia no Mi nis té rio da Jus ti ça. Ci o so de suas
responsabilidades, re pi to, ele de fen dia uma so lu ção
téc ni ca na es co lha do Di re tor-Geral do De par ta men to
de Po lí cia Fe de ral. Como se tra ta de ór gão im por tante para a se gu ran ça in ter na do País, o Mi nis tro sempre repeliu qualquer in gerência de natureza política
na Po lí cia Fe de ral.
Não é a primeira vez que o PMDB é alvo de
injustiças. Nos primeiros dias de abril deste ano, o
Ministro das Comunicações cobrava lealdade do
nosso partido, advertindo que: “Os aliados do
Governo precisam ser firmes e estar dispostos a
correr riscos”. No dia 7 de abril próximo passado, o
Jornal de Brasília assim relatava o encontro da
imprensa com o referido Ministro:
O Ministro das Comunicações não
desmentiu a informação de que, na
quarta-feira passada (31 de março deste
ano), num café da manhã no Palácio da
Alvorada, juntamente com o Presidente
Nacional do PFL, sugeriu ao Presidente da
República o rompimento com o PMDB e a
demissão dos Ministros dos Transportes,
Eliseu Padilha; da Justiça, Renan Calheiros;
e das Políticas Regionais, Ovídeo de
Angelis.
Tal notícia não foi desmentida por nenhum dos
seus protagonistas, razão pela qual todos a encaram
como veraz. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso repeliu a sugestão que lhe foi apresentada
pelo referido ministro e por um dos presidentes dos
partidos que compõem a base de apoio governista. O
Presidente tem consciência do relevante papel que o
PMDB desempenhou e desempenha na base de
sustentação política do Governo.
O que se constata neste episódio, Sr.
Presidente, é a notória prevenção de certos
segmentos partidários contra o Partido e alguns dos
seus representantes no Governo. Por que cobrar
lealdade de um partido que teve papel decisivo e
incisivo na aprovação de uma densa relação de
matérias importantes, apesar do ônus político, desde
a quebra dos monopólios do petróleo e das
telecomunicações até as reformas estruturais
propriamente ditas, ainda não concluídas? Não me
parecem justas essas dúvidas e incertezas.
Antes de assumir a Presidência Nacional do
PMDB, o Senador Jader Barbalho, num trabalho
conjunto com o Presidente da Câmara, Deputado
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Michel Temer, o Senador Iris Rezende, os Ministros
Renan Calheiros e Eliseu Padilha e outras eminentes
lideranças, travou verdadeira batalha interna para
que o nosso Partido mantivesse o apoio à campanha
do Presidente Fernando Henrique Cardoso pela
reeleição, renunciando, assim, à candidatura própria.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Casildo Maldaner, desculpe interromper V. Exª, mas é
para prorrogar a Hora do Expediente pelo tempo
necessário para que V. Exª conclua seu
pronunciamento.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O PMDB nunca faltou ao Governo. Nosso apoio
foi decisivo para aprovar matérias de indiscutível
importância para o País. O que não podemos é dar
apoio incondicional. Como já salientou, algumas
vezes, o Presidente Nacional do PMDB, Senador
Jader Barbalho:
Nosso Partido apóia o Governo, mas
se reserva o direito de criticar aquilo que
considera errado do ponto de vista do
interesse nacional.
O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Pois não, com muita honra ouço V. Exª.
O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – Prezado
Senador Casildo Maldaner, estou ouvindo, como se
costuma dizer nesta Casa, com toda a atenção – mas
no meu caso não é uma frase, é atenção mesmo –, o
discurso de V. Exª. E quero fazer uma reflexão
conjunta, que talvez seja até uma autocrítica
conjunta. É evidente que não se pode negar a ajuda
do PMDB ao processo governativo. Aliás, com todos
os Senadores na frente fica difícil nos comunicarmos
pelo olhar, que também é uma forma de comunicação.
É evidente. Quero fazer uma reflexão com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) – Srªs e Srs. Senadores, nós
temos um orador na tribuna.
O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – Talvez
seja interessante nós todos da aliança de apoio ao
Governo fazermos uma autocrítica e nos
aproximarmos um pouco mais. Isso não é exclusivo
do Partido de V. Exª, do meu ou do PFL. O que é uma
aliança política? Senador, eu vou trocar de lugar
porque, infelizmente, não estou podendo me
comunicar com V. Exª. Agora, sim. Olho no olho é
melhor, não é, Excelência?
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O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – É
melhor, é verdade!
O Sr. Artur da Tá vo la (PSDB – RJ) – Como se
faz em San ta Ca ta ri na e no Rio de Ja ne i ro. Aliás, por
fa lar em San ta Ca ta ri na, a Casa agra de ce as ma çãs
ma ra vi lho sas da que le Esta do, que V. Exª fez tra zer a
to dos nós, para ale gria e eco no mia do co les te rol de
todos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Mu i to obri ga do, é de co ra ção.
O Sr. Artur da Tá vo la (PSDB – RJ) – Mas, Senador, eu quero fazer de público essa observação,
por que acho que é uma au to crí ti ca que a ali an ça que
dá sus ten ta ção ao Go ver no de ve ria fa zer. Uma ali ança não é uma ligação en tre igua is, por que se fos se
não se ria uma ali an ça. A na tu re za da ali an ça é ser um
amál ga ma po lí ti co ca paz de ele ger os pon tos que há
de co mum en tre os que se ali am, que con cor dam com
o rumo de um Go ver no e que têm di ver gên ci as. A aliança é um instrumento complexo de ação política,
que o parlamentarismo ca rac te ri za, aliás, muito me lhor do que o pre si den ci a lis mo, que faz par te de um
con jun to de me di das de in clu são de con cor dân ci as, e
com es sas con cor dân ci as ope ra a ação po lí ti ca. Nós
não te mos fe i to as sim, in fe liz men te. No pri me i ro Governo, possivelmente. Hoje em dia, vejo que apesar
de a ali an ça se man ter no que tan ge a vo ta ções e a
matérias es sen ci a is ao Go ver no, dis so não há dú vida, a verdade, Senador, é que, hoje, até porque se
avizinha um novo panorama eleitoral com eleições
pró pri as, a ali an ça não tem se in te gra do, a meu ju í zo,
como de ve ra. E isto não é crí ti ca ao PMDB, é au to crítica. Ou seja, nós, do partido da aliança – o PFL, o
PMDB e o PSDB –, não te mos agi do em co mum. Não
temos nos reunido. Há ações que são iso la das e toma das de modo ab so lu ta men te in de pen den te de um
en tro sa men to com o Pre si den te. Há ações iso la das
de eminentes líderes de repercussão nacional que
são tomadas sponte sua, ou seja, por deliberação
própria, o que tem trazido dificuldades à aliança. É
pre ci so ser mos sem pre cons ci en tes do que fa ze mos
e do que somos e termos a capacidade crítica de
olhar primeiro para nós mesmos e, depois, para os
outros. Uma das nossas grandes discordâncias da
Opo si ção, nes ta Casa, é que ela olha pri me i ro para si
e de po is para o Bra sil; pri me i ro, para os seus in te resses imediatos, eleitorais, ou de criar antagonismos,
do que para os pro ble mas na ci o na is efe ti va men te. Já
que o dis cur so de V. Exª está apon tan do da dos e fatos – V. Exª é um ho mem con cre to –, ao lado des ses
dados, vamos pensar juntos. Não estamos nos de sempenhando, de modo har mô ni co, na or ga ni za ção
interna dessa aliança, e isso tem trazido, evi den temente, fissuras no nosso com portamento. Estamos
com exem plos às car ra das. Não vou ci tar, e tam pouco nomes, para não dar um ca rá ter po lê mi co a esta
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minha fala, pois não é a finalidade dela. Qu e ro apenas di zer-lhe que acre di to que to dos nós de va mos fazer uma reflexão sobre como estamos a conduzir
essa ali an ça. Pa re ce-me que, no mo men to, ela está
sen do uma ali an ça for mal, que fun ci o na em al gu mas
vo ta ções, mas que, a ri gor, não re pre sen ta o en tro samen to e o amál ga ma ne ces sá ri os a uma ali an ça majo ri tá ria, para fun ci o nar em unís so no, do pon to de vista po lí ti co, com o Go ver no e nes ta Casa. Obri ga do a
V. Exª pela aten ção e pe las ma çãs tam bém.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Acre di to, Se na dor Artur da Tá vo la, que as pon de rações de V. Exª me re cem re fle xões, sem dú vi da al guma. Qu e ro di zer que es tou tra zen do este tema sponte propria. Aliás, eu nem deveria pedir autorização
ao Pre si den te na ci o nal do meu Par ti do nem ao meu
Lí der. Sin to-me na obri ga ção de re fle tir um pou co sobre isso. Embo ra seja mem bro da Exe cu tiva Na ci o nal
e Pre si den te do meu Par ti do em San ta Ca ta ri na, es sas
são questões que estamos vivendo, e, ao ex te ri o rizá-las, cons ta ta mos que vêm de um mun do re ple to de
aná li ses de com pa nhe i ros, de pes so as.
Se na dor Artur da Tá vo la, quan do da de ci são de
ter mos can di da to pró prio ou não, hou ve uma ver da de ira ba ta lha in ter na no nos so Par ti do em âm bi to na ci onal. E a decisão de apoiar a re e le i ção do Presidente
Fer nan do Hen ri que Car do so, não há a me nor dú vi da,
ca u sou mo vi men tos di ver sos in ter nos até che gar mos
ao pon to de o Par ti do, em ní vel na ci o nal, não lan çar
can di da to pró prio e apo i ar a re e le i ção do Pre si den te.
Com uma his tó ria de 30 anos de ca mi nha da do nos so
PMDB, não foi fá cil ex pli car às ba ses que não te ría mos
can di da to, que o me lhor para o Bra sil era não ter candi da to pró prio e apo i ar o Pre si den te Fer nan do Hen rique Car do so. Não foi fá cil para ne nhum de nós, Lí deres, nas ba ses, con ven cer mos e en ten der mos a co muni da de in ter na do PMDB em âm bi to na ci o nal. Não foi
fá cil, no meu Esta do, con ven cer a se ção de San ta Cata ri na de que este era o me lhor ca mi nho.
Recebemos, a todo instante, chamamentos e
crí ti cas. Por isso tra go es tas pon de ra ções, Sr. Pre siden te, no me lhor dos in tu i tos, o de co la bo rar.
O Senador Jader Barbalho tem imprimido ao
nosso Partido uma orientação firme e competente.
Essa ges tão aten ta tem ge ra do re sul ta dos po si ti vos,
como se pôde cons ta tar na le i tu ra de re cen te pes quisa re a li za da pelo Ibo pe, cu jos re sul ta dos apon tam o
PMDB como o Par ti do mais in flu en te do País e o de
ma i or cre di bi li da de.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém
nos cabe fa zer al gu mas con si de ra ções a res pe i to do
trabalho desenvolvido pelo Se na dor Re nan Ca lhe -i
ros no Mi nis té rio da Jus ti ça. Qu al quer pes soa me dianamente informada tem acompanhado a atuação
do Mi nis tro em de fe sa dos in te res ses da so ci e da de.
Assim, o Mi nis té rio da Jus ti ça está em pe nha do em
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com ple tar o pro ces so de de mar ca ção das ter ras in díge nas, ape sar da no tó ria es cas sez de re cur sos, cuja
postergação só contribuiu para um noticiário que
com pro me te a ima gem do Bra sil lá fora.
Em pou co mais de um ano à fren te do Mi nis té rio
da Jus ti ça, o Se na dor Re nan Ca lhe i ros foi res pon sável por al gu mas re a li za ções mar can tes. Se não, ve jamos: em pe nhou-se, pes so al men te, em apres sar a regulamentação do novo Código de Trânsito, cuja vi gência reduziu os alarmantes índices de acidentes
nas es tra das e em nos sas gran des ci da des; teve impor tan te pa pel na de ci são do Go ver no de pro por ao
Congresso lei pro i bin do a co mer ci a li za ção de ar mas
no Bra sil, con di ção in dis pen sá vel para um de sar mamen to ge ral, item de in dis cu tí vel im por tân cia na luta
contra a vi olência (embora eu considere discutível
essa matéria); promo veu reestruturação na Polícia
Ro do viá ria Fe de ral, com o ob je ti vo de pre pa rá-la para
melhor fiscalizar o cum pri men to das dis po si ções do
Novo Có di go Na ci o nal de Trân si to na ex ten sa ma lha
ro do viá ria ad mi nis tra da pelo Go ver no Fe de ral. Nes se
sen ti do, ven cen do as di fi cul da des pró pri as da con juntu ra, o Mi nis tro con se guiu ad qui rir cin co he li cóp te ros
para tornar mais eficiente o policiamento nas es tradas mo vi men ta das des te País.
Foi também, Sr. Presidente, gra ças aos seus
es for ços que os as sal tos cri mi no sos a na vi os an co rados em gran des por tos bra si le i ros co me ça ram a declinar. Isso porque S. Exª con se guiu al guns equi pamentos, in clusive lanchas adquiridas da Marinha,
para co lo car a Po lí cia Fe de ral no pa tru lha men to dos
por tos de San tos e do Rio de Ja ne i ro, re pri min do uma
ação cri mi no sa que já re sul tou em con si de rá ve is danos ao pa tri mô nio e em per das de vi das.
O Mi nis té rio da Jus ti ça, na ges tão do nos so eminen te cor re li gi o ná rio, tem de di ca do aten ção es pe ci al
às providências recomendadas para re du zir os ín dices de cri mi na li da de no País. Ago ra mes mo, ele re cebeu de uma co mis são de ju ris tas, pre si di da pelo Minis tro Vi cen te Cer ni chi a ro, o an te pro je to de mo der nização do Código Penal, que estará chegando ao
Congresso Nacional em breve e que promete se
trans for mar em pre ci o so ins tru men to na luta con tra a
cri mi na li da de.
Recentemente, ele “de cla rou guer ra” aos agi otas que vinham atuando nos corredores do Poder,
min guan do os já par cos sa lá ri os dos ser vi do res pú blicos. Como se vê, ele tem for ta le ci do o seu Mi nis té rio
em de fe sa dos in te res ses dos con su mi do res, mo bi lizan do a so ci e da de para tor nar mais efi caz a le gis lação que a protege. Na mesma linha de ação está o
seu empenho em fazer com que seja cum pri da a lei
que re pri me a for ma ção de car téis e mo no pó li os, insurgindo-se, de forma enérgica, contra qua isquer
atos des ti na dos a eli mi nar a con cor rên cia.
Nos so Par ti do es te ve e está pre o cu pa do com o
fu tu ro do Bra sil, sem ig no rar suas res pon sa bi li da des
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no pre sen te. Nin guém tem au to ri da de para co lo car em
dú vi da a nos sa le al da de ao Go ver no do Pre sidente Fernando Henrique Cardoso. Assim como não haverá
quem pos sa ne gar os as si na la dos ser vi ços que te mos
pres ta do à es ta bi li da de po lí ti ca e eco nô mi ca e aos in teres ses do Go ver no e do Bra sil, aci ma de tudo.
Digo isso com re la ção ao meu Esta do. To das as
ve zes, prin ci pal men te nos fins de se ma na, que percor ro o in te ri or do Esta do, es ses de ba tes vêm à tona.
É a nos sa pre ga ção, Sr. Pre si den te. Digo isso com a
ma i or sin ce ri da de.
As Li de ran ças do PMDB es ta vam cer tas quando so li ci ta ram a cons ti tu i ção de uma Co mis são Par lamen tar de Inqué ri to para in ves ti gar ir re gu la ri da des no
sistema financeiro. O trabalho de investigação que
essa CPI re a li zou até o mo men to, in clu si ve na apu ração da ge ne ro sa aju da que o Ban co Cen tral deu aos
Bancos Marka e Fon te Cin dam, já jus ti fi ca ram a sua
cri a ção. Isso re ve la a pre o cu pa ção do Par ti do com os
in te res ses su pe ri o res da Na ção.
Sem som bra de dú vi da, nos sa le al da de não tem
faltado a este Governo. Não se pode ignorar que o
PMDB teve pa pel im por tan te em obs tru ir duas ten ta tivas de aber tu ra de pro ces sos de impeachment contra o Pre si den te da Re pú bli ca, em ra zão do es cân dalo das fi tas so bre a pri va ti za ção da Te le brás, am bas
de iniciativa oposicionista, como lembrou, re cen temente, o Presidente da Câmara dos Deputados, o
Deputado Michel Temer, nosso eminente cor re li gi oná rio, que vem con du zin do, de for ma de mo crá ti ca, a
re for ma do Po der Ju di ciá rio, que se en con tra na que la
Casa. O PMDB tem sido um ali a do fir me do Go ver no
nos mo men tos mais im por tan tes.
Até pode faltar o diálogo. Concordo com o Se nador Artur da Távola: mu itas ve zes fal ta o diá lo go.
Mas ir ao Pre si den te fa zer com que as co i sas acon teçam não é fá cil.
O PMDB tem sido um aliado firme do Governo
nos mo men tos mais im por tan tes. Por isso, não re conhe ce mos au to ri da de em nenhum dos parceiros da
ali an ça go ver nis ta para fa zer re pa ros ao nos so comportamento.
O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, V. Exª me per mi te um apar te an tes
que a Pre si dên cia dê por en cer ra do, com base no Regi men to, o dis cur so de V. Exª?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Eu con fio na com pre en são do Pre si den te, ain da mais
sen do V. Exª a me apar te ar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sem
dúvida nenhuma, a Mesa contribuirá para que a Casa
não deixe de ouvir o aparte do Senador Jader
Barbalho, fazendo um apelo a S. Exª e a V. Exª para
que, em seguida, encerre seu pronunciamento,
porque toda a prorrogação da Hora do Expediente já
foi consumida pelo discurso de V. Exª.
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O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Casildo Maldaner, ini ci al men te, de se jo agra de cer as
referências bon do sas que V. Exª aca ba de fa zer ao
meu de sem pe nho à fren te da Pre si dên cia do PMDB,
que, se gu ra men te, se deve à co la bo ra ção de com panhe i ros como V. Exª, que mu i to têm me aju da do na
con du ção do Par ti do, e à so li da ri e da de que não tem
me fal ta do nem dos com pa nhe i ros do Se na do, nem
dos da Câ ma ra dos De pu ta dos, nem dos nos sos Governadores, enfim, dos companheiros espalhados
por todo o Bra sil. Eu gos ta ria de cum pri men tar V. Exª
pela ma ni fes ta ção que faz nes te mo men to, ma ni festa ção essa de so li da ri e da de ao com pa nhe i ro Re nan
Ca lhe i ros. S. Exª a me re ce, aci ma de tudo pelo seu
de sem pe nho à fren te do Mi nis té rio da Jus ti ça. Ape sar
dos par cos re cur sos, S. Exª con se guiu se trans for mar
num Ministro da cidadania, preocupado, fun da mentalmente, com o direito das pessoas mais humildes
deste País. Por outro lado, eu gostaria de registrar
tam bém a mi nha con cor dân cia com a aná li se que V.
Exª faz da con tri bu i ção que o PMDB tem dado, de forma con cre ta, ao Go ver no Fer nan do Hen ri que. Num
relacionamento, não valem simplesmente as pa lavras, mas os ges tos con cre tos. E, de for ma con cre ta,
o PMDB tem co la bo ra do. Co la bo rou em to das as refor mas pro pos tas e tem co la bo ra do, na ação po lí ti ca,
com o Governo. Evidentemente, eu concordo: uma
aliança po lí ti ca não pode, ab so lu ta men te, des fi gu rar
os di ver sos par ti dos po lí ti cos que a com põem. De forma ne nhu ma. O fun da men tal é a es sên cia da so li da riedade ao Governo naquilo que nós consideramos
cru ci al para a so ci e da de. Eu te nho dito que só há uma
in con di ci o na li da de no PMDB: com a so ci e da de bra sile i ra. Nas nos sas re la ções com o Go ver no, há que se
contabilizar que, de for ma sig ni fi ca ti va, o PMDB tem
co la bo ra do, como tem co la bo ra do o PFL, como tem
co la bo ra do o PSDB, com o Go ver no Fer nan do Hen rique. Cre io que, por tan to, quem ti ver a opor tu ni da de
de fa zer uma aná li se cu i da do sa, uma aná li se que não
seja eivada de passionalidade, haverá de verificar
que, no essen ci al, os Par ti dos que fa zem par te da base
do Go ver no têm dado ele va da e con sis ten te co la bo ração ao Governo Fernando Henrique. Desejo cum primen tar, por tan to, o com pa nhe i ro pela aná li se que faz e
agra de cer, mais uma vez, as re fe rên ci as bon do sas fe itas por V. Exª, no seu pro nun ci a men to, a mi nha pes soa.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Aco lho e apóio as pon de ra ções fe i tas pelo meu Pre siden te e Lí der, Se na dor Ja der Bar ba lho. E, após es tas
con si de ra ções, fi na li za rei, Sr. Pre si den te.
Estou pro cu ran do ex te ri o ri zar aqui lo que pen sa
a nos sa Exe cu ti va, o nos so Pre si den te e o nos so Parti do: em bo ra apo i an do as ações do Go ver no, não renun ci a mos à nos sa iden ti da de, fru to da glo ri o sa tra dição de lu tas de nos so Par ti do. O povo tem cons ciência do momento político por que passa a Nação,
como a re cen te pes qui sa do Ibo pe de mons trou.
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É nes sa di re ção que o PMDB deve con ti nu ar a
trilhar o seu caminho. E, como sempre diz o nosso
Presidente, estamos ao lado do Go ver no, apo i a mos
suas ações, mas, aci ma de tudo, está o Bra sil, o nosso de ver para com a Na ção bra si le i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tário em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 336, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro jeto de Resolução nº 101, de 1998, que autoriza a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ração de cré di to ex ter no no va lor de até de zes se is
milhões e qui nhen tos mil mar cos ale mães, jun to
ao Kre di tans talt Für Wi e de ra uf bau – KFW, des ti na da
ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de Sa ne a men to Bási co do Pi a uí.
Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 1999. – Ja der
Bar ba lho – Hugo Na po leão – Sér gio Ma cha do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re querimento será vo ta do após a Ordem do Dia, na for ma
do dis pos to no art. 340, in ci so II, do Re gi men to Interno.
A Mesa de se ja in for mar aos Srs. Se na do res inscri tos para uma co mu ni ca ção ina diá vel que a sua inscri ção foi fe i ta para a pror ro ga ção da Hora do Expe dien te, mas o tem po des ti na do a essa pror ro ga ção foi
es go ta do com o úl ti mo dis cur so. De for ma que, caso
interesse aos Srs. Senadores, assegurar-lhes-emos
a pa la vra após a Ordem do Dia, o que será fe i to excep ci o nal men te em aten ção a am bos.
Sobre a mesa, Projeto de Decreto Legislativo
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Sena dor Gil vam Bor ges.
É lido o se guin te:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 129, DE 1999
Escolhe o Senhor Gu ilherme Gracindo Soares Palmeira para o cargo de
Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas da União,
nos termos do art. 73, § 2º, inciso II, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É escolhido o Senhor Guilherme
Gracindo Soares Palmeira para o cargo de Ministro
do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 73,
§ 2º, inciso II, da Constituição Federal, e do art. 105,
inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A Cons ti tu i ção Fe de ral, nos ar ti gos 73, § 2º,
in ci so II, e 49, in ci so XIII, dis põe que dois ter ços
dos Mi nis tros-Membros do Tri bu nal de Con tas da
União se rão es co lhi dos pelo Con gres so Na ci o nal.
Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 – Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União (TCU), ao
disciplinar a matéria, definiu ser da competência do
Congresso Nacional a escolha da segunda, terceira,
quinta, sexta e oitava vagas da composição daquela
Corte.
O Diá rio Ofi ci al da União, Se ção 2, de 17 de junho de 1999, pu bli ca o ato de apo sen ta do ria do Mi nistro Ho me ro dos San tos, abrin do-se, as sim, a oi ta va
vaga na com po si ção do TCU des de a pro mul ga ção
da re fe ri da Lei nº 8.443, de 1992.
De acordo com a disciplina estabelecida pelo
De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 1993, que “Re gu la men ta
a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da
União pelo Congresso Nacional”, al terado pelo De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 1994, com pe te à Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral a ini ci ati va para a es co lha do Mi nis tro que irá pre en cher essa
oitava vaga, após a indicação pelas lideranças da
Casa.
Uti li zan do-se, pois, des sa prer ro ga ti va, e den tro
do pra zo de cin co dias de que tra ta o art. 2º, § 1º, do
men ci o na do De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 1993, as lide ran ças do Se na do Fe de ral apre sen tam este Pro jeto de De cre to Le gis la ti vo, a ser sub me ti do à apre ci ação da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, in di cando o Senhor Guilherme Gracindo Soares Pal meira
para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do no bre
Mi nis tro Ho me ro dos San tos.
O Curriculum Vi tae do indicado, que instrui
esta proposição, demonstra que sua formação aca dê mi ca e ex pe riên cia pro fis si o nal aten dem, de so bejo, às exi gên ci as cons ti tu ci o na is para o exer cí cio desse ele va do car go.
Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 1999. – Hugo
Na po leão – Ja der Bar ba lho – Arlin do Por to – Le omar Qu in ta ni lha – Sér gio Ma cha do.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
*Art. 73. O Tribunal de Contas da União, in tegrado por nove Mi nis tros, tem sede no Dis tri to Fe de-
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ral, qua dro pró prio de pes so al e ju ris di ção em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, exer cen do, no que cou ber, as atribu i ções pre vis tas no art. 96.
....................................................................................
§ 2º os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União
se rão es co lhi dos:
....................................................................................
II – dois ter ços pelo Con gres so Na ci o nal.
....................................................................................
LEI Nº 8.443 DE 16 DE JULHO DE 1992
Dis pões so bre a Lei Orgâ ni ca do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências
O Pre si den te da Re pú bli ca.
Faço sa ber que o con gres so Na ci o nal de creta e eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................
Art. 105. O pro ces so de es co lha de mi nis tro
do Tri bu nal de Con tas da União, em caso de vaga
ocorrida ou que ve nha a ocor rer após a pro mul ga ção
da Cons ti tu i ção de 1988, obedecerá ao seguinte cri tério:
....................................................................................
II – na se gun da, ter ce i ra, quin ta, sex ta, oi ta va
e nona va gas, a es co lha será da com pe tên cia do
Con gres so Na ci o nal;
....................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 6,
DE 22 DE ABRIL DE 1993
Re gu la men ta a es co lha de Mi nis tros
do Tri bu nal de Con tas da União pelo congres so Na ci o nal
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Hum ber to Lu ce na, Pre si den te do Se na do Fe deral, nos ter mos do art. 48, item 28 do Re gi men to Interno, pro mul go o se guin te:
O con gres so Na ci o nal, de cre ta:
....................................................................................
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A in di cação dos Srs. Lí de res, na for ma de pro je to de decreto
legislativo, vai à Comissão de Assuntos Econômicos,
nos ter mos do De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 1993.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Gilvam Borges.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe tente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.
É lido o se guin te:
PSDB/I/Nº 986/99
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nos
ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no,
fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter posição de recurso, por um dé ci mo da com po si ção da
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 161,
de 1999, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas sa-se à

Bra sí lia, 17 de ju nho de 1999
Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za
de de ter mi nar a subs ti tu i ção dos De pu ta dos Emer son
Ka paz, Ra fa el Gu er ra, e Sér gio Reis pe los De pu tados Ro ber to Ro cha, Nár cio Ro dri gues e Ba sí lio Vil lani, como mem bros ti tu la res, na Co mis são de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.
Atenciosamente, – De pu ta do Saulo Pedrosa,
Vi ce-Líder do PSDB.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 25, de 1999 (nº
764/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação
entre os Governos Integrantes da Co mu nidade dos Pa íses de Língua Portuguesa
(CPLP) para a Redução da Demanda, Pre venção do Uso Indevido e Combate à Pro dução e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e Substâncias Psicotrópicas, assinado em
Sal va dor, em 18 de ju lho de 1997, ten do

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será
fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.
So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.
São li dos os se guin tes:

Parecer favorável, sob nº 227, de
1999, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador
João Alber to Sou za.

OF. Nº 30/99 – PRES./CAS
Bra sí lia, 26 de maio de 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Comissão, em reunião no dia 26 de maio de
1999, apro vou na ín te gra o Pro je to de Lei do Se na do
nº 161, de 1999, que “Dis põe so bre a jor na da de trabalho dos en fer me i ros, téc ni cos e au xi li a res de en ferma gem”, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
Aten ci o sa men te, Se na dor Osmar Dias – Pre sidente.
OF. Nº 49/99 – PRES./CAS
Bra sí lia, 16 de ju nho de 1999
Se nhor Se cre tá rio-Geral,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Se nho ria que
esta Comissão, em reunião no dia 26 de maio de
1999, apro vou na ín te gra o Pro je to de Lei do Se na do
nº 161, de 1999, que “Dis põe so bre a jor na da de traba lho dos en fer me i ros, téc ni cos e au xi li a res de en fermagem”, de autoria do Senador Lúcio Alcântara.
Assim, de acor do com os arts. 133, § 6º, 317 e 318, do
Re gi men to Inter no do Se na do, não se faz ne ces sá rio
a ela bo ra ção do tex to fi nal por esta Co mis são.
Atenciosamente, Senador Osmar Dias –
Presidente.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a reda ção fi nal.
É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 1999
(Nº 764/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o texto do Acordo de Coo peração entre os Governos Integrantes da
Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu guesa (CPLP) para a Re du ção da De man da, Prevenção do Uso Inde vi do e Com ba te à Pro dução e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, assinado em Sal va dor, em 18 de ju lho de 1997.
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O Congresso nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de
Cooperação en tre os Governos Integrantes da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) para a redução da Demanda, Prevenção
do Uso Inde vi do e Com ba te à Pro du ção e ao Trá fico ilí ci to de Entor pe cen tes e Subs tân ci as Psi cotró pi cas, as si na do em Sal va dor, em 18 de ju lho de
1997.
Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção
do Congresso nacional quaisquer atos que pos sam resultar em revisão do referido Acordo, as sim como quaisquer ajustes complementares
que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu ição Fe de ral, acar re tem en car gos ou com pro missos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.
Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vigor na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 2:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 30, de 1999 (nº
770/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos entre os Seus Respectivos Ter ri tó rios e Além, celebrado entre o Go verno da
República Fe de ra ti va do Brasil e o Governo
da República da África do Sul, em Pretória,
em 26 de no vem bro de 1996, ten do
Parecer favorável, sob nº 252, de
1999, da Co mis são Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Mo re ira Men des.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a reda ção fi nal.
É o se guin te o pro je to apro va do:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, DE 1999
(Nº 770/99, na Câ ma ra os De pu ta dos)
Aprova o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos entre os seus Res pec tivos Territórios e Além, celebrado entre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
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sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Áfri ca do
Sul, em Pretória, em 26 de novembro de
1996.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Ser vi ços Aé re os en tre os seus Res pec ti vos Ter ri tó rios e Além, celebrado en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Federativa do Brasil e o Governo da República da
África do Sul em Pretória, em 26 de novembro de
1996.
Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Congresso Na ci o nal qua is quer atos que pos sam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar retem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos a pa tri mônio na ci o nal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esgo tada a ma té ria cons tan te da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
ofe re cen do a re da ção fi nal para o Pro je to de De cre to
Legislativo nº 25, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 393, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 25, de 1999 (nº 764, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção final do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 25, de 1999
(nº 764, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
apro va o tex to do Acor do de Co o pe ra ção en tre os Governos Integrantes da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) para a redução da De manda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, assinado em Salvador,
em 18 de ju lho de 1997.
Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de ju nho
de 1999. – Geraldo Melo, Presidente – Lú dio Co elho, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pin to.
ANEXO AO PARECER Nº 393, DE 1999
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 1999
Aprova o texto do Acordo de
Cooperação
entre
os
Governos
Integrantes da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP) para a
Redução da Demanda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, assinado em
Salvador, em 18 de julho de 1997.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo de
Cooperação entre os Governos Integrantes da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) para a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, assinado em Salvador, em 18 de
julho de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que
possam resultar em revisão do referido Acordo,
assim como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 337, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1999 (nº
764/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação entre os Governos
Integrantes da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) para a Redução da Demanda,
Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e
ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, assinado em Salvador, em 18 de julho
de 1997.
Sala das Sessões 17 de junho de 1999 – João
Alberto Souza.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Apro vado o requerimento, passa-se à imediata apreci a ção
da re da ção fi nal.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final para o Projeto de Decreto Legislativo
nº 30, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 394, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação Final do Projeto de De creto Legislativo nº 30, de 1999 (nº 770, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Proje to de De cre to Legis la ti vo nE 30, de 1999,
(nº 770, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
apro va o tex to do acor do so bre Ser vi ços Aé re os en tre
os seus Res pec ti vos Ter ri tó ri os e Além, ce le bra do entre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca da Áfri ca do Sul, em Pre tó ria,
em 26 de no vem bro de 1996.
Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de ju nho de
1999. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Lú dio Co e lho,
Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pin to.
ANEXO AO PARECER Nº 394, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 1999
Aprova o texto de Acordo sobre
Ser vi ços Aé re os en tre os Seus Res pec tivos Terri tó ri os e Além, ce le bra do en tre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da África do Sul, em
Pre tó ria, em 26 de no vem bro de 1996.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Acor do so bre
Ser vi ços Aé re os en tre os seus Res pec ti vos Ter ritó ri os e Além, ce le bra do en tre o Go ver no da Repú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pública da África do Sul, em Pre tó ria, em 26 de novem bro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprova ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re sul tar em re vi são do re fe ri do acor do, as sim
como quaisquer ajustes com plementares que,
nos ter mos do art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos
ao pa tri mô nio na ci o nal.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.
É lido e apro va do o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 338, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, reque i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer,
para ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal
do Pr ojeto de De cre to Le gis la ti vo nº 30, de 1999
(nº 770/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o texto do Acordo sobre Serviços Aé reos entre os
seus Res pec ti vos Ter ri tó ri os e Além, ce le bra do en tre
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Gover no da Re pú bli ca da Áfri ca do Sul, em Pre tó ria, em
26 de no vem bro de 1996.
Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 1999. –
Mo re i ra Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Apro vado o requerimento, passa-se à imediata apreci a ção
da re da ção fi nal.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 336,
de 1999, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Proje to de Re so lu ção nº 101, de 1998.
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Cópias do requerimento e do projeto
encontram-se nas bancadas dos Srs. Senadores.
Em votação o requerimento.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª, pela ordem.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este
requerimento diz respeito a qual matéria?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – É um
requerimento de urgência para apreciação do Projeto
de Resolução nº 101, que autoriza a República
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor de dezesseis milhões e quinhentos
mil marcos alemães, destinada a financiamento
parcial do projeto de saneamento básico do Estado
do Piauí. O projeto está pautado para o dia 29.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar o
requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a Liderança do PFL recomenda aos seus
companheiros o voto favorável à aprovação deste
projeto, o que proponho por recomendação expressa
do titular desta Liderança, Senador Hugo Napoleão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O PFL
recomenda o voto “sim”.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária,
prevista para a próxima quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao
Senador Maguito Vilela. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Bello Parga, por
5 minutos.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mi nha in ter venção pren de-se à mo men to sa ques tão da cri se ins ti tuci o nal en tre osPo de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio des te
País, como conseqüência de liminares concedidas
por Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral re la ti vas
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a ações empreendidas pela Comissão Parlamentar
de Inqué ri to do Sis te ma Fi nan ce i ro, da qual sou Presidente.
Quero mostrar aos companheiros desta Casa
dados efetivos. Até o dia 14, segunda-feira,
recebemos comunicação de seis pedidos de
informação, sendo que, em quatro deles, foram
deferidas liminares por diversos Ministros do
Supremo Tribunal Federal. A mim, que fui impetrado
como autoridade coatora, cabia acatar os pedidos de
informação, providenciar a sua formulação e
encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal. Foi o
que fizemos na terça-feira, dia 15.
Ontem, dia 16, recebemos mais duas liminares.
Uma delas foi a de que o Senado se ocupou ontem,
pelo abalisado e ponderado pronunciamento do
Presidente desta Casa, apoiado pelas mais
expressivas lideranças partidárias. No tocante a essa
liminar, assessorada pela nossa Consultoria Jurídica,
esta Presidência tomou a seguinte deliberação:
vamos continuar a prestar as informações solicitadas
pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, mas
vamos recorrer ao Plenário do Supremo mediante um
agravo regimental.
Eram essas as informações que eu gostaria de
trazer à Casa, a fim de que não se passe a idéia de
que a Comissão Parlamentar de Inquérito está
paralisada. Continuaremos fazendo o nosso trabalho
investigativo, nos termos dos requerimentos que a
constituíram, e não cessaremos esse trabalho, Sr.
Presidente. Evidentemente, respeitaremos as
liminares, mas, no tocante às demais pessoas
envolvidas e objetos de investigação, a CPI dos
Bancos, assim chamada, não cessará o seu trabalho.
As suas audiências prosseguirão normalmente, e,
caso seja preciso tomar medidas regulamentares –
ou seja, de acordo com a maioria da composição da
Comissão –, pediremos as medidas de restrição de
direitos, fundamentados na Constituição Federal e na
lei que rege as comissões parlamentares de
inquérito.
Eram essas as informações que eu tinha a
obrigação de prestar a esta Casa. Deixamos bem
claro, Sr. Presidente, que continuaremos trabalhando
da forma como vínhamos fazendo, com exceção feita
ao caso das pessoas que mereceram o beneplácito
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas a
Comissão não ficará paralisada por conta disso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra, como Líder, ao Senador Jader Barbalho,
que dispõe de 5 minutos para fazer o seu
pronunciamento.
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
fazer uma comunicação à Casa. Estamos acom panhan do os tra ba lhos das duas Co mis sões Par la menta res de Inqué ri to, e não te nho me ma ni fes ta do so bre
a CPI do Ju di ciá rio. Di a ri a men te, há notícias na impren sa de uma in ves ti ga ção a res pe i to de um pos sível en vol vi men to de um Se na dor da mi nha Ban ca da,
o Senador Luiz Estevão. Não desejo absolutamente
fazer nenhum prejugalmento sobre a questão, até
porque quem faz parte da vida pública, ine vi ta velmen te, está ou deve es tar per ma nen te men te sob os
olhares da opinião pública. Nesse contraditório da
vida pú bli ca, são ine vi tá ve is os ques ti o na men tos.
Sr. Pre si den te, não ve nho à tri bu na para di zer
que a CPI não deve investigar os relacionamentos
empresariais do Se nador do PMDB. De jeito algum
fa rei isso, nem que o Se na dor te nha que dar ex pli cações à Co mis são ou a ela com pa re cer caso isso seja
considerado como fundamental para os seus tra balhos.
De se jo re gis trar nos Ana is da Casa que o Se nador Luiz Estevão as su miu o seu man da to nes ta Legis la tu ra, a par tir – sal vo en ga no – do dia 1º de fe vere i ro. S. Exª não era, por tan to, mem bro do Po der Judi ciá rio, do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, que fez a
pro pos ta. S. Exª não era mem bro do Con gres so Na cio nal, nem do Exe cu ti vo Fe de ral. Por tan to, a Co missão está in ves ti gan do as suas pos sí ve is re la ções empre sa ri a is com um em pre sá rio que es ta ria cons tru indo uma obra. Qu e ro ape nas de li mi tar isso.
Entendo, por tan to, que, se há um in te res se da
Comissão nessa ques tão, este não deve ser res tri to
ao Senador do PMDB. Por isso, como Líder do
PMDB, estou apresentando um requerimento, que
es tou pro to co lan do na Se cre ta ria da CPI, a fim de que
os mesmos pro cedimentos investigatórios fe i tos em
re la ção ao Se na dor do PMDB se jam ex ten si vos a todos os membros da Comissão do Orçamento da
União, no Con gres so Na ci o nal, que, a par tir da Le gislatura passada, interessaram-se por essa obra.
Esses procedimentos devem ser tomados também
em re la ção a quem apre sen tou emen das e a quem
am pli ou os re cur sos su ge ri dos na pro pos ta do Tri bunal.
Que pros si gam as in ves ti ga ções so bre as re lações em pre sa ri a is do Se na dor Luiz Este vão! To da via,
Sr. Pre si den te, é meio es qui si to o fato de to dos es tarem so men te in te res sa dos no caso do Se na dor Luiz
Estevão. Tenho notí cia de que mu i ta gen te im portan te, de A a Z, de todos os partidos po lí ti cos, in-
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teres sa ram-se pela obra do Juiz Ni co lau. Não sei se,
de vi do ao enor me tra ba lho in ves ti ga tó rio so bre o Senador Luiz Estevão, ninguém na Comissão atentou
para esse as pec to.
Quero contribuir com a Comissão. Que a
Comissão faça um levantamento de quem aqui no
Congresso se interessou por essa obra! Tenho notícia
de que o Juiz Nicolau tinha um enorme prestígio e
chegava a ser uma figura ecumênica. Da direita à
extrema esquerda, essa obra sempre foi a
coqueluche da Comissão do Orçamento.
Então, por que essa exclusividade com o
Senador Luiz Estevão? S. Exª nem era Parlamentar,
nem era da Comissão do Orçamento. A Comissão
quer saber das suas relações empresariais, e S. Exª
nem era do TCU para fiscalizar. S. Exª não propunha
a verba, não modificava a proposta aqui dentro e não
fiscalizava.
Sr. Presidente, como Líder do PMDB, não
desejo que se pare nenhuma investigação em
relação ao Senador Luiz Estevão. Se tiver que ir à CPI,
S. Exª irá. Mas exclusividade com quem não era
membro do Congresso Nacional não, Sr. Presidente!
Quero examinar o ecumenismo do Juiz Nicolau dos
Santos Neto.
Para quem está interessado apenas no
Senador Luiz Estevão, faço um convite: vamos
examinar quem apresentou emendas que ampliaram
substancialmente os recursos destinados àquela
obra. Estou saindo daqui, dirigindo-me à CPI e
fazendo um protocolo, como Líder do PMDB, para
que os mesmos procedimentos adotados em relação
ao Senador da minha Bancada sejam extensivos a
todos os Parlamentares. Aliás, eu podia fazer desde
1992, desde quando essa obra vem sendo enxertada,
mas, para não ficar muito longe, vamos colocar só a
partir de 1995. E verificaremos que o Juiz Nicolau
tinha um prestígio, aqui dentro, que ia de A até Z, da
direita até a extrema esquerda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Maguito Vilela, para que V. Exª possa fazer sua
comunicação inadiável– a Mesa chamou, mas V. Exª
não se encontrava –, daremos a palavra ao próximo
orador inscrito, Senador Gilvam Borges, e, em
seguida, a V. Exª.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Fico
muito grato, Sr. Presidente. Eu estava na CPI do
Judiciário, vim rápido, mas não cheguei a tempo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sim,
Senador, mas a Mesa é obrigada a seguir a ordem em
que as inscrições são feitas.
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Estamos, na verdade, abrindo uma exceção para
ouvir as comunicações inadiáveis após a Ordem do
Dia. Isso será feito em relação a V. Exª, sem que se
prejudiquem aqueles Srs. Senadores que se
inscreveram regularmente.
Aliás, a Mesa deseja dar conhecimento à Casa
de que está em estudo algum tipo de procedimento
que discipline o recurso do uso da palavra para uma
comunicação inadiável. O orador, ao invocar esse
recurso, deve necessariamente fazer uma
comunicação, que tem de ser inadiável, porquanto os
oradores que se inscrevem regularmente estão
sendo prejudicados pela falta de disciplina adequada
em relação a esse ponto.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª, pela ordem.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de
dar uma contribuição em relação a essa questão.
No Regimento da Câmara dos Deputados, há
um período chamado “pinga-fogo”, que, se instituído
no Senado, resolveria a questão das comunicações
inadiáveis, que também são importantes. Talvez se
pudesse criar um período “pinga-fogo” no início das
sessões; assim, não seria necessário definir se o que
se tem a falar é inadiável ou não.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Registro
a contribuição de V. Exª, com muita alegria. Sem
dúvida, ela será levada em consideração, quando a
Mesa tratar do assunto.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Tem que ser
registrado, Sr. Presidente, que está fraco o preparo
físico do Senador Maguito Vilela. S. Exª veio devagar
para o plenário; deve vir com mais rapidez, tem que
se preparar melhor. (Risos.)
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Artur da Távola.
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
quanto ao preparo físico do Senador Maguito Vilela,
devo informar à Casa que S. Exª foi um dos grandes
astros do futebol do seu tempo, em Goiás; foi um dos
melhores meio-campistas da história do futebol
goiano, portanto mantém até hoje essa boa forma
física.
Sr. Presidente, a questão de ordem é,
realmente, sobre o particular. Tocou V. Exª em um
ponto fundamental. As comunicações inadiáveis,
que, em primeiro lugar, nem sempre são inadiáveis e,
em segundo, não demoram 5 minutos, prejudicam os
oradores inscritos.
Não parece em uma Casa tão tranqüila quanto o
Senado, mas para um orador se inscrever não é fácil.
O orador deve inscrever-se dois dias antes; precisa
ganhar do PT – que sempre consegue chegar na
frente e enche a pauta –, o que não é fácil; tem de
entrar em uma fila depois da sessão. Portanto, precisa
ficar até o final da sessão. Se fica na sexta-feira, tem a
benesse da segunda-feira; a Bancada inteira do PT
fica, mesmo assim, conseguimos, às vezes, algum
lugar ao sol. Então, o que quero dizer é que não é
simples para um orador se inscrever. E os oradores
que se inscrevem ficam, efetivamente, prejudicados –
estou à vontade para falar, porque não estou inscrito
hoje – tanto pela minha questão de ordem, quanto
pelas comunicações inadiáveis, que, na maioria dos
casos, não são inadiáveis e demoram mais de 5
minutos. E há outro agravo: a Casa está
acostumando-se a apartes de, no mínimo, 17
minutos, quando pouco, o que também leva o
discurso dos inscritos a um tempo muito maior que o
que lhes cabe.
Então, V. Exª, com sua simpatia, com sua
diplomacia e com seu modo agradável de dizer as
coisas, tocou no ponto certo. Peço que a Mesa seja
inflexível nessa matéria, porque, senão, realmente,
aqueles que se esforçam e conseguem espaço
depois dos oradores do PT – o que não é fácil – ficam,
evidentemente, sempre prejudicados.
Ao mesmo tempo, cumprimento o PT pela
rapidez e pela proficiência com que consegue
inscrever-se a cada dia, ao longo de todos os dias,
365 vezes ao ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A fim de
po der dar a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, a Presidência en cer ra o as sun to, lem bran do que o Pre sidente Antonio Carlos Ma galhães tratou desse tema
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na ses são de on tem e, an tes de vi a jar, con vo cou uma
reunião da Mesa com os Líderes par tidários para
aprofundar o de ba te. Indis cu ti vel men te, essa é uma
pre o cu pa ção da Casa, até por que a Mesa fica em di ficuldade: não vai censurar os Srs. Senadores, nem
ava li ar se o que eles têm a fa zer é re al men te uma comu ni ca ção ina diá vel.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Gil vam Bor ges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, per gun to a V. Exª de quan tos mi nu tos dispo nho para a ale gria do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Após a
Ordem do dia, como to dos sa bem, o tem po dos orado res ins cri tos é de 50 mi nu tos, o qual a Mesa as segurará a V. Exª, em bo ra com a es pe ran ça de que V.
Exª não pre ci se de todo esse tem po.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Atenden do ao ape lo da Mesa e per ce ben do a an si e da de
do Ple ná rio, se rei bas tan te bre ve.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de
abor dar di re ta men te o as sun to que me traz a esta tribu na – o exem plar fun ci o na men to do Po der Ju di ciá rio
no Ama pá –, gos ta ria de fa zer al guns co men tá ri os sobre a cri se na ci o nal do Ju di ciá rio, que ocu pa hoje as
duas Ca sas no Con gres so Na ci o nal, seja por meio da
CPI respectiva no Se na do, seja por meio da Co missão in cum bi da de pro por sua re for ma na Câ ma ra.
O aca lo ra do de ba te es ta be le ci do en tre os Pre siden tes das duas Ca sas, nos úl ti mos dias, dá, so bre tudo, a medida do caráter exclusivo da ma té ria, tan to
pela abundância de escândalos e irregularidades
apu ra dos na CPI, quan to pelo ca rá ter po lê mi co das
so lu ções apre sen ta das na Co mis são Espe ci al na Câma ra dos De pu ta dos.
A pro pó si to do que pa re ce ser o pomo da dis córdia a separar os pontos de vista dos Presidentes
Antonio Carlos Ma galhães e Michel Te mer, isto é, a
dis so lu ção ou a per ma nên cia da es tru tu ra da Jus tiça do Tra ba lho como ór gão es pe ci a li za do da Jus ti ça
Fe de ral, gos ta ria de me so li da ri zar e me ali nhar com
a vi são do Pre si den te des ta Casa e do emi nen te Rela tor da ma té ria na Câ ma ra.
Ao meu ver, nada jus ti fi ca a ma nu ten ção des sa
Jus ti ça Espe ci a li za da, e tudo a con tra-indica, des de
as es tar re ce do ras no tí ci as de des vio e des per dí cio
de re cur sos em obras fa raô ni cas, bem como de superfaturamentos, até seu viés pa ter na lis ta e cor porativo, que tem gerado uma lucrativa “in dústria” de
acordos e con ci li a ções, cujo pre texto é o interesse
do tra ba lha dor, mas, na ver da de, é ca u sa do re ce io
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dos em pre ga do res em for ma li zar vín cu los la bo ra is, o
que explica, em parte, a imensa economia informal
brasileira.
Na verdade, como bem observa o Senador
Anto nio Car los Ma ga lhães, não há ra zão para a perma nên cia nem da Jus ti ça do Tra ba lho, nem da Jus tiça Mi li tar como ju ris di ções es pe ci a li za das.
O Di re i to, como re gra, deve es pe ci a li zar-se em
razão da matéria, dado o surgimento incessante de
novas disciplinas e ramos da ciência jurídica, com
princípios, institutos e objetos de estudo próprios,
como o Di re i to Eco nô mi co, o Di re i to Ambi en tal, o Direito Agrário e outros. Só excepcionalmente deve a
Justiça or ga ni zar-se em ra zão das pes so as ti tu la res
des te ou da que le in te res se.
Mas, nem mes mo as ne ces si da des ori un das do
de sen vol vi men to e da es pe ci a li za ção, se gun do a maté ria da ciên cia ju rí di ca, jus ti fi cam a cri a ção, no apare lho do Esta do, de uma or ga ni za ção ju di ci al ex clu siva men te vin cu la da a di ri mir con fli tos no âm bi to des te
ou daquele ramo particular do Direito, sob pena de
cri ar mos uma Jus ti ça Ambi en tal, uma Jus ti ça Agrá ria,
uma Justiça Econômica e ou tras aberrações dessa
na tu re za.
Ora, go zan do o Di re i to do es ta tu to de ob je ti vi dade próprio das ciências em geral, impossível pen sar-se a or ga ni za ção do mun do ju rí di co ins ti tu ci o nal
con for me cri té ri os cen tra dos na sub je ti vi da de dos inte res ses ju rí di cos, isto é, com base na pes soa dos jurisdicionados ou mesmo na multiplicidade ines go tável das es pe ci a li za ções do di re i to ma te ri al.
O im por tan te, para o Di re i to, é a uni da de es senci al do fe nô me no ju rí di co, ex pres sa no im pé rio da lei,
igual para to dos e re fle xo das mu dan ças so ci a is ob jeti vas, a exi gir no vas dis ci pli nas nor ma ti vas.
A lei, por tan to, deve dar con ta dos fa tos so ci a is,
sob o cri té rio ob je ti vo de uma igual da de “ge o mé tri ca”
ou de uma ló gi ca de tipo pro por ci o nal, na for mu la ção
de Pla tão, dan do tra ta men to le gal cor re ti vo às de sigualdades naturais, sem tratar igualmente os de sigua is.
Assim, quan to ao Di re i to do Tra ba lho, é fun damental a manutenção e até o aperfeiçoamento de
uma le gis la ção tra ba lhis ta aten ta ao des ní vel de poder eco nô mi co e so ci al que se pa ra pa trões e em prega dos, ten tan do, sem pre que pos sí vel, cor ri gi-lo, mas
não faz sen ti do man ter uma Jus ti ça es pe ci al ape nas
para apli car tal le gis la ção.
Se, por um prin cí pio ge ral do Di re i to uni ver salmen te aca ta do, a nin guém é dado ale gar o des co nheci men to da lei, com mu i to me nos ra zão po de ria o ma-
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gistrado eximir-se da so lu ção do con fli to de in te resses a ele deduzido, a pretexto de pouca in timidade
com o grau de especialidade das normas ju rídicas
que o re gu lam.
No meu entendimento, os grandes entraves a
que o Poder Judiciário brasileiro desempenhe fi elmente sua missão constitucional de viga mestra da
convivência harmoniosa dos poderes republicanos
es tão no ain da li mi ta do aces so da ma i o ria da po pu lação aos ser vi ços ju di ciá ri os, na mo ro si da de ex ces siva das pres ta ções ju di ci a is e na fal ta de trans pa rência no fun ci o na men to da má qui na da Jus ti ça quan to
ao seu con tro le fi nan ce i ro, or ça men tá rio e de ope ração ad mi nis tra ti va, ou seja, do de sem pe nho de seus
agen tes.
Descentralização e transparência devem, pois,
ser as pa la vras de or dem em qual quer re for ma do Judi ciá rio dig na do cré di to po pu lar.
Nes te sen ti do, o Po der Ju di ciá rio do meu Estado me re ce ser ci ta do, es pe ci al men te no que res pe i ta
a seus avan ços em ter mos de des cen tra li za ção, chegan do mes mo à pro cu ra ati va das de man das re pri midas de ser vi ços, por bar re i ras fis ca is e so ci a is, sempre em atu a ção in te gra da com o Mi nis té rio Pú bli co e
a Defensoria Pública, e, muitas vezes, em conjunto
com instâncias do Po der Executivo prestadoras de
ser vi ços pú bli cos es sen ci a is.
É mo ti vo de mu i to or gu lho para mim, Sr. Pre sidente, re gis trar a ex ce lên cia al can ça da pela Jus ti ça
em meu Estado, principalmente em se tratando de
uma Jus ti ça ins ta la da re cen te men te (em 1991), com
a ele va ção do Ter ri tó rio em Esta do e com a ins ta la ção
de seus po de res cons ti tu ci o na is.
O Po der Ju di ciá rio do meu Esta do se cons ti tui
de 7 de sem bar ga do res, 45 ju í zes e 980 ser ven tuá rios. O Tribunal de Justiça do Estado, no biênio
1999/2001, está sen do di ri gi do pelo De sem bar ga dor
Luiz Carlos Gomes dos Santos, Presidente, e pelo
Desem bar ga dor Carmo Antô nio de Sou za, Vi ce-Presid ente e Cor re ge dor-Geral de Jus ti ça.
O Tri bu nal de Jus ti ça pos sui ain da, em sua estru tu ra, a Esco la de Ma gis tra tu ra do Esta do, des ti nada a promover cursos preparatórios para bacharéis
em Di reito candidatos a ingresso na magistratura,
pre pa ra ção dos ju í zes de Di re i to subs ti tu tos an tes de
iniciarem suas atividades ju dicantes, e seminários,
en con tros e pa les tras vi san do à re ci cla gem de ma gistra dos, ser ven tuá ri os e ope ra do res do Di re i to em geral.
Atualmente, a Justiça do Estado do Amapá
com põe-se de onze co mar cas e cin co pos tos avan çados. As comarcas são: Amapá, Calçoene, Ferre i ra
Go mes, La ran jal do Jari, Ma ca pá, Ma za gão, Oi a po-
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que, Por to Gran de, San ta na, Ser ra do Na vio e Tar tarugalzinho. Os postos avançados lo calizam-se nos
Municípios de Cutias do Araguary, Itaubal, Pe dra
Bran ca do Ama pa ri, Pra cu ú ba e Vi tó ria do Jari.
Acaba de ser inaugurado o posto avançado do
Bailique. Na Capital e em todas as comarcas existem
os juizados especiais. Em Macapá, os juizados
especiais cíveis funcionam doze horas por dia,
enquanto os juizados especiais criminais atuam
dezoito horas diariamente, atendendo cada um deles
cerca de 300 pessoas por dia.
Além disso, o Judiciário amapaense mantém as
modalidades de justiça itinerante terrestre, justiça
itinerante fluvial e justiça volante.
A justiça itinerante fluvial, intitulada “jornadas
fluviais”, é realizada na Comarca de Macapá,
utilizando-se de embarcações regionais que, a cada
dois meses, descem o rio Amazonas, de Macapá até
o arquipélago de Bailique, atendendo às
comunidades ribeirinhas.
A equipe é integrada por um juiz de Direito, um
promotor de Justiça, um defensor público, um
cartorário e serventuários da Justiça. Durante uma
semana, o juizado atende cerca de 300 pessoas,
solucionando os mais diferentes conflitos, realizando
casamentos e cuidando, também, da emissão de
registros tardios, proporcionando cidadania a
milhares de pessoas.
Na última “jornada”, a primeira realizada na
atual administração, seguiu também uma equipe de
fiscais do Ministério do Trabalho, com o objetivo de
inspecionar as relações trabalhistas entre patrões e
empregados nas fábricas instaladas na região, como
madeireiras e processadoras de palmito.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – V.
Exª me concede um aparte, Senador Gilvam Borges?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –
Concedo, com grande prazer, um aparte ao eminente
Senador Sebastião Rocha.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Emi nen te Se na dor Gil vam Bor ges, não tive opor tu nidade de acom pa nhar, na ín te gra, o dis cur so de V.
Exª. Mes mo as sim, que ro apro ve i tar a opor tu ni da de
para me congratular com V. Exª e cumprimentá-lo
pela ini ci a ti va de tra zer ao co nhe ci men to da Na ção o
im por tan te de sem pe nho da Jus ti ça do Ama pá. V. Exª,
na manhã de hoje, faz um relato da história e das
ações da Justiça no nosso Estado. Costumo dizer
que a Justiça do Amapá é ágil, eficiente e pro ba. E
esta é a expectativa que todo cidadão tem de sua
Justiça. Ao cumprimentar V. Exª, quero tam bém me
con gra tu lar com a Jus ti ça do Esta do do Ama pá. Não
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sei se V. Exª já men ci o nou ou se vai men ci o nar no decor rer do dis cur so, mas há even tos tam bém de grande re per cus são in ter na ci o nal, como con gres sos in ternacionais que o Tribunal de Justiça do Amapá tem
pa tro ci na do, tem pro mo vi do no nos so Esta do, atra indo para lá grandes especialistas para discutir ques tões de in te res se da Jus ti ça relaci o na das à ques tão
am bi en tal. Pa ra béns a V. Exª e mu i to obri ga do pelo
aparte.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Agrade ço o apar te de V. Exª.
Continuando, Sr. Presidente, a meta da atual
ad mi nis tra ção é, em fu tu ro pró xi mo, es ta be le cer nessas vi a gens um ver da de i ro pos to avan ça do da ci dada nia em que a Jus ti ça seja ape nas a pon ta de lan ça,
e que em torno dela outras instituições participem,
numa ação in te gra da, en vol ven do, por exem plo, Tribunal Regional Eleitoral (inscrição eleitoral); Polícia
Téc ni ca (ex pe di ção de car te i ras de iden ti da de); Exérci to (mé di co e den tis ta) etc.
O Ju i za do Iti ne ran te Ter res tre é fe i to em ôni bus,
se guin do uma pro gra ma ção pré via, e se des lo ca para
ba ir ros pe ri fé ri cos da ca pi tal ou para mu ni cí pi os que
não se di am co mar cas e aten de à po pu la ção com juris di ção ple na, nos mol des da Jus ti ça Iti ne ran te Flu vial. Ali tam bém a co mu ni da de en con tra o juiz de Di re ito, o pro mo tor de Jus ti ça, o de fen sor pú bli co e os serven tuá ri os. As ques tões são di ri mi das na hora ou enca mi nha das para os ju i za dos es pe ci a is com au diên cias já mar ca das.
Em to das as co mar cas do Esta do, os ju í zes re alizam Justiça itinerante, deslocando-se pe ri o di camen te da sede da co mar ca, em car ros, trens ou barcos, até os lo ca is mais inós pi tos le van do a pres ta ção
ju ris di ci o nal a toda po pu la ção.
O ju i za do vo lan te atua so men te na ca pi tal. Aci onado pelo telefone 1771, o juiz de Direito, acom panha do de pe ri tos da Po lí cia Téc ni ca e po li ci a is mi li tares, com pa re ce ao lo cal onde ocor rem aci den tes automobilísticos sem vítimas fatais e, ali mesmo, de
forma conciliatória, resolve 90% dos casos, sendo os
de ma is en ca mi nha dos à sede dos ju i za dos es pe ci a is.
Além dis so, em obe diên cia ao Esta tu to da Crian ça e do Ado les cen te, o Ju di ciá rio ama pa en se mantém, des de o iní cio do seu fun ci o na men to, em to das
as comarcas do Estado, um trabalho in tenso junto
aos me no res em si tu a ção de ris co so ci al, vi san do sua
in te gra ção na so ci e da de.
Não obs tan te toda essa gama de ati vi da des técni cas e so ci a is, a Jus ti ça do Esta do, du ran te o ano de
1998, con tou com um or ça men to de ape nas R$26
mi lhões. Esses re cur sos são uti li za dos para to-
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das as des pe sas do Ju di ciá rio, des de a re mu ne ra ção
dos ju í zes e dos ser ven tuá ri os até a aqui si ção de material de consumo e investimentos. Neste exercício,
em ra zão de cor tes no or ça men to, o duodéci mo do Judiciário reduziu-se para R$2,175 milhões, dos quais
R$2,008 mi lhões são con su mi dos na fo lha de pa gamento, restando ínfimos R$167 mil para as demais
despesas.
Sem pre au men tan do a abran gên cia de sua atua ção e em aten di men to à Lei de Gra tu i da de dos Regis tros Ci vis, o Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do, em gestões jun to ao go ver no es ta du al, con se guiu a ins ta lação de minicartório na Maternidade do Hospital da
Mu lher, fa zen do com que to das as cri an ças ali nas cidas já sa i am com a cer ti dão de nas ci men to. Outro mini car tó rio foi ins ta la do no Fó rum de San ta na, per mi tin do
o re gis tro gra tu i to de pes so as ca ren tes.
O Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do,
De sem bar ga dor Luiz Car los Go mes dos San tos, plane ja ins ta lar mais dois ju i za dos es pe ci a is, um no Ba irro Jar dim Fe li ci da de, ou tro na área da Fun da ção Univer si da de Fe de ral do Ama pá, Uni fap. Pre ten de também re e di tar a Car ti lha da Ci da da nia, um ins tru men to
efi caz na apro xi ma ção da Jus ti ça ao povo, à me di da
que, de for ma di dá ti ca, mos tra às pes so as co muns o
fun ci o na men to des ta.
Essa é, en fim, a fi lo so fia de atu a ção da Jus ti ça
em meu Esta do: a in te gra ção har mo ni o sa com os dema is Po de res, a des cen tra li za ção ati va e cri a ti va de
seus ser vi ços, bus can do o ide al de aces so uni ver sal
à pres ta ção ju di ci al e a trans pa rên cia de seu fun ci ona men to, com o ob je ti vo não so men te de le var a Justi ça ao povo, des cen tra li zan do-a, mas tam bém de levar o povo à Jus ti ça, atra vés da fis ca li za ção e do contro le de mo crá ti co.
Assim, está de pa ra béns o Po der Ju di ciá rio do
Ama pá, por seu de sem pe nho mo de lar, res ta u ran do o
prestígio do Po der to ga do em nos sa ter ra, por meio
do zelo e da efi ciên cia de to dos os seus agen tes, ju ízes e ser ven tuá ri os.
Sr. Presidente, o Ama pá é um exem plo para o
Bra sil. O Ju di ciá rio do Esta do do Ama pá tem se mo bili za do, tem sido efi ci en te e com pe ten te, não num projeto lon go, não num pro je to pla ne ja do. Por tan to, nós
que vi ve mos no Esta do do Ama pá não nos en ver gonhamos, ao contrário, dizemos a todo o País que a
Justiça do nosso Estado, apesar de jovem, é um
exem plo para o Bra sil. Bre ve men te te re mos opor tu nidade de organizar essa experiência fa bulosa para
que o Brasil tome conhecimento dessa Justiça tão
atuante, dessa Justiça que descentraliza. E, na ver -
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da de, a re for ma do Ju di ciá rio já está em ple no cur so
no Ama pá.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Com
todo o prazer, nobre Senadora Marluce Pinto.
A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – No bre colega Gil vam Bor ges, in fe liz men te não pos so di zer o
mes mo que V. Exª; se ria até de ma go gia por que to dos
os meus no bres co le gas ou vi ram, por oca sião da implan ta ção da CPI, al guns fa tos re la ta dos pela Fo lha
de S.Pa u lo e Jor nal do Bra sil com re fe rên cia à Justi ça no Esta do de Ro ra i ma. Qu e ro res sal tar não somen te o Pre si den te an te ri or do Tri bu nal do Esta do de
Roraima como também o atu al. Não pre ten do en trar
em de ta lhes a res pe i to da Jus ti ça no Esta do de Ro ra ima, pois pre fi ro que a CPI do Ju di ciá rio ve nha es clarecer se, realmente, a imprensa, por meio dos dois
jor na is ci ta dos, teve ra zão de ve i cu lar aque las no tí cias ou se em nosso tri bunal nada existiu. Hoje, sin to-me no de ver de não en trar em de ta lhes. Embo ra V.
Exª tenha citado o meu Estado, quando solicitei o
apar te não ti nha a in ten ção de fa lar so bre a Jus ti ça do
Esta do de Ro ra i ma, mas que ro es cla re cer aos meus
no bres co le gas que, pos te ri or men te, quem sabe, eu
pos sa ter o or gu lho de ir a essa tri bu na para elu ci dar
de ter mi na dos ca sos já pro pa la dos. Qu e ro di zer que
parte dos tra ba lhos que o Ama pá vem fa zen do com
re fe rên cia à Jus ti ça iti ne ran te tam bém se de sen vol ve
no Esta do de Ro ra i ma. Mas, como já dis se an te ri ormen te, que ro ser omis sa, pelo me nos, por um de terminado tempo, já que a CPI ainda está em vigor.
Estou au sen te des ses pro ble mas. Não faço par te da
CPI, muito embora pudesse ir até lá fazer algumas
per gun tas, mas, em se tra tan do do meu Esta do, pre firo que se jam os mem bros da que la CPI que ve nham
realmente elucidar os fa tos. Ago ra, o meu apar te se
pren de a pa ra be ni zar V. Exª por tra zer ao es cla re cimen to dos nos sos no bres Pa res uma atu a ção que real men te o or gu lha e a nós tam bém, prin ci pal men te a
mim, que fui Deputada Constituinte e, juntamente
com os Par la men ta res do seu Esta do, à épo ca, tra balhamos para a transformação dos dois Territórios,
Ama pá e Ro ra i ma, em Esta dos. Da mes ma ma ne i ra
como V. Exª aí ressaltou tratar-se de um Tribunal
novo, realmente o nosso também tem apenas oito
anos de ins ta la ção. E se me per gun ta rem se ele fez rele van tes tra ba lhos, eu res pon de rei que sim, mu i to embo ra em épo cas de ele i ção exis tam mu i tas di ver gên cias. Eu mes ma fui sur pre en di da pelo fato de ser mul ta da
em cer ca de R$21 mil, por que, em ju nho do ano pas sado, quan do eu nem era can di da ta, al guns ami gos co locaram um outdoor parabenizando-me pela data do
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meu aniversário. Essa semana, ao chegar do meu
Esta do, tive de ir à Jus ti ça Fe de ral. Eu ha via so li ci tado um par ce la men to an te ri or no Tri bu nal Ele i to ral, o
que não me foi concedido. Então, a Justiça Federal
me con ce deu trin ta me ses para pa gar. Eu, pes so almente, acho que fui injustiçada. Vi tantas coisas no
meu Estado que poderiam ter sido taxadas como
abu so do po der eco nô mi co e não fo ram até hoje e, no
en tan to, por um sim ples outdoor pa ra be ni zan do-me
no dia do meu ani ver sá rio, te nho que pa gar essa multa. Mas não é por isso que eu que i ra pu nir a ins ti tu ição. Te mos de ter mu i ta ca u te la por que, mu i tas vezes, uma só pes soa é in jus ta ou não cum pre seu dever de acor do com o car go que ocu pa e a ins ti tu i ção é
punida. Nós, como Senadores, temos de adotar a
prá ti ca de que cada pes soa que ocu pa um car go tem
to tal au to no mia so bre o mes mo, como tam bém tem o
di re i to de res pon der às pe na li da des uni la te ral men te,
não usan do a ins ti tu i ção. Pa ra be ni zo meu no bre co lega por, tão or gu lho sa men te, es tar hoje nes ta tri bu na,
fa zen do uma ex pla na ção do tra ba lho do seu tri bu nal.
Te nho cer te za de que, den tro de mu i to pou co tem po,
eu tam bém su bi rei a essa tri bu na para enal te cer o Tribu nal de Jus ti ça do Esta do de Ro ra i ma. Não va mos,
como já dis se, ape nar uma ins ti tu i ção em de cor rên cia
de al guns des li zes de ape nas uma pes soa ou mais de
uma pessoa. Mui to obrigada pela oportunidade do
apar te. Que a Jus ti ça iti ne ran te do seu Esta do con tinue cada vez mais olhan do as di fi cul da des que os pobres enfrentam, porque mu itos não têm nem con dição de pa gar uma pas sa gem de ôni bus ou de bar co
para ir até à sede tra tar dos as sun tos do seu in te resse. Pa ra béns não só a V. Exª, como a to dos os membros do Tri bu nal de Jus ti ça do Ama pá.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –
Agradeço-lhe o aparte, eminente Senadora Marluce
Pinto. Realmente isso ocorre. Já fui multado algumas
vezes também. Como não tenho dinheiro, negocio.
Vou pagar com a dívida ativa da União.
O reconhecimento, o talento, a capacidade de
trabalho, a honradez, a honestidade dos membros
que fazem o Judiciário no Amapá, realmente, são um
motivo de orgulho para o Brasil.
É fabuloso quando se diz que o Judiciário não
está in te i ra men te com pro me ti do, can ce ro so. Sr. Presi den te, há ne ces si da de das re for mas sim. To da via,
quan do se fala em atin gir in te res ses cor po ra ti vos, real men te há uma dis cus são am pla. Para que a Jus ti ça
do Tra ba lho? Para que a Jus ti ça Mi li tar? Estão aí os
exem plos. Te mos Po lí cia Mi li tar, Po lí cia Ci vil, Po lí cia
Fe de ral na área de se gu ran ça. Nós pre ci sa mos, sim,
da lei e da legislação para que se possa disciplinar.
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Não pre ci sa mos fa zer so men te a re for ma do Ju di ciário; a re for ma po lí ti ca se faz ur gen te e está a ca mi nho.
Mas não po de ría mos de i xar de as so mar a esta tri buna nes ta ma nhã, para dar o tes te mu nho de um Ju diciá rio for te, hon ra do e ho nes to, como é o nos so lá no
Amapá.
O Se na dor Ge ral do Cân di do me ob ser va de sua
cadeira, é o próximo inscrito e, como falei an te ri ormen te, não to ma rei o tem po to tal a que te nho di re i to,
pelo Regimento, mas consulto o Sr. Presidente de
quan tos mi nu tos ain da dis po nho.
O SR. PRESIDENTE(Ca sil do Mal da ner) – Confor me nos sa con ta bi li da de, emi nen te Se na dor Gil vam
Bor ges, seu tem po iria até às 12:37 ho ras se fôs semos seguir à risca o que de termina o Regimento
Inter no.
Como V. Exª já de cli nou que não ocu pa rá todo o
tem po, sei que o Se na dor Ge ral do Cân di do fi ca rá mui to gra to, como os de ma is Se na do res. Po rém, an tes
de S. Exª, con for me an te ri or men te ado ta do, está inscrito, para uma comunicação inadiável, o Senador
Maguito Vilela, aguardando V. Exª concluir seu pro nunciamento.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Gosta ria, Sr. Pre si den te, de fa zer uma con sul ta ao Ple nário, ao Se na dor Ro ber to Fre i re, se re al men te devo encer rar. Então en cer ra rei ime di a ta men te, pois já fi zemos o pro nun ci a men to. Se não, abriremos o debate.
Con sul to o Ple ná rio para ver, re al men te, qual é a mani fes ta ção para que pos sa mos con ti nu ar o pro nun ci amen to ou não.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re,
que é o mais an ti go da Casa.
O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Não o
mais an ti go no Se na do. Tal vez o mais an ti go no Parlamento.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) (Fa zendo soar a campainha. – Não queria atrapalhar,
mas, pelo Re gi men to ...
O Sr. Roberto Fre i re (Bloco/PPS – PE) – Ele
me con ce deu o apar te.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Eu dei
o apar te.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Eu
en ten di como uma con sul ta...
O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Não,
não.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Por que, em se tra tando de consul ta, natu ral men te, o
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Se na dor a en ca mi nha ria à Mesa, que fa ria a con sul ta
ao Ple ná rio.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Vou
aproveitar o meu aparte e dizer que não vou discutir
sobre o Poder Judiciário do seu Estado, até porque
não o conheço, estou tendo informação por
intermédio de V. Exª. Estive poucas vezes no Amapá
e sempre fui muito bem recebido; foi uma visita muito
agradável. É importante se conhecer o Norte. Mas
aproveito a oportunidade para afirmar que vou
encaminhar à Mesa um pronunciamento por escrito
sobre uma questão que interessa a Região de V. Exª
e a minha também, a respeito de uma entrevista do
Ministro Bresser Pereira que desqualifica as nossas
regiões do ponto de vista do conhecimento da ciência
e da tecnologia. Então, quero aproveitar o momento,
porque acredito que ficaremos associados também
nisso, para dizer que é duro o discurso, pois tem que
ser respondido com muita altivez. O Ministro
enveredou por um tremendo preconceito, com idéias
profundamente equivocadas das nossas elites, de
concentração de recursos no eixo Rio-São Paulo e,
no campo da ciência e da tecnologia, isso é
tremendamente evidente. Temos, por exemplo, os
centros que tratam e têm a biodiversidade como
matéria-prima para a pesquisa concentradas no
Centro-Sul do País, enquanto na Região Amazônica
tais pesquisas estão minguando por falta de recursos.
São questões como essa que estão sendo tratadas, e
queria aproveitar a oportunidade para encaminhar à
Mesa meu pronunciamento. Também desejo
parabenizar V. Exª por estar vivendo em um Estado
no qual se pode elogiar o Poder Judiciário.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª que consulte o Plenário se
realmente deseja que concluamos ou que
intensifiquemos o debate.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Eu
alertaria V. Exª, eminente Senador Gilvam Borges,
para o fato de que, muito embora disponha de tempo
e em que pese a relevância do tema abordado,
devemos prosseguir na lista de oradores, pois que,
certamente, cada um dos inscritos gostaria de tratar
dos seus respectivos temas. Tenho certeza de que
todos comungariam de sua tese; contudo, se V. Exª
pudesse concluir, creio que contribuiria para que cada
inscrito pudesse expor o seu pensamento. Seria, sem
dúvida alguma, uma atitude de benevolência de V.
Exª., haja vista ainda dispor de tempo.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, de fato é uma decisão difícil. Iremos
encerrar esse pronunciamento, mas desejaríamos ter
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a oportunidade ainda de alargar a discussão sobre o
reforma do Poder Judiciário.
Recentemente, in clusive, houve um pequeno
mal-estar, um pequeno bate-boca, em que o Pre siden te da Câ ma ra, De pu ta do Mi chel Te mer, saiu es tere o ti pa do – e até li a res pe i to nos jor na is –, sen do taxa do de “cara de mor do mo de fil me de ter ror”.
Então, hou ve uma dis cus são mu i to am pla jus tamen te so bre a ques tão da re for ma do Po der Ju di ciário.
Sr. Pre si den te, en cer ro, não sem an tes agra decer a V. Exª e ao Se na dor Ge ral do Melo.
Era o que eu ti nha a di zer.
Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor ges, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu pa da pelo Sr. Ca sil do Mal da ner, 4º Se cre tário.
Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor ges, o Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu pa da pelo Sr. Se bas tião Ro cha.
Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor ges, o Sr. Sebastião Ro cha, de i xa a ca de i ra
da presidência, que é ocu pa da pelo Sr. Casil do Mal da ner, 4º Se cre tá rio.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Como ha via de ci di do o Vi ce-Presidente da Casa, no
exercício da Presidência, Senador Geraldo Melo,
será aber ta uma ex ce ção, ten do em vis ta a sua ins crição du ran te a Ordem do Dia para uma co mu ni ca ção
inadiável, ao eminente Senador Ma guito Vilela, que
dispõe de 5 minutos para fazer uso da palavra está
com V. Exª.
Em se gui da, o Se na dor Ge ral do Cân di do terá a
palavra.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma breve comunicação.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Se na do res, o povo bra si le i ro ama nhe ceu, no dia
de hoje, ator do a do por mais um gol pe du rís si mo contra suas finanças. Traba lha do res, apo sen ta dos, em pre sá ri os, co mer ci an tes, pro fis si o na is li be ra is, toda a
so ci e da de, en fim, terá que, com pul so ri a men te, en tregar ao Go ver no 0,38% de todo o di nhe i ro que mo vimen tar em suas con tas ban cá ri as, com a vol ta da famigerada CPMF. Sequer as poupanças, nos casos
mais co muns, es ta rão li vres da co bran ça.
A CPMF vol ta com a fome de quem fi cou adorme ci do por qua se um ano. Ao in vés dos 0,25% que
eram cobrados em sua versão anterior, a mordida
agora qua se do brou: 0,38%. Até o mês de ju nho do
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ano que vem o povo bra si le i ro do a rá à União, obri gato ri a men te, ti ran do re cur sos que poderiam estar en gordando a sua poupança, mais de R$17 bilhões,
uma for tu na in co men su rá vel para qual quer tra ba lhador ho nes to des te País.
Lamento muito ainda não estar no Senado
quando esta questão foi aqui discutida. O meu
posicionamento, embora participante da base de
sustentação do Governo, seria radicalmente contra a
volta deste imposto. Mesmo assim, como Governador
e posteriormente como candidato ao Senado, tive a
oportunidade, inúmeras vezes, de manifestar o meu
repúdio e a minha indignação contra essa medida do
Governo. Como Senador, posso garantir que não
apoiarei nenhum tipo de aumento de carga tributária,
seja contra o trabalhador, seja contra o empresário, o
agricultor ou o industrial.
No caso da CPMF ainda temos um agravante.
Em sua primeira versão, os objetivos decantados
pelo Governo para convencer o Congresso e o povo
brasileiro da importância de sua criação, que seriam
injetar recursos no setor de saúde, não foram
cumpridos. Todos nós fomos vítimas de um
verdadeiro estelionato. E a denúncia não foi feita por
mim e muito menos pela Oposição; foi o próprio
Ministro da Saúde, José Serra, quem, em nota oficial,
mostrou claramente que os recursos oriundos da
cobrança da CPMF foram desviados para outros
setores menos importantes.
Mesmo que os recursos fossem corretamente
destinados, mesmo assim, eu seria contra. É muito
fácil governar aumentando a carga tributária em cima
do povo; é uma solução simplista, de
desdobramentos terríveis para a população que, com
o salário já achatadíssimo, ainda tem que doar parte
para o Governo.
Infelizmente, “Inês é morta”. O imposto foi
recriado e, a partir de hoje, todos nós seremos vítimas
de sua cobrança. Resta implorar ao Presidente
Fernando Henrique – digo implorar mesmo, porque
pedir, reivindicar, apelar já não está mais adiantando
– e a sua equipe econômica que, pelo menos,
cumpram com os objetivos estabelecidos; que
destinem realmente esses recursos para o setor da
saúde e não coloquem mais essa fortuna em
pagamentos de dívidas, de juros de dívidas, de
encargos financeiros, que não refrescam em nada a
vida do já sofrido povo brasileiro.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, era o
que tinha a dizer. Não poderia ficar em paz com a
minha consciência se, não podendo ter lutado
diretamente contra a volta da CPMF, pelo menos não
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deixasse registrado nesta importante tribuna o meu
repúdio, a minha indignação, com mais essa
aberração cometida por este Governo contra a povo
brasileiro.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner ) – Tem
a pa la vra o emi nen te Se na dor Ge ral do Cân di do, que
dis põe de até 50 mi nu tos.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Pre si den te, que ro in for mar à Mesa que vou,
na mi nha in ter ven ção, tra tar de dois te mas; to da via,
não pretendo usar os 50 minutos de que disponho,
mesmo porque outros oradores também querem se
pronunciar. Inclusive, no dia de ontem, com aquela
discussão em relação à liminar concedida pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ao Sr. Chi co Lo pes, que acabou por ocu par toda a tar de, eu, ain da que es ti ves se
ins cri to, não con se gui fa lar. Por tan to, pre ten do, hoje,
usar o meu tem po para fa lar so bre dois te mas, se paradamente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – A
Pre si dên cia agra de ce a V. Exª.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Mu i to obri ga do.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o meu
Esta do, o Rio de Ja ne i ro, é co nhe ci do in ter na ci o nalmente por abri gar a Ci da de Ma ra vi lho sa – a Ci da de
do Rio de Ja ne i ro -, com suas be le zas na tu ra is, com
sua ge o gra fia. To da via, a ci da de tem pro ble mas, conhe ci dos de to dos: a vi o lên cia ur ba na; a fal ta de segurança pú bli ca; o fato de que 1/3 da po pu la ção do
Estado vive em favelas, morros e comunidades ca rentes. Comunidades carentes de serviços de in fra-estrutura, como esgoto, luz, água, calçamento,
se gu ran ça. Em fun ção das pés si mas con di ções de infra-estrutura, es sas co mu ni da des são fre qüen te mente afe ta das por sur tos epi dê mi cos de vá ri os ti pos de
do en ças, como a den gue, he pa ti te e ou tros ti pos de
do en ças epi de mi o ló gi cas. Isso sem con tar o Gran de
Rio, que é a Ba i xa da Flu mi nen se, onde mora uma popu la ção con si de ra da tam bém da região me tro po li tana.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se na do res, na sexta-feira da se ma na pas sa da, fui pro cu ra do por tra balha do res da cha ma da Fun da ção Na ci o nal da Sa ú de –
FNS, con tra ta dos para re a li zar ati vi da des de guar da
de en de mi as ru ra is, cu jos con tra tos ter mi nam no próxi mo dia 30 des te mês. Tra ta-se de uma si tu a ção difí cil por que, além da ame a ça de de mis são de cer ca
de seis mil tra balhadores, o mu nicípio não vai ter
recursos para cu i dar da ques tão das en de mi as ru ra-
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is, do tra ta men to fe i to por es ses guar das que vão de
casa em casa, inclusive aos locais mais afastados,
co lo can do pro du tos para ma tar as lar vas de in se tos,
de pro to zoá ri os e ele men tos que trans mi tam a do ença.
Essa é uma preocupação nossa. A cidade corre
o risco de sofrer um surto imenso, à medida que
esses trabalhadores perderão seus empregos e não
haverá quem realize aquele trabalho. Nem o Estado
nem o Município podem arcar com isso, e aí está
criada a dificuldade para todos nós.
Dos 91 Municípios existentes no Estado do Rio
de Janeiro, 73 estão infestados pelo aedes aegypt,
mosquito transmissor do vírus da dengue. Desses, 47
sofrem o risco de uma epidemia da forma mais grave
da doença, ou seja, a dengue hemorrágica, o que
aumentaria o custo assistencial com as internações
de pacientes, sem deixar de levar em conta a
potencial possibilidade óbitos.
Existem, hoje, no Estado do Rio de Janeiro,
6.881 servidores da Fundação Nacional de Saúde,
responsáveis pelo combate à dengue, sendo 1.638
servidores efetivos e 5.243 contratados, estando os
contratos vencendo ao final deste mês.
Diante disso, é temerosa a possibilidade da
extinção dos citados contratos por parte do Governo
Federal, fato esse que deixaria abandonado o serviço
de prevenção e combate aos vetores. A bancada do
meu Estado no Congresso Nacional tem feito gestões
junto ao Ministério da Saúde, para prorrogar por mais
um ano os contratos desses servidores, tempo
necessário para se discutir com mais profundidade
uma solução exeqüível para a questão. Até o
momento, o Governo Federal não tratou o problema
com a devida atenção, propondo apenas transferi-lo
para o Governo Estadual.
Os trabalhadores da Fundação Nacional de
Saúde realizaram, no último dia 11, uma passeata até
o Palácio Guanabara, sede do Executivo Estadual ,
com a presença de mais de dois mil servidores, fato
esse que propiciou o agendamento de audiência com
o Governador para o dia 14. Naquela ocasião, o
Governador Anthony Garotinho reafirmou que o
Estado não poderia absorver os 5.243 servidores
contratados, cabendo ao Governo Federal solucionar
a situação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora
seja justa e legítima essa causa, não se trata apenas
da preservação do emprego desses servidores,
muitos dos quais chefes de família, mas também da
manutenção de políticas públicas de saúde. A própria
Coordenação Regional da Fundação Nacional de
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Saúde, em parecer técnico, aponta a preocupação
com a possibilidade do corte de cerca de 70% do
quadro de pessoal especializado, em um período de
risco epidêmico. E mais ainda, segundo o parecer, o
quadro da Fundação possui um déficit de 3.175
trabalhadores, ou seja, em vez de se efetivar
dispensa de pessoal qualificado, o Governo deveria
se preocupar em manter as contratações.
Durante os mais de dez anos em que perdura
essa situação, que começou em 1988, com a
contratação de pessoal por intermédio de convênio
firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e o
Ministério da Saúde, a vida desses trabalhadores tem
sido uma só palavra como sinônimo: instabilidade.
É bom lembrar que, em 1977, foi registrado o
triste recorde de 226.912 casos da dengue no País,
sendo que, no ano passado, foram registrados
30.773 casos só no Estado do Rio. Cabe aqui
relembrarmos o que disse o ex-Ministro da Saúde, Dr.
Adib Jatene, mesmo antes de assumir aquela Pasta:
“Se não cuidarmos urgentemente desse problema, a
epidemia da dengue pode chegar a uma situação
jamais imaginável”. Naquela oportunidade, o próprio
Presidente da República lhe garantira todo o apoio
para solucionar o problema, lançando, em solenidade
no Palácio do Planalto, o Plano de Erradicação do
Mosquito aedes aegypt. Após a saída do Dr. Adib
Jatene do Ministério, o programa caiu no descaso e
omissão, faltando sensibilidade ao Governo para a
questão da saúde no País.
Cumpre-me registrar que, segundo publicação
no Jornal do Brasil, em sua edição do dia 15 último,
o Ministro do Tribunal de Contas da União, Bento
Bulgarin, Relator do processo que julgou as contas do
Governo FHC referentes ao exercício de 1998,
afirmou, em seu relatório, que o Governo Federal, no
ano passado, descumpriu a Constituição, não
repassando a arrecadação integral de R$8,118
bilhões da CPMF para a área de saúde. Desse
montante, o Governo desviou 20%, ou seja, R$ 1,6
bilhão, para o Fundo de Estabilização Fiscal – FEF.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
alegação de não dispor dos recursos, cerca de R$70
milhões, gastos anualmente pelo Governo Federal
com os guardas de endemias, além de irresponsável,
pode ser criminosa.
Esta Casa não pode assistir passivamente à
possibilidade de uma epidemia de conseqüências
funestas para a população carioca e fluminense. Por
isso, prorrogar os contratos e discutir uma solução
definitiva é o caminho para evitar tanto a tragédia do
desemprego, quanto a tragédia da morte.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Governo FHC mentiu mais uma vez à sociedade
quando anunciou o seu pacote de geração de
emprego. A verdade é que outras medidas foram
implementadas por esse Governo não para criar
emprego, mas, sim, promover o recrudescimento do
desemprego.
Um bom exemplo disso foi a aprovação, no
último dia 11, por esta Casa, do projeto de lei
complementar que autoriza a demissão de servidores
públicos estáveis. A aprovação foi esmagadora, isto
é, 54 votos a favor e apenas 14 votos contra, graças
aos votos da base de sustentação política do Senhor
Presidente nesta Casa. A nova lei entrará em vigor
possivelmente em setembro, quando começará a
angústia de milhares de pais de família que poderão
ser demitidos.
Por essa nova lei, o Governo Federal, os
Estados e os Municípios têm mais de dois anos de
prazo para se enquadrarem nos novos parâmetros,
quais sejam: o Governo Federal terá de reduzir 2/3 de
seus gastos com pessoal que excedem o teto nos
próximos 12 meses e o 1/3 restante nos doze meses
seguintes, até chegar ao limite de 50%. Já os Estados
e Municípios obedecerão à mesma regra no tocante
ao prazo, mas o seu limite com despesa de pessoal
continua em 60%.
Os Estados e Municípios que não cumprirem os
limites da referida norma legal estarão sujeitos a
sanções. Isto é, aqueles que estiverem acima do teto
terão suspensos os repasses dos recursos federais e
estaduais, ficarão impedidos de receber concessão
de garantia da União e de obter crédito em instituições
financeiras federais.
Diante disso, fica a horrível expectativa de
quantos serão os demitidos do serviço público nos
próximos dois anos. Isso vem confirmar que foi
falaciosa a proposta de campanha à Presidência do
então candidato Fernando Henrique Cardoso que
anunciava criar 3,6 milhões de empregos. Ora, como
é que se pode gerar emprego demitindo? Uma
premissa básica para criar-se emprego é contratar e
não demitir. Talvez essa proposta tenha sido uma
“brincadeirinha”, mas com certeza de muito mal
gosto, haja vista que enganou muitos dos possíveis
candidatos à demissão.
Novamente, quero afirmar que essa lei faz parte
de uma grande falácia eleitoreira. Justifico: o que está
por trás é a substituição dos servidores públicos por
empregados terceirizados, o que não reduzirá os
gastos com pessoal; muito ao contrário, aumentará a
despesa administrativa, só que dessa vez
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concentrando renda nas mãos de poucos
intermediários de mão-de-obra.
Outra falácia incontestável está no relatório do
Ministro Bento Bulgarim, do Tribunal de Contas da
União, sobre as contas do Governo, de 1988,
apresentadas no último dia 15. Destaca o Ministro a
ilegalidade da CPMF, que deveria ser aplicada
integralmente no setor saúde, mas que, como tudo,
faz parte do calote. Mais uma vez burlaram a lei e
desviaram 20% dos R$8 bilhões, cerca de R$1,6
bilhão, para o Fundo de Estabilização Fiscal.
Aqui abro um parêntese para relatar outra
constatação do Ministro Bulgarin: “o relatório também
revela que a União não repassou aos Municípios
nenhum centavo, em 1998, para o Programa de
Renda Mínima, que concede ajuda de custo a
famílias que comprovem a matrícula e a freqüência
em escolas públicas de dependentes entre sete e 14
anos. O Ministério da Educação alegou que o
programa, aprovado em fins de 1997 pelo Congresso
Nacional, não recebeu recursos porque foi impossível
incluir no Orçamento de 1998 dotação específica
para o projeto. Mas poderia ter sido votado um crédito
adicional ou extraordinário, destinando recursos da
União para o programa”.
Ora, quando se quer, aprova-se até crédito
adicional para suplementar cafezinho, por que não
para um programa com tal grandeza social?
Hoje volta a famigerada CPMF, que tem na sua
sigla um “P” de “Provisória”, mas que na prática
está-se tornando permanente. Só que desta vez vai
abocanhar 0,38%, um percentual significativo, para
outras manobras palacianas. A contribuição é
altamente inflacionária, pois incide sobre a cadeia
produtiva, gerando assim maior custo de produção,
que será repassado ao consumidor. Como sempre,
haverá redução na quantidade de produção e,
conseqüentemente, no número de empregos,
agravando a crise do desemprego.
Em vez da CPMF, por que não regulamentar o
Imposto Sobre Grandes Fortunas previsto na
Constituição? Bem, isso é muito simples. Esse
Governo, neoliberal, está a serviço daqueles que
detém o poder econômico, a exemplo dos
banqueiros, dos especuladores internacionais, dos
grandes latifundiários e de toda sua corte.
Tudo isso faz par te do ca lo te ele i to ral a que milhões de bra si le i ros fo ram ex pos tos, não só na úl ti ma
ele i ção mas tam bém nou tras. Mas só que des ta vez
será um pouco diferente, espero eu. Espero que
aqueles que caíram no conto do FHC ma nifestem
suas indignações nas próximas urnas. Espero que
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não se do brem a pro pa gan das mi li o ná ri as e fic tí ci as
daqueles que não têm compromisso algum com os
tra ba lha do res des te País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Pela
lista de inscrição, o próximo orador é o Senador Ney
Suassuna. (Pausa.)
Com a pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ins crevi-me para fa lar so bre o pro je to de lei da Srª Tel ma de
Sou za, De pu ta da Fe de ral pelo Par ti do dos Tra ba lhado res de São Pa u lo, que pro põe a ins ti tu i ção da Sema na Na ci o nal de Com ba te e Pre ven ção ao Cân cer
de Prós ta ta.
Sou o re la tor da ma té ria na Co mis são de Educa ção, já que se tra ta de ma té ria de in te res se edu ca tivo e pre ven ti vo.
Antes de en trar nes se dis cur so, que, aliás é breve, Sr. Presidente, que ro fazer uma abor da gem sucin ta de um ou tro as sun to que te nho tra zi do vá ri as vezes ao Ple ná rio e que nada tem a ver com o tema princi pal que es co lhi para o meu pro nun ci a men to de hoje.
Trago o tema à Casa em fun ção das cir cuns tân ci as,
da sua con tex tu a li za ção na ex po si ção que o Co mandante Militar da Amazônia, General Luiz Gonza ga
Lessa, fez on tem ao de por na CPI da Fu nai, na Câmara dos Deputados, sobre a in ter ven ção mi li tar na
Amazônia.
Tra ta-se de um as sun to para o qual te nho chama do a aten ção aqui na Casa e pela im pren sa e sobre o qual tenho levantado a literatura existente no
mun do. Pro cu rei os Mi nis tros da área mi li tar para conver sar e, em bre ve, es ta rei con ver san do com o Ge neral Luiz Gon za ga Les sa.
O General apresentou ontem em seu de po imento na CPI da Funai preocupações semelhantes
às que te nho tra zi do ao Ple ná rio da Casa – e é o Coman dan te Mi li tar da Ama zô nia –, mos tran do que não
é uma paranóia, não é uma tentativa de chamar a
aten ção para um as sun to que não pre o cu pe. O Ge neral afir ma que a in ter ven ção mi li tar mo ti va da pela prote ção ao meio am bi en te é a ten dên cia da pró xi ma déca da; ao con trá rio do que está acon te cen do hoje, segundo o Ge neral, quando pre dominam as in ter venções de ca rá ter hu ma ni tá rio cuja ne ces si da de fica ao
sa bor de quem as in ter pre ta. São pa la vras do Ge neral Luiz Gon za ga Les sa, que ex pôs que é pre o cu pante a au sên cia do Esta do em lon gas fa i xas de fron te i ra,
prin ci pal men te no Acre e na re gião das Gu i a nas.
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Ele afirmou mais na frente – também já expus
isto na Casa –, que vários líderes internacionais têm
manifestado, por inúmeras vezes, a intenção de
considerar a Amazônia não um patrimônio nacional,
mas um patrimônio da humanidade, questionando a
soberania brasileira sobre a Amazônia, alegando que
é transitória. Assim já falaram Margaret Thatcher,
Henry Kissinger e, recentemente, um general chefe
do Serviço de Inteligência da Secretaria de Defesa
dos Estados Unidos.
O general alerta mais que “queira Deus que, no
futuro, não tenhamos de lutar para reincorporar a
Amazônia ao território brasileiro”. E menciona um
cartão postal britânico com a seguinte citação: Fight
for the Amazon. Burn a Brazilian (Lute pela
Amazônia. Queime um brasileiro). A existência desse
cartão postal é uma realidade que ele mostrou ontem
na CPI. Ele disse que o Governo precisa convencer a
opinião pública internacional de que está defendendo
o meio ambiente na região. É exatamente o que tenho
colocado.
Essa matéria que li foi publicada na Folha de
S.Paulo de hoje. Somos a favor da preservação
ambiental. O Governo comete falhas nisso, sim. Mas,
aliado à preservação ambiental, deve estar o
desenvolvimento e a este, a segurança nacional e a
defesa da Amazônia e, evidentemente, o respeito aos
direitos humanos, já que defendo que os direitos dos
nossos índios sejam respeitados, que o Brasil tenha
projetos, que, cada vez mais, os nossos índios sejam
considerados, de fato, seres humanos, com
dignidade e todas as condições de sobrevida. Mas
esse é um assunto que vou trazer à baila outras
vezes, que pretendo discutir na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, com mais
profundidade, e continuar levantando a literatura a
respeito do tema.
Como dis se, o ob je ti vo prin ci pal do meu pro nunci a men to hoje é fa lar um pou co des te pro je to de lei,
que estou relatando na Comissão de Educação, de
au to ria da De pu ta da Tel ma de Sou za, pro pon do que
se ins ti tua a Se ma na Na ci o nal de Com ba te e Pre venção do Câncer de Próstata. Na referida Comissão,
vou fa zer um re la to do cân cer, uma do en ça pre sen te
no Bra sil e no mun do, que ce i fa inú me ras vi das e que
ca u sa inú me ros pro ble mas de sa ú de à po pu la ção,
e de ter-me mais par ti cu lar men te à ques tão do câncer de prós ta ta. Qual o ob je ti vo da De pu ta da Telma de Sou za e o pro pó si to do meu pro nun ci a mento? Exa ta men te ten tar ven cer um tabu, um pre conce i to que exis te entre nós, do sexo mas cu li no,
prin ci pal men te com re la ção à ne ces si da de de en-
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carar esse tipo de tu mor como uma re a li da de pre sente no dia-a-dia. Te mos hoje co nhe ci men to de inú meros ca sos de au to ri da des im por tan tes do nos so País,
que fo ram ou es tão sen do ví ti mas do cân cer de prósta ta.
O cân cer é, sem dú vi da al gu ma, uma das do enças mais ter rí ve is e te mí ve is do nos so sé cu lo. Se gundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a
cada ano o câncer atinge, pelo menos, 9 mi lhões de
pes so as e mata cer ca de 5 mi lhões, ou seja, mais de
50%.
Embora não represente uma doença única, e
sim um pro ces so co mum a um gru po he te ro gê neo de
doenças que diferem em sua etiologia, freqüência e
ma ni fes ta ções clí ni cas, o cân cer é uma das prin ci pa is
ca u sas de mor te em todo o mun do.
As ca u sas de cân cer são va ri a das e ain da mal
conhecidas. Sa be-se, en tre tan to, que a combinação
de cer tos fa to res, ex ter nos ou in ter nos ao or ga nis mo,
au men ta os ris cos de se con tra ir a do en ça.
Um fato re le van te a ser con si de ra do para o contro le do cân cer é que 80% dos ca sos da do en ça es tão
re la ci o na dos com ca u sas am bi en ta is, e, por tan to, evitá ve is. Pre ve ní ve is, por tan to. Esti ma-se que 30% das
mor tes es tão re la ci o na das ao ta ba gis mo – daí a importância de estarmos discutindo na Co missão de
Assun tos So ci a is pro je tos que vi sam res trin gir a propa gan da de ci gar ros -; 35% re la ci o na dos aos há bi tos
ali men ta res e os 35% res tan tes a ou tros fa to res que
atu am al te ran do a es tru tu ra ge né ti ca das cé lu las, tais
como: vírus on co gê ni cos se xu al men te trans mis sí veis, agen tes can ce rí ge nos ocu pa ci o na is, ex po si ção às
ra di a ções io ni zan tes e uso de hor mô ni os. Se gun do a
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de.
Segundo a OMS, constantes mu danças nas
con di ções de vida, há bi tos e cos tu mes que acom panham o processo de industrialização do mun do, somadas ao aumento pro gressivo da expectativa de
vida nas úl ti mas dé ca das, são de ter mi nan tes que inter fe rem sig ni fi ca ti va men te no per fil de mor bi na ta li dade de uma po pu la ção.
Pes qui sas in ter na ci o na is pre vê em para as próxi mas dé ca das uma re du ção do nú me ro de ca sos da
do en ça nos pa í ses de sen vol vi dos e um au men to signi fi ca ti vo do nú me ro de pa ci en tes can ce ro sos e dos
óbi tos por ne o pla si as ma lig nas nos pa í ses po bres do
Terceiro Mundo, em função da fal ta de pre ven ção e
do re tar do do di ag nós ti co.
Srª Pre si den te Mar lu ce Pin to, que nos dá a honra de pre si dir esta ses são, no Bra sil, o cân cer atu almente se constitui na segunda causa de morte por
do en ça, sen do es ti ma da, nes te ano de 1999, a ocor-
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rência de 55.900 óbitos por câncer de pessoas do
sexo mas cu li no e de 48.300 do sexo fe mi ni no.
Analisando-se as re cen tes ta xas bra si le i ras de
mor ta li da de em ge ral, cons ta ta-se que o cân cer, em
suas di ver sas for mas, está sem pre in clu í do en tre as
principais causas de morte em nosso País, ao lado
das doenças do aparelho circulatório, causas ex ternas, doenças do apare lho res pi ra tó rio, afecções do
pe río do pe ri na tal e do en ças in fec ci o sas e pa ra si tá ri as.
Se gun do es ti ma ti vas de in ci dên cia e mor ta li dade por cân cer apre sen ta das pelo Insti tu to Na ci o nal do
Cân cer – INCA, com base nos da dos re gis tra dos pelo
Mi nis té rio da Sa ú de, apro xi ma da men te 104 mil pesso as de ve rão mor rer em con se qüên cia de al gum tipo
de cân cer em nos so País, e ou tras cer ca de 260 mil
pes so as con tra i rão a do en ça no cor ren te ano.
Srªs e Srs. Senadores, dados preocupantes
como es ses nos obri gam a con clu ir que, no Bra sil, o
cân cer é, sem dú vi da, um gra ve pro ble ma de sa ú de
pública. A cada ano, os dados de mortalidade de monstram que, exceto pela taxa de câncer de es tôma go, que tem ten di do a di mi nu ir, de modo ge ral, as
ta xas das do en ças são cres cen tes (cân cer de có lon e
reto, pul mão, mama e prós ta ta) ou são es tá ve is (câncer de colo ute ri no). É um ab sur do que este cân cer
ain da ocu pe um per cen tu al tão alto den tro das ca usas de mor te em nos so País, em fun ção de que é total men te pre ve ní vel. Tra ta-se exa ta men te de fal ta de
de ci são po lí ti ca de er ra di car o cân cer do colo ute ri no,
que pra ti ca men te já não exis te em pa í ses de sen vol vidos, como Esta dos Uni dos e Eu ro pa.
No Bra sil, o cân cer de prós ta ta ocu pa a ter ce i ra
po si ção en tre os ti pos de cân cer mais co muns em homens, só sendo superados pelos de pulmão e de
pele, e a quin ta po si ção em re la ção ao nú me ro de óbitos em ho mens. É o ter ce i ro em in ci dên cia que atin ge
os ho mens e o quin to em ca u sa de mor tes.
Se gun do as es ti ma ti vas de in ci dên cia e mor ta lida de por cân cer no Bra sil le van ta das pelo Inca, de verão ocorrer 14 mil e 500 novos casos de câncer de
próstata e 4.970 mortes causadas por essa doen ça
no País, em 1999.
Os tu mo res da prós ta ta têm 95% dos seus casos di ag nos ti ca dos em ho mens cuja ida de va ria en tre
45 e 89 anos. Esse tipo de cân cer não pos sui uma causa única, e há vários estudos tentando associar
essa do en ça a fa to res como ida de, raça, his tó ria fa mili ar, di e ta ali men tar, hor mô ni os, ví rus, ci rurgias de vasectomia, entre outros. Volto a afirmar que nenhuma
des sas ca u sas tem com pro va ção ab so lu ta.
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Srªs e Srs. Senadores, na maioria dos casos, o
tumor de próstata apresenta um crescimento lento,
de longo tempo de duplicação, podendo levar cerca
de 15 anos para atingir um centímetro cúbico.
A existência de neoplasia ma ligna na próstata
in de pen de do cres ci men to da glân du la, o que faz com
que as al te ra ções pas sem des per ce bi das aos le i gos.
Cal cu la-se que cer ca de 75% a 80% dos tu mo res não
se expressam clinicamente e que apenas 20% ou
25% de les ma ni fes ta rão sin to mas que os evi den ci em.
Des ses, 10% são fo ca is, 40% são ini ci a is e tal vez curá ve is e 50% já es tão em es tá gio avan ça do, quan do
são di ag nos ti ca dos.
Con si de ra-se, com to tal ra zão, que uma das
prin ci pa is ca u sas da alta mor ta li da de dos pa ci entes com esse tipo de cân cer é a de mo ra em di agnos ti car a do en ça. O re tar do do di ag nós ti co fa vorece a ocor rên cia de tu mo res com alta ca pa ci dade bi o ló gi ca de in va são lo cal e de dis se mi na ção
para ou tros ór gãos. Qu an do tra ta dos em fase metas tá si ca, os tu mo res de prós ta ta são pra ti ca mente in cu rá ve is.
Lamentavelmente, não existe, em nosso
País, uma po lí ti ca de pre ven ção efi caz para esse
tipo de neoplasia. Sessenta a setenta por cento
dos pacientes portadores de câncer de prósta ta
só procuram um médico quando a doença já se
en con tra em es ta do avan ça do.
Por esse motivo, gostaria de enfatizar o
quan to é im por tan te que se re a li ze o exa me pe riódico na população masculina com mais de 50
anos de idade – alguns ad vogam que este deve
ser feito a partir de 40 anos –, mesmo que não
existam sintomas, para que o câncer possa ser
detectado precocemente, com maiores chances
de tra ta men to e cura.
Srª Presidente, a população brasileira está
en ve lhe cen do a pas sos lar gos. A re du ção das taxas de na ta li da de e das de mor ta li da de em ida de
pre ma tu ra con tri bui para a mu dan ça na es tru tu ra
etária da nossa população e para o aumento do
nú me ro de pes so as que pas sam a com por fa i xas
etá ri as com ma i or ris co de de sen vol ver cân cer.
Se gun do da dos do IBGE, exis tem atu al mente, em nos so País, mais de seis mi lhões de ci dadãos com mais de 65 anos de idade. Em 2010,
esse con tin gen te será in te gra do por cer ca de 12
milhões de pessoas, e, em 2020, exis ti rão qua se
18 mi lhões de bra si le i ros com mais de 65 anos.
Se nada for feito para prevenir doenças de
grande incidência na ter ce i ra ida de, os nú me ros
de ca sos de cân cer como o de prós ta ta cres ce rão
as sus ta do ra men te, ten do em vis ta o au men to da
es pe ran ça de vida da nos sa po pu la ção.
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A de tec ção do cân cer de prós ta ta é fe i ta pelo
exa me clí ni co, por meio do to que re tal, e a par tir
da dosagem de substâncias produzidas pela
prós ta ta: a fra ção pros tá ti ca de fos fa ta se áci da – a
FAP – e o an tí ge no pros tá ti co es pe cí fi co – o PSA.
Essas dosagens po dem sugerir a existência da
do en ça e in di ca rem a ne ces si da de de re a li za ção
de ultra-sonografia pélvica ou, se disponível, de
ultra-sonografia prostática transretal, que po derão evi den ci ar a ne ces si da de de se re a li zar biópsia pros tá ti ca.
Srªs e Srs. Se na do res, bem sa be mos que os
cus tos so ci a is do cân cer não são pe que nos. Por
ser uma do en ça de na tu re za crô ni ca, exi ge in terna ção hospitalar, trata men to am bu la to ri al fre qüen te e
cons tan te aten di men to por equi pe al ta men te es pe ci a lizada.
Ra zões como es sas tor nam ain da mais eviden te que é mu i to mais ba ra to pre ve nir do que tratar o cân cer de prós ta ta.
A So ci e da de Bra si le i ra de Uro lo gia re co menda que to dos os ho mens, após os 40 anos, re a lizem uma ava li a ção clí ni ca anu al, in clu in do to que
retal e do sa gem de PSA san güí neo, com re a li zação de bióp sia pros tá ti ca, em caso de sus pe i ta da
doença.
Nes se tipo de cân cer, os an te ce den tes fa mili a res têm par ti cu lar im por tân cia, pois ele vam em
três ve zes ou mais os ris cos para os des cen dentes. Qu an do é esse o caso, os exa mes de vem come çar mais cedo.
Srªs e Srs. Se na do res, se a do en ça já es ti ver
instalada, resta o consolo de constatar que os
avanços da ciência têm aperfeiçoado sig ni fi ca tiva men te os pro ce di men tos nas áre as de Imu no logia, Enge nha ria Ge né ti ca, Angi o gê ne se e ou tras.
Os tratamentos também vêm sendo mo di ficados. Novas aplicações de terapia hormonal e
abor da gens aper fe i ço a das e pre ci sas de ra di o tera pia es tão me lho ran do as pers pec ti vas de so brevi da de mu i tos pa ci en tes.
Entretanto, cumpre destacar que a prevenção ain da é o me lhor re mé dio. Por essa ra zão, ao
con clu ir meu pro nun ci a men to, faço um ape lo às
au to ri da des da área de sa ú de para que pri o ri zem
a adoção de me di das pre ven ti vas para com ba ter
os ti pos de cân cer de ma i or in ci dên cia em nos so
País, em par ti cu lar, o cân cer de prós ta ta.
Quero aqui abrir um parêntese apenas para
men ci o nar que há con tro vér si as a res pe i to des te assun to. Por isso, te nho um in te res se ma i or em de bater no Se na do esse pro je to de lei da De pu ta da Tel ma
de Sou za. No meio ci en tí fi co in ter na ci o nal prin ci palmen te, há ci en tis tas que de fen dem a tese de que a
prevenção resulta em mu i to pou co be ne fí cio para
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o pa ci en te, em fun ção de que o cân cer já se ins tala numa ida de mais tar dia e de que, na ma i o ria das
ve zes, o pa ci en te con se gue com ele con vi ver até
uma determinada idade, muitas vezes morrendo
de ou tras ca u sas que não o cân cer de prós ta ta.
Como o tra ta men to, que é mu i to ra di cal, ca usa inú me ros pro ble mas para o pa ci en te, fica sempre aque la in da ga ção: vale a pena tra tar pre co cemen te um tu mor que, tal vez, no fu tu ro, não ca u se
dano al gum ao pa ci en te?
Existem ba sicamente duas correntes: uma
que defende a prevenção; e outra que diz que a
pre ven ção é des ne ces sá ria ou não con tri bui para
a me lho ria da qua li da de de vida do pa ci en te por tador do cân cer pros tá ti co.
Em fun ção dis so, es ta mos pre ten den do pedir a re a li za ção de au diên ci as pú bli cas so bre esse
tema, para que pos sa mos ou vir os es pe ci a lis tas e
também o Ministério da Saúde e o Ministério da
Educação.
Faço uma ape lo para que se ela bo re uma política de pre ven ção os ten si va do cân cer de próstata, haja vis ta que per ten ço a essa cor ren te que
en ten de que é me lhor pre ve nir. Mes mo em fun ção
dos da nos que, às ve zes, o di ag nós ti co pre co ce provo ca no pa ci en te, per ten ço a essa cor ren te que pre fe re
prevenir.
É ab so lu ta men te in dis pen sá vel que se in vista nas áre as de pre ven ção e di ag nós ti co pre co ce,
pois os gastos serão muito menores do que os
ne ces sá ri os para o cus te io do one ro so tra ta mento des sa ter rí vel do en ça, em seu es tá gio mais adiantado.
Era o que eu ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Casildo Maldaner, 4º Se cre tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pela Sra. Marluce Pin to, Su plente
de Se cre tá rio.
Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, a Sra. Marluce Pinto, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocu pa da pela Sra. Lu zia To le do.
A SRA. PRESIDENTE (Lu zia To le do) – Con cedo a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a exemplo
de ou tras ten ta ti vas, por meio de emen das cons ti tu cionais, para reduzir o nú mero de representantes na
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Câ ma ra Fe de ral, des ta vez um pro je to de lei com plementar, de au to ria do no bre Co le ga Se na dor Álva ro
Dias, pro cu ra da mes ma for ma fi xar, a me nor, o atu al
nú me ro de De pu ta dos Fe de ra is e, con se qüen te mente, a redução nas Assembléias Legislativas, na
Assem bléia Dis tri tal e nas Câ ma ras Mu ni ci pa is.
Mes mo que bem ela bo ra do, jus ti fi ca do e, in clusive, an co ra do no tur bi lhão de mu dan ças ne ces sá rias, que es tão sen do pra ti ca das em to dos os se to res
da vida nacional – o que particularmente aplaudo,
consciente de que a dinâmica do mundo mo derno
não per doa quem fica a re bo que do pro ces so –, não
po de ria, como re pre sen tan te de um dos mais po bres
Esta dos da Fe de ra ção, de i xar de ma ni fes tar-me contra ri a men te a tal pre ten são.
Particularmente, antes das pon derações que
que ro fa zer, te nho co mi go que tal re du ção, evi den temen te, em nada vai apri mo rar a qua li da de dos in tegrantes das Câmaras Fe deral e Municipais e das
Assembléias Legislativas e que nem mesmo nosso
País, aos olhos do mun do, irá me lho rar al gu ma co i sa,
pois, pro por ci o nal men te ao nos so es pa ço ge o grá fi co,
o Con gres so Na ci o nal bra si le i ro é o me nor do mun do.
É certo, sem dúvida alguma, que o Deputado
não re pre sen ta o qui lô me tro qua dra do, mas tam bém
não é me nos cer to que a so be ra nia de um Esta do se
mede pela soma do povo, do ter ri tó rio e do Go ver no.
E to dos nós te mos uma par ce la de re pre sen ta ti vi da de
nes sa so ci e da de as sim po li ti ca men te or ga ni za da.
Nas pa la vras do co le ga Se na dor, sua pro pos ta
é re du zir, na ci o nal men te, em 21% o nú me ro de ca de iras na Câ ma ra Fe de ral, em 35% o nú me ro de De puta dos Esta du a is e em 35% o nú me ro de Ve re a do res.
E justifica sua proposta com um quadro em que,
quan ti ta ti va men te, com pa ra os per cen tu a is da par ti cipação populacional com o atu al nú me ro de Depu tados Fe de ra is, con clu in do, te o ri ca men te, pela real par tici pa ção que cada Esta do, de fato, de ve ria ter.
Este qua dro – aqui em mi nhas mãos – con clui,
teoricamente, que Roraima teria zero representante
na Câmara dos Deputados, enquanto o Amapá e o
Acre poderiam eleger um único De putado Fe deral,
cada um.
Ainda na teoria, Tocantins elegeria ape nas 3
Deputa dos Fe de ra is; Ron dô nia, 4; Ser gi pe, 5. O Distri to Fe de ral e Mato Gros so do Sul per de ri am 2 e fica ri am com 6; o Pa ra ná e San ta Ca ta ri na man te ri am
sua atu al re pre sen ta ção de 30 e 16 De pu ta dos, respec ti va men te; o Rio Gran de do Sul te ria sua ban cada au men ta da em um par la men tar; Mi nas Ge ra is ganha ria 2, e as sim su ces si va men te, até che gar mos a
São Pa u lo, que, pela po pu la ção que pos sui, de ve ria,
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teoricamente, passar dos 70 representantes atuais
para 115.
Entretanto, mesmo que tais contas e
percentuais tenham amparo em normas e
dispositivos legais, analisados ao pé da letra, e,
ainda, mesmo que o projeto de lei estipule que
nenhum dos Estados terá representação inferior a 4
Deputados Federais, vejo com muita cautela tal
proposição.
Srªs e Srs. Senadores, sabemos que há um
gran de de se qui lí brio regional em nosso País. Ainda
há pou co, ou vi mos do no bre Se na dor Se bas tião Rocha o que fa lou na Co mis são da Câ ma ra, on tem, o
Ge ne ral que faz par te do Esta do-Maior da Ama zô nia,
o nos so re pre sen tan te mi li tar na re gião. Nes ses discur sos so bre o de se qui lí brio re gi o nal, que te mos trazi do vá ri as ve zes a esta tri bu na, abor da mos a pos sibilidade de perdermos uma região tão rica e nobre
como a Ama zô nia.
Quando fomos à China, para a Conferência
Mundial sobre a Mulher, verificamos que, nas re uniões dos sete pa í ses mais for tes do mun do, to dos os
as sun tos in clu íam o ques ti o na men to so bre a Ama zônia. Isso não é segredo para ninguém. Ainda hoje
aparteei o Senado Álvaro Dias, quando discursava
sobre o perigo de perdermos a re gião mais rica de
nos so País, a Re gião Ama zô ni ca.
Não falo as sim por ser uma das re pre sen tan tes
daquela Região, absolutamente, mas porque nós,
que lá mo ra mos, es ta mos cons tan te men te as sis tin do
a ONGs internacionais se implantarem em nossos
Esta dos, para pes qui sar e in cen ti var que a Ama zô nia
não seja re al men te ha bi ta da. São tan tas leis, de cretos e re so lu ções que sur gem, atu al men te, em nos so
País, oriundos do Executivo, que fica claro que há
uma grande vontade de im pedir o de senvolvimento
da Ama zô nia.
No en tan to, po de ria ser de sen vol vi do na ci o nalmen te um tra ba lho com re la ção ao de sen vol vi men to
or de na do da Ama zô nia, sem pre ju í zo ao meio am biente. O que temos acompanhado há muitos anos,
prin ci pal men te no Esta do de Ron dô nia, é a im plan tação de empresas multinacionais, que chegam com
suas má qui nas e de i xam cra te ras em nos sa re gião,
sem levar qualquer incentivo ao povo ou contribuir
para a eco no mia de nos so País.
Então, é mu i to fá cil con si de rar que tudo será ordenado com a diminuição das Bancadas. Não é a
quantidade de Parlamentares da Câ ma ra Fe de ral e
das Assembléias Legislativas que endivida o nosso
Esta do; não é o pa ga men to de al guns De pu ta dos que
al te ra rá a si tu a ção sig ni fi ca ti va men te. Pelo con trá rio,
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os Deputados Estaduais e Fe derais e as Câmaras
Municipais fa zem um tra ba lho cor re to, ho nes to, que
vai ao en con tro de nos sa po pu la ção, com vis tas a garan tir-lhe uma con di ção de vida me lhor.
Então, é exatamente isso que o nosso País
como um todo pode desenvolver para arcar com to das as responsabilidades exis ten tes. E a ma i or respon sa bi li da de dos po lí ti cos, do Le gis la ti vo ou do Executivo, é procurar salvaguardar a nossa Amazônia,
porque não poderemos viver por muitos anos com
aquelas fronteiras desabitadas. É uma região tão
grande e rica, que poderia, com pequenos in ves timen tos, tra zer um re tor no mu i to rá pi do para o nos so
País.
Certos investimentos feitos em outros Estados
com gran de po pu la ção são mu i to pi o res, por que não
tra zem re tor no al gum para o País. A Ama zô nia – sabemos – traria não só um desenvolvimento maior,
como uma melhor qualidade de vida para o nosso
povo. As pes so as não têm in cen ti vo, nem des pren dimen to para sair de ou tros Esta dos, já su fo ca dos, para
ocu par o va zio da Ama zô nia, por que sa bem que, naquela região, não existe uma infra-estrutura que dê
con di ção de o ho mem vi ver bem.
Tra ta-se de uma res pon sa bi li da de mu i to gran de
para nós. Como foi dito, há pou co, pelo no bre Se nador, le van do em con si de ra ção as pa la vras do Ge ne ral
Les sa, tal vez te nha mos, no fu tu ro, de tra ba lhar para
recuperar a Amazônia. E V. Exªs podem consta tar
que isso tem sido voz unís so na no Con gres so Na ci onal. Eu nem sabia do discurso do General Lessa e
hoje fiz uma ad ver tên cia, quan do es ta va na tribuna o
Se na dor que é au tor do pro je to para di mi nu ir a re presen ta ção. Sei que S. Exª não quer di mi nu ir ape nas a
da Re gião Nor te. Mes mo sen do li ne ar, a re du ção atingirá fortemente aquela Região. Como disse nesta
Casa e na Câ ma ra, re sol ve-se tudo por meio de núme ros. Qu an to ma i or é o nú me ro de re pre sen tan tes
de um Estado, maior é a facilidade de se con seguir
apro var qual quer pro je to, quer para a ro la gem de dí vidas, quer para a ob ten ção de re cur sos para os Estados.
O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – V.
Exª me per mi te um apar te?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Ouço V. Exª, com pra zer.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Senadora Marluce Pin to, que ro parabenizar V. Exª
por abor dar de novo este tema, por que, de fato, nós
da Ama zô nia te mos que nos pre ve nir com re la ção a
pro pos tas des sa na tu re za. Essa pro pos ta do Se nador Álva ro Dias é ino por tu na, ina de qua da e in jus ti ficá vel. Não po de mos, de for ma ne nhu ma, de i xar que
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o Se na do da Re pú bli ca as si mi le tal pro po si ção, que,
embora na justificativa do Senador tenha o objetivo
de promover um equilíbrio da representatividade, o
mesmo não acontece com relação ao equilíbrio do
po der po lí ti co. Quer di zer, vai equi li brar a re pre sen tatividade mas, sob o ponto de vista eqüitativo, não
equilibrará a questão política e social. Nós, das re giões mais pobres, dos Estados mais pobres, es tamos sub me ti dos a um per ma nen te po der po lí ti co exage ra do do Cen tro-Sul, prin ci pal men te do Sul e do Sudes te. Essa su pre ma cia es ta be le ci da pelo po der po lítico, pelo poder eco nô mi co, pelo do mí nio que es sas
re giões exer cem em nos so País, vai fi car mu i to mais
for te se uma pro pos ta como a do Se na dor Álva ro Dias
prosperar. Portanto, cumprimento V. Exª por re futá-la. Não devemos, de fato, permitir que haja uma
evo lu ção dela aqui no Se na do da Re pú bli ca. Se fi carmos ca la dos, o de se jo do au tor aca ba rá se cum prindo. Esta é uma Casa cor da ta, que leva mu i to em conta a ami za de, o re la ci o na men to pes so al, e pro pos tas
des sa na tu re za po dem pas sar des per ce bi das, se rem
vo ta das no bojo de ou tras, pre ju di can do imen sa mente nossas regiões. O que propõe o Senador Álvaro
Dias, na ver da de, é a eli ti za ção do Con gres so Na ci onal, sob o pon to de vis ta eco nô mi co in clu si ve. Cada
voto, hoje, tem um cus to, a im pren sa tem di vul ga do.
Esta divulgou que um voto em meu Estado custa
R$6,00, em São Pa u lo en tre R$30 e R$40,00. Se redu zir mos o nú me ro das ban ca das, so bre tu do no Norte, o povo mais ca ren te, os mais hu mil des, per de rão
sua re pre sen ta ti vi da de no Con gres so Na ci o nal. Este
será dos ri cos, dos em pre sá ri os como já o é gran de
par te o Se na do da Re pú bli ca, cuja re pre sen ta ti vi da de
é, de cer ta for ma, eli ti za da. A Câ ma ra dos De pu ta dos
é um pou co mais po pu lar, essa re pre sen ta ti vi da de é
mais bem distribuída de acordo com os degraus da
nos sa so ci e da de. Pa ra be ni zo V. Exª mais uma vez e
junto-me ao seu esforço para combater pro postas
des sa na tu re za. Mu i to obri ga do.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte, que vem contribuir
muito com o meu discurso. Espero que possamos
cada dia mais, aqui, da tribuna do Senado, discutir
esta questão.
V. Exª se pronunciou dizendo que, desta
maneira, o Congresso Nacional será elitizado. Não
resta dúvida, meu nobre Senador, de que não só no
meu Estado como no de V. Exª, e também em
Rondônia já houve vários casos de pessoas
interessadas em se candidatar ao Senado; pessoas
desconhecidas que chegam ostentando poder
econômico e até fazendo pressão sobre os políticos
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mais antigos que trabalham em prol do
desenvolvimento dessas regiões.
Quem compra mandato não tem interesse em
trabalhar pelo povo. Já houve casos no nosso
Estado, não de senadores eleitos por meio do poder
econômico, porque os que tentaram não
conseguiram, mas de deputados que mudaram o seu
domicílio eleitoral, compraram votos e se elegeram.
Quando procurados pelos eleitores que questionam
ou pedem algum benefício, porque esses deputados
lá não aparecem, eles têm como resposta que já
foram pagos antes de darem o seu voto.
São essas cautelas que deveremos ter em
nossa região, que precisa ter como seus
representantes pessoas que vivam, no dia a dia, os
seus problema e a conheçam palmo a palmo, porque
não se podem fazer quaisquer questionamentos se
não se conhecer, de fato, as dificuldades da região e
a pobreza daquele povo.
Nobre Senador, tenho certeza de que não só os
representantes daquela região como os de outras vão
se alinhar a nossa causa. E, se não contarmos
realmente com esta compreensão por parte de
senadores de outros Estados, vamos perder essa
batalha. Não digo isso por pessimismo, pois sou uma
pessoa até muito otimista.
Não nasci em Roraima, mas vivo há vinte anos
naquela região. Estou no 13º ano como
representante na Câmara e aqui no Senado da
República. Vesti a camisa daquele povo. Não fui para
lá com o objetivo de me candidatar. Muito pelo
contrário, primeiro batalhei muito naquele Estado
para poder disputar uma vaga na Câmara dos
Deputados. Quando fui eleita, trabalhei dia e noite à
época da Assembléia Nacional Constituinte,
assistindo a todas as reuniões das Lideranças,
presididas pelo hoje nobre Ministro Nelson Jobim,
que, naquela época, representava o PMDB e eu, do
PTB.
Todos os acordos de Lideranças tratados
naquela reunião eram considerados na votação final.
E só tivemos o privilégio de transformar Roraima e
Amapá e também de ver criado o Estado de Tocantins
graças à nossa permanência assídua naquelas
reuniões, fazendo discursos e mostrando aos Líderes
dos Partidos Políticos da necessidade da
transformação dos dois Territórios em Estados e da
criação do Estado do Tocantins.
De po is de tan to tra ba lho, de ter mos con segui do um mí ni mo de 8 e o má xi mo de 70 re pre sentan tes, por que mu dar? Não ig no ra mos que a popu la ção do Esta do de Ro ra i ma é a me nor da Fe de-
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ra ção e tem 8 De pu ta dos, como o Ama zo nas, que
conta com uma po pu la ção bem ma i or. Mas, não res ta
dú vi das de que, para po der ha ver um equi lí brio, é preci so ha ver um mí ni mo e um má xi mo. Não há ne ces sida de nem de se au men tar o nú me ro do Esta do mais
populoso, nem de diminuir o número de Deputados
do Esta do me nos po pu lo so. Isso não nos con du zi rá a
nada.
Hoje, o que mais se vê em nos so País são os
sem-terra invadindo as sedes do Incra, o Governo
gastando somas vul tosas na indenização de fa zendas a fim de as sen tar o ho mem na ter ra. Por que não
in ves tir em uma re gião tão rica e pro mis so ra, como a
Região Norte, que tem tanta terra sobrando, e para
ela tra zer es ses ho mens? Não adi an ta, no mo men to
atu al, fa zer isso. Para tan to, pri me i ro, tem-se que instalar uma infra-estrutura, propiciando, as sim, ao homem uma qua li da de de vida me lhor.
Dando pros se gui men to ao dis cur so que ela borei, en fa ti zo que essa ma té ria foi exa us ti va men te deba ti da na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Se o assun to, nos ter mos da Cons ti tu i ção vi gen te, foi tra ta do
e já é co i sa jul ga da, por que, en tão, ago ra mu dar? É o
mes mo que de i xar mos trans pa re cer para o povo brasileiro que o tra balho feito por nós, Parlamentares,
não é condigno porque, em uma época, aprova-se
algo e, depois de uns anos, de sa pro va-se o mes mo
trabalho.
Eu sou mu i to fa vo rá vel às mu dan ças, mas mudan ças que ve nham fa vo re cer o Bra sil. Não mu danças que ve nham ser re tro a ti vas, que ve nham ti rar a
con di ção de uma re gião tão po ten te em ter mos de rique zas na tu ra is, mas que, sob o pon to de vis ta econô mi co-financeiro, não o é, oca si o nan do um re tro cesso com relação a um trabalho elaborado com tanto
em pe nho nos idos de 1988. Após mais de dez anos,
não se pode que rer mu dar uma si tu a ção que em nada
vai fa vo re cer o nos so País.
Reafirmo que minha contrariedade, antes que
seja mal interpretada, re su me-se à re pre sen ta ti vi dade de Ro ra i ma e dos Esta dos da Re gião Nor te, cu jas
características e o que representam para a Nação
bra si le i ra não po dem e não de vem con ti nu ar dis cri mina dos da for ma que são.
A Lei Ma i or con fe riu a tais Esta dos uma au to nomia ad mi nis tra ti va, pre ten deu ele vá-los à con di ção de
uni da des au tô no mas da fe de ra ção bra si le i ra, pro porcionando à região um mínimo de desenvolvimento
com pa tí vel com a dig ni da de de seu povo.
No que diz res pe i to à re gião ama zô ni ca, o Bra sil
tem mi lha res de qui lô me tros de fron te i ras in te i ra mente des po vo a das, sen do de in te i ra jus ti ça o es ta be le ci-
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men to de me di das ten den tes à fi xa ção de bra si le i ros
naquela re gião. Não cre io – e te nho cer te za de que
também não acreditam meus nobres pares – que
essa ca rac te rís ti ca re gi o nal seja ci ta da como jus ti fi cati va para a re a va li a ção do nú me ro de re pre sen tan tes
nos Estados do norte bra si le i ro. Ao con trá rio, o que
mais pre ci sa nos sa re gião é de bra si le i ros dis pos tos
aos sacrifícios para preencher, antes de tudo, uma
ne ces si da de da pró pria so bre vi vên cia da re gião, alvo
constante da cobiça estrangeira que vive rondando
nos sas fron te i ras.
Ade ma is, pre ci sa mos nos aler tar para o fato de
que, se ado tar mos o cri té rio pu ra men te pro por ci o nal
ao nú me ro de ha bi tan tes para che gar mos à re pre sentação popular, tal raciocínio nos levará à conclu são
de que o Con gres so Na ci o nal, que deve re pre sen tar
a Na ção bra si le i ra como um todo, uno e in di vi sí vel em
seu sentimento de nacionalidade, ficaria reduzido à
expressão mais simples, expressando tão-somente o
pen sa men to de pou quís si mos Esta dos.
Afinal, o Brasil não é só formado por Estados
pu jan tes, como o são os Esta dos de São Pa u lo, Minas Ge ra is, Rio Gran de do Sul e ou tros. Mu i tos ou tros
es ta dos in te gram a fe de ra ção bra si le i ra e são, de forma har mônica, representados por três senadores,
sem que isso di mi nua ou acres cen te algo a qual quer
das 27 unidades federativas. No que diz respeito à
Câ ma ra dos De pu ta dos, a re pre sen ta ção mí ni ma de
8 de pu ta dos já de mons tra uma sen sí vel di fe ren ça peran te as ban ca das ma i o res. Re du zir a re pre sen ta ção
par la men tar dos Esta dos da Re gião Nor te é re du zir a
expressão política dos mesmos Estados. Se assim
pro ce der mos, es ta re mos re du zin do a ex pres são po lítica, como dis se o no bre Se na dor Se bas tião Ro cha,
da pró pria fe de ra ção bra si le i ra, es ti mu lan do uma discus são pre con ce i tu o sa. É o mes mo que ace i tar mos a
idéia de que exis tem Esta dos me nos bra si le i ros e cida dãos com me nor grau de ci da da nia.
Discordo quando o Senador diz que a opinião
pública é fa vo rá vel a que se di mi nua a ban ca da; não
é isso que a opi nião pú bli ca quer. Se fos se fe i ta uma
pes qui sa, tal vez a opi nião pú bli ca re ve las se que deve ria ser fe cha do o Con gres so Na ci o nal, não que se
di mi nu ís sem ban ca das. Te mos que mos trar que não
é pela quanti da de de depu ta dos, seja máxima ou
mí ni ma; o que te mos que fa zer re al men te é mos trar
ao povo bra si le i ro que somos jus tos, que es ta mos
no Se na do nós que re pre sen ta mos não os nos sos
Esta dos, mas todo o povo brasileiro para dirimir as
dú vi das, para mi ni mi zar a ca rên cia da que les que pouco têm ou qua se nada têm, e não fi car aqui tra balhan -
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do em detrimento exatamente daqueles que me recem a so li da ri e da de de to dos os par la men ta res para
me lho rar a sua con di ção de vida
Ou tra in jus ti ça, a meu ver, é a ava li a ção do todo
pela fa lha de al guns re pre sen tan tes que fo gem à re tidão; que fa lham na con du ta ou que pe cam pela impro bi da de. É o que ge ral men te acon te ce nas pes quisas de opinião, onde o mal feito de pou cos ca u sa a
con de na ção de mu i tos. A fa lha de al guns, no uni verso re pre sen ta ti vo dos Esta dos bra si le i ros, não pode e
não deve ser vis ta como fru tos de uma mes ma ár vore. Ervas daninhas, bem como colheitas frustradas,
não são par ti cu la ri da de des ta ou da que la re gião, deste ou daquele Estado. Também, não podemos, em
mo men to al gum, ale gar in cons ciên cia ou des pre pa ro
de quaisquer comunidades pela outorga dos di plomas aos seus re pre sen tan tes. Afi nal, a na tu re za não
nos dotou com o dom do conhecimento futuro. Isso,
sem es que cer mos de que so mos im per fe i tos e es tamos sem pre co lo ca dos no pe lou ri nho da opi nião pública.
Cer tís si mo é, em todo esse pro ces so, que di feren ças de fato exis tem en tre os bra si le i ros do nor te e
os bra si le i ros que vi vem aba i xo do pa ra le lo 10: a di feren ça no tra ta men to; a di fe ren ça no modo de vida; a
di fe ren ça na qua li da de de vida...
Di fe ren ças que, an tes de se rem ava li a das pelo
número de cadeiras no Parlamento, deveriam ser
ava li a das quan do da dis tri bu i ção de ren da e quan do
da re a li za ção dos gran des pro gra mas eco nô mi cos de
nos so País.
Aliás, foi com tris te za que vi es tam pa da na prime i ra pá gi na da Fo lha de S.Pa u lo de se gun da-feira
pas sa da, a no tí cia de que as de si gual da des re gi o na is
cres ce ram em 11% até 1997.
De 88 para cá, de acor do com es ses es tu dos da
Uni camp, o PIB da Re gião Nor te caiu 9% en quan to o
do Sul cres ceu 16%.
Mas so bre esse as sun to, Sr. Pre si den te, fa la rei
a se ma na que vem. Nes ta opor tu ni da de que ro concla mar a to dos os co le gas Par la men ta res, Se na do res
e De pu ta dos, em par ti cu lar aque les que re pre sen tam
a Região Norte, para que cerremos fileiras contra
qua is quer ten ta ti vas desagregadoras que visem po dar a ci da da nia da que les Esta dos que tan to já con tribu í ram e con tri bu em para o en gran de ci men to de nosso Bra sil.
Sou a fa vor das re for mas; as vejo como ne cessá ri as e po si ti vas e não cre io que o Con gres so Na ci onal seja in to cá vel. Da mes ma for ma em que se propõe mu dan ças no Ju di ciá rio e no Exe cu ti vo, tam bém
o Legislativo necessitará adequações. Mas essas
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ade qua ções não se re la ci o nam com a di mi nu i ção do
número de Parlamentares. Existem possibilidades
mínimas para que se fa çam re for mas no Le gis la ti vo
com o nú me ro da Ban ca da exis ten te no mo men to.
Quero dizer mais aos meus nobres Pares: não
tenho pretensão de me candidatar a deputada
federal, discuto este assunto da tribuna única e
exclusivamente por ser representante de uma região
ainda subdesenvolvida que precisa crescer. Mas
tenho certeza que só conseguirei se pudermos contar
principalmente com os representantes das Regiões
Sul e Sudeste. Sem o apoio dos Parlamentares
dessas Regiões nós não chegaremos a concluir os
nossos objetivos como representantes dos Estados
do Norte para desenvolver aquela região tão rica e
tão próspera como é a nossa Amazônia.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Luzia Toledo) –
Senadora Marluce Pinto, peço a V. Exª que assuma a
Presidência para que eu possa fazer o meu
pronunciamento. (Pausa.)
A Srª Luzia Toledo, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra.
Marluce Pinto, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Passo
a palavra à nobre Senadora Luzia Toledo, última
inscrita para a sessão de hoje.
A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
farei um breve discurso em homenagem aos
funcionários desta Casa.
Falarei sobre dois assuntos, mas, antes, quero
parabenizar a Senadora Marluce Pinto. Abordarei
essa questão na próxima semana. Senadora.
Realmente, sou de um Estado pequeno,
Espírito Santo, que, como já mencionei várias vezes e
continuarei fazendo isso, é pequeno, mas é pujante.
A colocação do nobre Colega Senador Álvaro Dias,
sem dúvida nenhuma, abrange também o Estado do
Espírito Santo. Penso que temos que lutar para
estabelecer a igualdade da representação legítima
neste País. Cumprimento V. Exª. Na próxima
semana, voltarei a esta tribuna para tratar desse
assunto.
Srª Presidente, venho, na qualidade de re presen tan te do Esta do do Espí ri to San to nes ta Casa de
Leis, re gis trar a hon ra que é para o meu Esta do ter, entre os Ministros do Go ver no Fer nan do Hen ri que Cardoso, um filho de nossa terra. Falo aqui do re-
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cém-empossado Ministro da Defesa, Elcio Alvares.
Ho mem de há bi tos sim ples e de re co nhe ci da com petência, o Ministro Elcio Alvares é capixaba de co ração. Qu an do se pode es co lher o lu gar onde se rão finca das as ra í zes e ali de di car toda uma vida para o engrandecimento daquela terra, esse filho tem o compro mis so com o seu Esta do for ja do no co ra ção.
E o ex-Senador Elcio Alvares, que tão bem
defendeu, como Líder, o Governo nesta Casa,
suportando, algumas vezes, os reveses e desgastes
oriundos de tal cargo, deu mostras, para toda a
Nação, que, quando se acredita na realização de uma
tarefa e se busca realizá-la com amor,
inevitavelmente esse trabalho será coroado de êxito.
E com o equilíbrio peculiar ao seu temperamento, o
então Senador Elcio Alvares realizou a tarefa com
louvor.
O Brasil, com a criação do Ministério da Defesa,
dá um passo à frente. A união das instituições
militares, que sempre defenderam o mesmo ideal – a
soberania nacional -, será fator de agregamento e de
força nas ações futuras daquela Pasta.
Este final de século nos apresenta grandes
desafios em todos os campos, incluindo os do
desenvolvimento, da segurança e da defesa. E será
com revigorada disposição que serão vencidos os
obstáculos nos caminhos que conduzirão o Brasil ao
seu destino de sucesso.
No campo externo, marcado pelo fenômeno da
globalização e por conflitos de interesses que o final
da chamada Guerra Fria acirrou, o Ministério da
Defesa irá colaborar para a inserção do Brasil entre
as principais potências do terceiro milênio, marcando
decisivamente a sua presença nos fóruns
internacionais de defesa, reiterando o compromisso
brasileiro pela manutenção da paz mundial.
O Ministério da Defesa chega, portanto, na hora
certa para abrir novos espaços, para unir mais ainda
civis e militares, de forma definitiva, na conquista dos
anseios mais legítimos da população brasileira.
A população de meu Estado se sente honrada
pela confiança depositada pelo Excelentíssimo
Presidente da República na escolha de Dr. Elcio
Alvares como Ministro de Estado da Defesa.
Tenho certeza de que a noção do dever, de
lealdade, a responsabilidade e o patriotismo que
norteiam a vida do Ministro Elcio Alvares farão de sua
gestão, no Ministério da Defesa, um trabalho que
será cumprido com distinção.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste
momento, que ro tam bém pa ra be ni zar a ini ci a ti va do
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Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, soció lo go Fer nan do Hen ri que Car do so, pela san ção da
Lei Com ple men tar e as si na tu ra de ou tros atos pela viabilização da criação do Ministério da Defesa, bem
como a esta co len da Casa de Leis e a Câ ma ra Fe deral que apro va ram o pro je to de lei.
Vejo em tal ato o so ter ra men to de fi ni ti vo do re gime di ta to ri al, que de i xou pro fun das mar cas na so ci edade brasileira, e o fortalecimento da democracia
nes te gran de País cha ma do Bra sil.
Finalizando, que ro di zer que ama nhã, con ti nuan do a mi nha luta pelo tu ris mo no meu Esta do, fa remos o ter ce i ro se mi ná rio, le van do da qui um re pre sentan te do Mi nis té rio do Tu ris mo, para fa lar num mu ni cípio pe que ni ni nho que não tem nem 12 mil ha bi tan tes,
é encravado num dos lugares mais lindos do meu
Esta do, que é a Ser ra do Ca pa raó. Em tal oca sião, levaremos um dos melhores projetos que apre sen tamos nes ta Casa e que já se en con tra na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, que é o Fu ge tur, pois que remos tan to do brar o pra zo da ca rên cia, que hoje é apenas de dois anos, para qua tro anos, quan to o dos financiamentos para seis anos, que atualmente é de
três anos.
Fica aqui, en tão, o meu pe di do aos no bres pares, para que, quan do esse pro je to che gar ao Ple nário, pos sa mos vo tá-lo fa vo ra vel men te, pois as sim esta re mos dan do mos tras de res pon sa bi li da de ao País
in te i ro, por que este Bra sil é um País vol ta do para o turis mo, e te mos que cri ar em pre gos de qua li da de, empre gos qua li fi ca dos, por meio des sa gran de em pre sa
que se cha ma tu ris mo.
Mu i to obri ga da, Srª Pre si den te. Mu i to obri ga da,
Srªs e Srs. Se na do res.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Peço
a palavra para uma comunicação de Liderança, Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – A pa lavra está con ce di da, no bre Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Qu e ro re gis trar, Sena do ra Mar lu ce Pin to, que ain da está ocor ren do, na
Comissão de Di re i tos Hu ma nos da Câmara dos De pu ta dos, a au diên cia pú bli ca em que está sen do ou vido o Sr. João Ba tis ta Cam pe lo, in di ca do ao car go de
Di re tor da Po lí cia Fe de ral. Além dos Srs. De pu ta dos e
vá ri os Se na do res, ali com pa re ce ram o Se na dor Eduar do Su plicy, a Se na do ra He lo i sa He le na, o Se na dor
Ro ber to Re quião e eu.
Infe liz men te, boa par te das per gun tas fe i tas pelos Srs. De pu ta dos e Se na do res não fo ram res pon didas pelo Dr. João Batista Campelo. Considero que
ele teve uma opor tu ni da de ím par de es cla re ce r
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a so ci e da de bra si le i ra, com sua pró pria boca, se re almen te tem ou não en vol vi men to em caso de tor tu ra.
Em muitas oportunidades que lhe foram dadas, ele,
infelizmente, preferiu não responder as perguntas a
ele di ri gi das, mu i to re le van tes, pe los Se na do res Eduar do Su plicy e He lo i sa He le na e pe los De pu ta dos Nilmário Miranda e Marcos Ro lim. Fo ram oca siões em
que o Dr. João Ba tis ta Cam pe lo po de ria ter es cla re cido a opinião pública brasileira se realmente aquele
que o Pre si den te da Re pú bli ca in di cou para a Po lí cia
Fe de ral é ou não res pon sá vel por tor tu ra de pes so as
em in qué ri tos po li ci a is du ran te o pe río do da di ta du ra
militar.
Conversando há pou co com o nos so as ses sor
da Liderança, o Dr. Thales, ele me dizia que existe
uma sé rie de de nún ci as que es tão sen do re a li za das,
mas existem algumas que poderiam ser con si de radas ir re fu tá ve is, por que es tão nos Au tos. E, se gun do
ele, em advocacia, usa-se muito o jargão de que o
que não está nos au tos não exis te na his tó ria. Mas algu mas pe ças com pro ba tó ri as dos atos de tor tu ra di rigi dos pelo Dr. João Ba tis ta Cam pe lo es tão nos au tos
do Pro ces so Pe nal Mi li tar que foi ins ta u ra do na dé cada de 70, no qual ele fi gu ra como par ti ci pan te de um
processo de inquirição de testemunhas, que, sob
ameaça, constrangimento e uma série de pro ce dimen tos tí pi cos da prá ti ca de tor tu ra, fo ram obri ga dos
a as si nar um de po i men to, que de po is a pró pria Jus tiça Mi li tar – pre si di da por um ofi ci al mi li tar e com pos ta
de um juiz togado e mais dois oficiais militares – foi
obri ga da a des qua li fi car o tes te mu nho por com pre ender ter sido fe i to em con di ções de cons tran gi men to e
de tor tu ra.
O Dr. Cam pe lo, por tan to, até tem ra zão quan do
se re cu sa a res pon der de ter mi na das per gun tas, vis to
que, contra provas, não há argumentos. No caso
dele, o me lhor era per ma ne cer ca la do, por que tal vez
não con si ga res pon der; na que la épo ca, du ran te o perío do da di ta du ra mi li tar, em que os réus fo ram con side ra dos ino cen tes, ele era obri ga do a re cor rer e a encaminhar o processo para que fosse ouvida ainda
uma instância superior. Mes mo assim procedendo,
diz o se guin te:
Apresentei alegações finais, fazendo
uma síntese geral das provas colhidas du rante a instrução criminal produzida em ju ízo, opinando, afinal, pela absolvição dos
acusados face à precariedade de provas que
jus ti fi cas sem a con de na ção dos mes mos.
Assim sendo, entendo, data venia,
que seria ocioso repetir em outras palavras
a exposição já feita.
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Ele diz que todo o processo deve ser
considerado nulo, manifestando sua opinião pela
absolvição, mesmo encaminhando o processo para
que seja feita nova oitiva. Ao fazê-lo, ou seja, ao
encaminhar para uma nova oitiva, diz não ser
necessário que a mesma ocorra, que está fazendo
isso apenas por dever de ofício. Por que? Porque
ficou claro que as testemunhas fizeram as
acusações sob condições que não eram normais.
Com a intervenção muito oportuna do Deputado
Marcos Rolim, caiu em contradição o Dr. João Batista
Campelo, afirmando que o Padre deu o seu
depoimento de livre e espontânea vontade. Foi
interessante a tese levantada pelo Deputado Marcos
Rolim sobre como o Delegado teria conseguido essa
mágica, qual seja, a de fazer com que uma pessoa,
envolvida com uma organização clandestina, num
interrogatório, assumisse, sem sofrer nenhuma
pressão, que fazia parte da mesma, portanto, se
auto-incriminando. Ainda mais, afirmando que, dentro
da dita organização clandestina, havia uma divisão
entre dois de seus dirigentes máximos, ou seja,
fazendo uma delação.
Ora, Sr. Presidente, para quem conhece a
estrutura, a organização, o compromisso ético e
ideológico que as pessoas tinham quando
participavam desse tipo de movimento, é
inconcebível que alguém vá lá e assuma,
tranqüilamente, que faz parte de uma organização e,
ainda mais, que pratique atos de delação em relação
aos seus companheiros. Quem conhece essa lógica
sabe que as pessoas apenas assim procederiam sob
tortura. E é isto que está vindo a público hoje.
Quando o Dr. Campelo afirma que nunca
participou de nenhum inquérito, de nenhuma
acusação por crime de tortura, afirma algo que é
óbvio, porque esse fato só passou a ser tipificado
como crime há cerca de dois. Na época da ditadura,
não era crime; era, isto sim, uma prática normal; era
assim que eles arrancavam as confissões, algumas
verdadeiras; porém, ilegítimas por serem feitas sob
tortura. Obtinham até confissões de pessoas que,
não tendo mais como se negar a depor dada a
crueldade a que se viam submetidas, confessavam
mesmo aquilo que não praticaram.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me concede um aparte, minha Líder Marina Silva?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Concedo o aparte, com mu ito pra zer, à Senadora
He lo i sa He le na, que in clu si ve co nhe ce o pa dre e disse, em depoimento emocionado àquela Comissão,
que tem toda a confiança no depoimento que ele
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está prestando neste mo mento; e por conhecer seu
com pro mis so éti co e mo ral, sabe que ele ja ma is fa ria
isso com qual quer ou tro fim que não o da jus ti ça.
A Srª Heloisa He le na (Blo co/PT – AL) – Qu ero sa u dar V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz e dizer que não gostaríamos de estar vivenciando esta
situação. Cer ta men te, ne nhum de nós – e cre io que
nem mesmo al guns re pre sen tan tes da própria base
de sustentação do Governo – gostaria de estar vi venciando uma situação como esta, porque não se
tra ta ape nas de pres su pos tos ide o ló gi cos. Nes te deba te, não se co lo cam em jogo pres su pos tos ide o lógi cos; não está em jogo tam bém dis pu ta de base de
Gover no ou dis pu ta in ter na na pró pria Po lí cia Fe de ral.
Que isso exis te, exis te; mas o que está sen do co locado hoje é algo que o Senado, infelizmente, não
teve a oportunidade de fazer na sua Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Para nós Se nado res par ti ci par mos des te de ba te, Srª Pre si den te, tivemos que ir à Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos De pu ta dos, onde al guns De pu ta dos
Fe de ra is, certamente num estado psicológico que
desconheço, não queriam sequer deixar que fa lásse mos na que la opor tu ni da de. Mas a Co mis são, pela
sua maioria, per mitiu aos Senadores fazerem uso
da pa la vra, até por que a re u nião de hoje era con junta. Assim, a Comissão de Direitos Humanos con vidou oficialmente os membros da Comissão de
Constituição, Justiça e Ci dadania do Senado para
se fazerem presentes à re união. Contudo, não se
tra ta ape nas de boas de cla ra ções, de con fron tos de
palavras ou de acusações; não é isso. A Sena do ra
Ma ri na Sil va dis se mu i to cla ro: são da dos mu i to objetivos a res peito de algo que eu desejaria que o
Presidente da República resolvesse o mais rápido
pos sí vel. O que está em jogo não é a con fi an ça que
tenho no Padre José Antônio, porque isso ninguém
vai ar ran car de mim, pes soa que co nhe ço há qua se
20 anos e sei da sua dignidade, da sua ho nes ti dade; sei que é homem humilde, um servidor público,
uma pes soa tra ba lha do ra. Isso não está em ques ti onamento. O fato é que existe um lau do oficial. Não
es tou fa lan do do la u do en tre gue pela CNBB, com a
assinatura de 15 bispos da Região Nordeste, visto
que estes, bem como os outros padres estiveram
presentes, como o ex-Padre José Antonio, e tes temunharam sua situação extremamente deplorável,
ten do so fri do le sões cor po ra is ti pi ca men te ca u sa das
pela tor tu ra no pau-de-arara. Exis te, as sim, um la udo oficial, além de outros testemunhos já dados.
Efe ti va men te, exis te o que a Se na do ra Ma ri na Sil va
asseverou: uma sentença do Con se lho Per ma nen te
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de Jus ti ça do Exér ci to; sen ten ça esta que, por una nimidade, assume que os testemunhos foram obtidos
por meio de coação física e moral. Não fomos nós
que o dissemos, mas uma sentença. Outras ques tões foram levantadas, in clusive pelo próprio do cumen to as si na do pelo de le ga do da Po lí cia Fe de ral, Dr.
João Batista Campelo. No documento, assinado por
ele à épo ca, mais pre ci sa men te em 14 de agos to, ele
claramente caracteriza os padres como “elementos
en vol vi dos em ati vi da des sub ver si vas”. Os do cu mentos recolhidos eram o Debate, a Unidade, o Desafio
da Igreja, a Tortura de Frei Tito, Nota do Sindicato
dos Cam po ne ses, du ran te o in ter ro ga tó rio. Tudo isso
está assinado pelo Delegado João Batista Campelo.
Não se tra ta, pois, de in ven ções nos sas, da Igre ja ou
de quem quer que seja. Há que se destacar a forma
como João Batista Campelo se dirige aos padres e
às pes so as da Ação Po pu lar – AP. Da Ação Po pu lar,
inclusive, que era uma or ga ni za ção clan des ti na, par ti ci pa ram o ex-Ministro Sér gio Mot ta e o Mi nis tro José
Ser ra. Di zia-se, in clu si ve, que os pa dres es ta vam fazendo o aliciamento de camponeses, incitando-os a
invadir terras. Então, Senadora, não são pres su postos ide o ló gi cos que es tão em jogo, nem nos sos bons
propósitos ou a estrutura do Governo oficial na di tadura; o que está sendo colocado são os requisitos
necessários para que uma pessoa chefie um apa relho tão complexo, extremamente complexo, im portante, mas extremamente complexo, como é a Po lícia Federal, não pode efetivamente ser comandado
por um ex-torturador, diante de da dos ob je ti vos. Não
estamos discutindo, como bem disse nossa com panheira e Líder, Senadora Marina Silva, pressupostos
ideológicos; temos os nossos, a ditadura, os dela. O
problema é que os dados são extremamente ob je tivos. Mais uma vez, solicito a todos que fazem parte
da base de sustentação do Governo que, por favor,
mais essa mácula na estrutura do Governo Federal,
não, por que esta má cu la, o cri me da tor tu ra, nin guém
pode aceitar. Parabenizo V. Exª e volto a solicitar a
to dos que com põem a base do Go ver no que, por favor, in ter ve nham jun to à es tru tu ra do Go ver no Fe deral para que este se nhor tor tu ra dor não pos sa con duzir os des ti nos da Po lí cia Fe de ral.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na do ra He lo i sa He lena. Sei que a indignação que V. Exª manifesta com
esse epi só dio é pela jus ti ça, que é o que cla ma a so cie da de bra si le i ra.
Acho que o importante de ve rificarmos nesse
epi só dio da ab sol vi ção fe i ta em re la ção às tes te munhas, pelo Conselho Permanente de Justiça – e,
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que ro re pe tir, um Con se lho que era com pos to por um
juiz togado, um oficial como presidente e mais dois
oficiais, na épo ca da di ta du ra, na épo ca em que era
con si de ra da le gal a prática da tortura para arrancar
con fis são, con si de ra da le gal por aque la si tu a ção, por
aque le status quo de di re i to ins ti tu í do pela di ta du ra -,
é que eles fo ram ino cen ta dos por que as tes te mu nhas
conseguiram comprovar que deram o seu tes te munho, acu san do o pa dre, sob tor tu ra. É isso o que está
nos au tos. Isso aqui não é in ven ção da Opo si ção, que
não res pe i ta as au to ri da des; isso aqui não é in ven ção
da Opo si ção, que per deu a ge ne ro si da de. É que não
tem que ser ge ne ro so com tor tu ra do res. Não é uma
ques tão de ge ne ro si da de, mas de jus ti ça. A ge ne ro sida de não pode ser usa da para ab sol ver aque les que
pra ti cam atro ci da des.

Agora, não sei como pode se sentir o Senador
José Serra e como se sentiria, se fosse vivo, o
ex-ministro das Comunicações, Sérgio Motta,
sabendo que aqueles que torturaram seus
companheiros,
que
pertenciam
à
mesma
organização que eles, são premiados neste Governo
com cargos importantes para dirigir a Polícia Federal.

Ouvi o Sr. Campelo dizer que, como professor
na Academia Militar, ensinava direitos humanos. É
claro que deve ter feito isso na época em que os
direitos humanos passaram a ser respeitados pela
democracia, a qual S. Sª, não respeitando os direitos
humanos, maculou, colhendo depoimentos sob
tortura. Se a ação foi direta ou indireta, não importa.
Se ele presidiu o inquérito, ele é responsável por
aqueles que fizeram a tortura. Não importa se eu, na
condição de mandatária, faço ou não diretamente a
operação. O importante é que tenho autoridade para
dizer aos meus subalternos o que devem e o que não
devem fazer. E, se fazem aquilo que não devem sem
que eu não tenha ordenado, têm que responder por
aquilo. E, pelo que consta, não houve nenhum tipo de
punição, a mando do Dr. Campelo, para aqueles
policiais comandados por eles que praticaram o crime
da tortura.

É por isso que faço um apelo à base de
sustentação do Governo no sentido de que verifique o
que está acontecendo, porque o que está
acontecendo é muito grave. Ou as informações estão
chegando completamente deturpadas à Presidência
da República ou a briga que se institui pelo Poder,
pela nomeação dos cargos, o tempo gasto na
nomeação desses cargos está levando a uma
situação de que aquele que pode mais, aquele que
pressiona mais indica quem quer que seja para
ocupar as funções públicas.

Avalio de suma importância que as instituições
brasileiras, que a Polícia Federal não tenha essa
mácula, principalmente em um posto importante
como é o de seu dirigente maior.
Acredito – e quero repetir aqui – que o que está
acontecendo neste Pais é algo muito grave. Não são
episódios isolados; é uma seqüência de fatos – é a
indicação do Chico Lopes, é a indicação, agora, do
Dr. João Batista Campelo e é, também, a indicação
do juiz para o Supremo Tribunal Federal. É algo que
considero uma mácula para as instituições brasileiras.
Essa não é uma abordagem puramente
moralista. Isso tem a ver com democracia, com
respeito ao Estado de Direito, com respeito à
Constituição de 1988, que aboliu de uma vez por
toda essa mácula e essa pesada carga da época da
ditadura militar.

Não é uma abordagem política, é uma
abordagem do ponto de vista dos fatos, que não são
denúncias vazias. Estão nos Autos. Foi a própria
Justiça Militar que chegou a essa conclusão. O que
falta mais?
É feita a indicação, a nomeação, e depois se diz
que se vai investigar algo que já está
peremptoriamente provado pelos Autos. Como pode
ser isso, Srª Presidente?

Não há nenhum problema em que as indicações
políticas sejam feitas dentro do Governo. São
Partidos que compõem a base do Governo. Mas,
nesse leque de indicação – pelo amor de Deus! –, que
pelo menos sejam feitas indicações de pessoas que
não tenham em sua vida pública esse tipo de mácula.
Do ponto de vista político e daquilo que está
sendo apresentado como provas por aqueles que
estão contestando a indicação do Dr. Campelo, o
Presidente da República tem mais do que motivos,
mais do que elementos para fazer, digamos assim,
uma reconsideração da postura que assumiu ao
indicá-lo para a Polícia Federal.
Para o bem da Polícia Federal, Instituição tão
importante na minha região e que hoje está pagando
um preço muito alto, de não ter estrutura para
trabalhar, de não ter condições de efetivo suficiente
para enfrentar os graves problemas – um deles,
posso citar, o narcotráfico em várias regiões deste
País –, essa Polícia Federal, no momento em que
está vivendo essa situação de crise, não pode
carregar mais um peso, que é o peso da
desmoralização pública pelos fatos que estão sendo
agora apresentados à sociedade brasileira.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Srª Presidente, solicito à Mesa a prorrogação
da sessão, por cinco minutos, para que eu possa usar
o horário da Liderança do PFL para tratar do assunto
colocado em plenário neste momento.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Nobre
Senador, lamento não poder atendê-lo, porque não
se pode prorrogar uma sessão só para discurso.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Solicito à Presidência que seja respeitada a
Liderança do PFL, que não utilizou hoje o seu tempo
de Liderança, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) –
Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Exª será
atendido, excepcionalmente, mas solicito que não se
estenda bastante, porque já se passaram 6 minutos
do horário de encerramento desta sessão.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, serei breve, agradecendo à Mesa pela
atenção ao meu Partido. Considero importante que
seja registrado nos Anais da Casa aquilo que é o
pensamento de todos nós, que, em última análise,
representamos aqui o povo brasileiro, a fim de que a
sociedade brasileira também tenha acesso às nossas
idéias.
Srª Presidente, Srª Líder Marina Silva, Srª
Senadora Heloisa Helena, brava representante do
Estado das Alagoas, que também se pronunciou, eu
gostaria de relembrar, como já foi dito aqui da tribuna,
o passado do Presidente da República, que, com
certeza, foi uma das vítimas desse processo que
atravessamos, seja denominado ditadura militar ou
período de exceção, e tudo aquilo que a História
brasileira não registra nas suas melhores páginas.
Mas, indo aos fatos, vamos constatar que o Sr.
Presidente da República não recebeu por parte dos
órgãos de informação nenhuma contra-indicação. A
denúncia foi trazida à opinião pública após a
nomeação. E não considero isso uma falha de quem
fez a denúncia, porque, afinal de contas, ele também
tampouco saberia que alguém com esse tipo de
acusação poderia ser objeto de uma nomeação.
Portanto, o que fez o Senhor Presidente da
República? Assinou a nomeação, mas também
assinou a determinação para que fosse feita a
investigação. É preciso analisar a formalidade do ato
assinado pelo Presidente da República. E não quero
discutir aqui se faltou informação, se houve falha do
organismo. O que está nos Autos estava adormecido
lá. E temos milhares de informações que citam nomes
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de pessoas em diversas atividades. E, graças ao
estado sólido da nossa democracia, o Presidente da
República assinou um ato dando às vítimas da
repressão, pela primeira vez na nossa história, o mais
amplo resgate dos seus direitos. Isso foi feito por este
Governo.
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
con ce de um apar te?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ou vi rei V. Exª no mo men to de vi do, res pe i tan do
o pra zo dado pela Mesa.
Mas o que eu gos ta ria de co lo car é que foi re conhe ci do aqui nes te ple ná rio que foi este Go ver no que
pro mo veu o res ga te dos di re i tos dos pa ren tes das víti mas da di ta du ra. Por tan to, Sr. Pre si den te, como não
ha via nada, não hou ve nada e não foi tra zi da ao Presidente da República nenhuma in formação – e não
que ro dis cu tir essa ou tra par te do pro ces so –, ele foi
no me a do, as su miu, mas foi de ter mi na da uma am pla
investigação. O ato do Presidente da República, no
mí ni mo, tem que aguar dar essa con clu são. Foi o que
vi hoje. Nin guém pode es tar sa tis fe i to em ver al guém
no me a do pas san do por um pro ces so como esse de
hoje, um ambiente conturbado, discussões, po lê mica. Mas também há de se entender como razoável
que o Pre si den te da Re pú bli ca aguar de pelo me nos
aqui lo que ele de ter mi nou, que é a in ves ti ga ção.
Co nhe cen do o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
como co nhe ço – não que ro aqui emi tir um pre jul gamen to –, cre io que, as sim que pu der, Sua Exce lên cia
for mal men te cons ta ta rá aqui lo que V. Exªs já mos traram. Está nos Au tos. Não há pro ble ma. Dis so nós já
sa be mos. Mas que fi que cla ro que es sas in for ma ções
não fo ram le va das à mesa do Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca. Afi nal de con tas, Sr. Pre si den te, nin guém
há de du vi dar da for ma ção do Pre si den te Fer nan do
Henrique Cardoso na questão, principalmente, dos
di re i tos hu ma nos.
Mi nha pre za da Lí der Ma ri na Sil va, como V. Exª
ci tou o caso do pro fes sor Fran cis co Lo pes, eu ape nas
relembraria que o professor Francisco Lopes me receu o voto, den tre ou tros, do Se na dor Su plicy. Eu pode ria ci tar ou tros. Aliás, foi qua se que uma ex ce ção.
Re ce beu vo tos pra ti ca men te de to dos. Mas não quero, com isso, im por cul pa, por que, afi nal de con tas, o
Presidente da República estava, como aqueles que
votaram favoravelmente ao nome de Francisco Lo pes, en ten den do que fa zi am o me lhor para o País naque le mo men to.
Portanto, existem episódios que acontecem
numa ad mi nis tração, e isso pode acon tecer em qualquer administração. Mas, no tocante a direitos hu -

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

manos, tenho consciência absoluta – e sabe a opi nião pública – de que nunca se resgatou, da forma
como fez este Go verno, o di reito das ví timas que sofreram danos, perdas de vida e ou tros pre ju ízos na ditadura.
Ouço V. Exª dentro do prazo que a Mesa
estipulou.
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Agra de ço
a V. Exª, até porque tive oportunidade de usar meu
tem po. E a Mesa está ze lan do pelo pra zo, em bo ra tenha, de forma democrática, cedido espaço para V.
Exª. Só que ria di zer o se guin te: na épo ca em que o
Presidente Itamar Franco dirigiu este País, houve
uma no me a ção tam bém para o Dr. Cam pe lo. Na época, o pa dre fez as de nún ci as que está fa zen do ago ra.
As denúncias de que ele participava de inquéritos
com tor tu ras fo ram fe i tas. Então, isso não é um fato
dos Autos apenas. Como o Presidente Fernando
Hen ri que Car do so fez par te do Go ver no do Pre si dente Ita mar Fran co, en tão já te mos, in clu si ve, algo que
não fi cou ador me ci do du ran te tan to tem po. É um fato.
Entre tan to, eu di ria a V. Exª, com a mi nha cons ciência, se al guém me per gun tas se: Se na do ra Ma ri na Silva, a se nho ra acha que o Pre si den te Fer nan do Hen rique Car do so, pes so al men te, é a fa vor de tor tu ra dos,
é co ni ven te com tor tu ra do res? Eu, para V. Exª e para
a minha consciência, não teria coragem de afirmar,
co nhe cen do a his tó ria do Pre si den te Fer nan do Hen rique Car do so. Ago ra, o que está sen do fe i to aca ba viran do co ni vên cia. Pro vi dên ci as têm que ser to ma das
imediatamente, sob pena de toda essa história, de
todo esse cur rí cu lo fi car com pro me ti do, por que está
nos Au tos. Este País está pre ci san do, em al gum momen to, que os di ri gen tes te nham um ges to de hu mildade. Lem bro-me de quan do Be ti nho usou re cur sos
dos bi che i ros para a Insti tu i ção que di ri gia de apo io
aos ai dé ti cos. Veio a pú bli co a no tí cia de que ele também ti nha re ce bi do do a ção de bi che i ro. O Be ti nho só
teve uma pos tu ra: “Eu usei re al men te o di nhe i ro; re almen te é ir re gu lar; a mi nha ca u sa é no bre, mas o dinhe i ro é es cu so e peço des cul pas à so ci e da de bra sile i ra.”. E nós to dos des cul pa mos Be ti nho. Não ha veria nenhum problema em o Presidente Fernando
Hen ri que Car do so re co nhe cer que pode ter sido mal
ori en ta do e di zer: “Não vou mais fa zer esta no me ação”. É isso que o Brasil está esperando. Mas isso
não pode acon te cer quan do as pes so as acham que o
Governo está tentando ganhar tempo ou esperando
que a co i sa fi que tão ób via, tão de nun ci a da a pon to
de o Dr. Cam pe lo ser obri ga do a pe dir de mis são. Não
há ne nhum pro ble ma em re co nhe cer o erro. O pro blema é per sis tir, mes mo quan do o erro já está mais do
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com pro va do. Era isso que que ria di zer, agra de cen do
a pos tu ra de mo crá ti ca de V. Exª para que esse de bate ocorresse sem que fi que mos aqui fa zen do pre julga men tos. Não que ro aqui pre jul gar a pos tu ra do Presi den te com re la ção a ser co ni ven te. Eu não acre di taria nisso e estaria sendo leviana se dissesse isso.
Mas não tra tar ade qua da men te esse pro ble ma pode
le var a uma si tu a ção de co ni vên cia.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Então, Srª. Pre si den te, con clu in do, te nho cer teza de que, re ce ben do o re la tó rio fi nal da in ves ti ga ção
que man dou pro ce der, o Se nhor Pre si den te, com sua
ex pe riên cia e sua his tó ria, ha ve rá de to mar a me lhor
decisão que atenda aos anseios não da Oposição,
não de al guns se to res, mas da so ci e da de bra si le i ra,
que goza hoje de uma li ber da de que Sua Exce lên cia,
o Professor Fernando Henrique Cardoso, ajudou a
conquistar.
Mu i to obri ga do pela be ne vo lên cia da Mesa, Srª
Pre si den te e a to dos os de ma is Srs. Se na do res.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Os Srs.
Senadores Geraldo Cân di do, Ade mir Andra de e Pedro Simon enviaram à Mesa proposições que, em
face do dis pos to no art. 235, in ci so III, alí nea a, do Regi men to Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Os Srs.
Senadores Ernan des Amo rim, Ro meu Tuma, Car los
Bezerra, Roberto Freire e Mau ro Miranda enviaram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
dis pos to no art. 203, do Re gi men to Inter no.
S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 6 de abril, pronun ci ei dis cur so aler tan do que no se tor elé tri co es tão
burlando a exigência de concessão ou permissão,
sempre mediante licitação, para prestação in direta
dos serviços que ca bem ao Po der Pú bli co, en tre os
quais, os serviços e instalações de energia elétrica
(CF, Art. 21, XII, b; e Art. 175).
Mos trei que isto acon te ce na apli ca ção de dispositivo da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que
em seu art. 6º co man da que as usi nas ter me lé tri cas
destinadas à produção independente, poderão ser
ob je to de con ces são me di an te li ci ta ção, ou au to ri zação; sendo pre visto a licitação para implantação de
usina termelétrica destinada a execução de servi ço
pú bli co, de po tên cia su pe ri or a 5.000 KW, no art. 5º; e
a autorização no caso de uso ex clu si vo do auto produ tor, no art. 7º.
Assim, para potên cia supe ri or a 5.000 KW, – a
simples auto ri za ção não pode acon te cer para insta-
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lar usina terme lé tri ca quando a produ ção desti na-se
a serviço público de energia, e isto não está sendo
obser va do com a apli ca ção do art. 6º, sem a ponde ração do Art. 5º, e 7º.
Na oca sião, re por tei fa tos re la ti vos a ges tão da
Com pa nhia de Ele tri ci da de Bra si le i ra – Ele tro brás, n a
Com pa nhia de Ele tri ci da de de Ron dô nia –
CERON, após aqui si ção de suas ações ao am pa ro do
Art. 10 da Medida Provisória nº 1560, de 19 de de zem bro de 1996, que dá nova re da ção ao § 4º, do art.
4º, da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, com a reda ção dada pela Lei nº 8.631, de 4 de mar ço de 1993,
per mi tin do a Ele tro brás des ti nar re cur sos da Re ser va
Ge ral de Re ver são, in clu si ve para aqui si ção de ações
de capital social de empresas concessionárias de
ener gia elé tri ca sob con tro le dos Go ver nos Esta du ais. No caso, ad qui riu ações da Ce ron me di an te compra de 49% (quarenta e nove por cento) das ações
pertencentes ao Estado, e subscrição de novas
ações com a ces são do res pec ti vo di re i to pelo Estado, tor nan do-se ma jo ri tá ria.
Re gis trei que des ta for ma, a aqui si ção do contro le aci o ná rio não ob ser vou o au to ri za do na Me di da
Provisória n.º 1580-3, de 17 de ou tu bro de 1997 – a
aquisição do controle acionário daquela em presa,
me di an te a com pra das ações per ten cen tes ao Estado –, edi ta da a vis ta o Art. 37, XX da Cons ti tu i ção, que
exige autorização legislativa para criação de sub sidiá ria de em pre sas pú bli cas.
Dos fa tos que re la tei, apon tei que a ener gia produzida por empresas particulares em termelétricas
ins ta la das sem li ci ta ção, mas me di an te sim ples au tori za ção, es ta va sen do com pra da a pre ço su per fa tu rado, também sem licitação, por empresas públicas
con ces si o ná ri as do ser vi ço de dis tri bu i ção, me di an te
dis pen sa da li ci ta ção na aqui si ção de ener gia de produtor independente, introduzida na lei das licitações
através da Medida Provisória nº 1.531-4, de 26 de
mar ço de 1997.
Mos trei que a Expo si ção de Mo ti vos fun da menta esta dis pen sa de li ci ta ção na di fi cul da de apre senta da a no vos agen tes que se ha bi li tam para a ati vi dade de ge ra ção de ener gia elé tri ca, na for mu la ção de
pro pos tas em li ci ta ções das con ces sões de apro ve ita men to hi dre lé tri cos, vez que não con se gui am ne gociar os compromissos de com pra de energia a ser
pro du zi da com as con ces si o ná ri as do ser vi ço pú bli co
de distribuição, quase to das em presas estatais, em
ra zão da exi gên cia le gal do pro ce di men to li ci ta tó rio; e
re gis trei não ha ver tal di fi cul da de às ter me lé tri cas instaladas sem licitação, diferente das hidrelétricas a
quem é sem pre exi gi da.
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Posteriormente, no caso específico de Ron dônia, verificou-se que o produtor in dependente que
contratou sem licitação o fornecimento de energia
com a Ce ron sob ges tão da Ele tro brás, a pre ço su perfaturado, tem participação acionária desta mesma
Eletrobrás. Não constando a existência da au to ri zação le gis la ti va pre vis ta no Art. 37, in ci so XX, da Constituição, pelo qual também depende de autorização
le gis la ti va, em cada caso, a par ti ci pa ção de em pre sa
pú bli ca, so ci e da de de eco no mia mis ta, au tar quia ou
fun da ção pú bli ca, em em pre sa pri va da.
O am pa ro a esta par ti ci pa ção mi no ri tá ria de empresa pública em em pre sa pri va da, se ria dis po sitivo
introduzido em ree di ção da Me dida Provisória nº
1.531, acolhido na Lei nº 9.648, de 27 de maio de
1998, dan do nova re da ção ao Art. 15 da Lei nº 3.890-A,
de 25 de abril de 1961, com seu pa rá gra fo úni co, que
autoriza a par ticipação minoritária da Ele tro brás em
empresas titulares de concessão para geração de
ener gia elé tri ca, e pres tar-lhes fi an ça. Pos te ri or men te
al te ra do com a Me di da Pro vi só ria nº 1819, de 30 de
mar ço de 1999, in tro du zin do tam bém as em pre sas titu la res de au to ri za ção – caso da que la de Ron dô nia.
Ou seja, a Ele tro brás se as so cia a ter ce i ro, e a
empresa resultante controlada pelo terceiro, é dis pensado de licitação para instalar geração de ener gia, e ven der esta ener gia à em pre sa pú bli ca con cessionária do serviço público de energia, controlada
pela Ele tro brás, sub si diá ria da Ele tro brás – com preço su per fa tu ra do.
No caso de Ron dô nia, e isto pos si vel men te também ocor re em ou tros ca sos, só a Ele tro brás en trou
com o di nhe i ro na so ci e da de, e as ter me lé tri cas fo ram
cedidas em comodato pela concessionária por ela
con tro la da, que con tra tou a com pra da ener gia pro duzi da sem li ci ta ção, a pre ços su per fa tu ra dos. De po is a
Ele tro brás en trou com a fi an ça para o ar ren da men to
de no vos mo to res, alu ga dos tam bém a pre ços su perfa tu ra dos de ou tro só cio do ter ce i ro, que em tudo parti ci pa com a as si na tu ra e o lu cro.
Sr. Presidente. quan do eu tra zia es tes fa tos, a
Me di da Pro vi só ria nº 1819, de 30 de mar ço, aca ba ra
de ser edi ta da.
Ela aperfeiçoa o mo de lo em que a Ele tro brás,
empresa pública, aporta recursos com participação
mi no ri tá ria em em pre sa pri va da de ge ra ção de energia elétrica, e suas controladas, subsidiárias, com pram a ener gia pro du zi da, sem li ci ta ção.
Em outras palavras, o Estado entra com o di nheiro para particular executar serviço público, e
com pra este ser vi ço sem li ci ta ção, por pre ço super-
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faturado, deixando o lucro ao terceiro beneficiado,
cuja es co lha não tem cri té ri os pú bli cos. Este é o mode lo que se bus ca con so li dar com a Me di da Pro vi sória n.º 1819, de 30 de mar ço.
O “aperfeiçoamento” acon te ce com a au to ri zação para a par ti ci pa ção mi no ri tá ria da Ele tro brás também em em pre sas ti tu la res de au to ri za ção para a geração de energia, podendo ainda prestar fiança. E
que a implantação de usinas ter me lé tri cas e a ge ração de ener gia elé tri ca por fon tes al ter na ti vas, se rão
objeto de autorização da Aneel. Portanto, em qual quer caso, a instalação de ter me lé tri ca por pro du tor
in de pen den te não de pen de mais de con ces são me dian te li ci ta ção.
A me di da pro vi só ria tam bém al te ra o § 4º do art.
4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, in tro du zi do
com a Medida Provisória nº 1560, acrescentando a
concessão de financiamento para a implantação do
Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co – NOS; e imple men ta mo di fi ca ções em sé rie de ou tros dis po si tivos le ga is re la ti vos ao se tor elé tri co, in clu si ve Ita i pu, e
Furnas.
Se guiu-se que o PC do B, e o PSB, pro pu se ram
Ação Direta de Inconstitucionalidade, e o Supre mo
Tri bu nal Fe de ral de fe riu o pe di do de li mi nar, para suspen der a efi cá cia da Me di da Pro vi só ria, até a de ci são
final.
A decisão acolhe as ale ga ções de vi o la ção ao
dis pos to no art. 246 nas Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Gera is, in tro du zi do com a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 6,
de 15 de agos to de 1995, que pro í be a ado ção de medi da pro vi só ria na re gu la men ta ção de ar ti go da Consti tu i ção cuja re da ção te nha sido al te ra da por meio de
emen da pro mul ga da a par tir de 1995. Caso da Emenda Constitucional nº 6, de 1995, que versa sobre o
apro ve i ta men to dos po ten ci a is de energia hidráulica
por em pre sas cons ti tu í das sob as leis bra si le i ras.
A de ci são tam bém aco lhe ale ga ção de vi o la ção
ao dis pos to no in ci so XX do art. 37 da Cons ti tu i ção,
que estabelece depender de autorização legislativa,
em cada caso, a cri a ção de sub si diá ri as das em presas públicas, e a participação destas empresas em
empresas privadas, afastado o en tendimento que
Me di da Pro vi só ria seja au to ri za ção le gis la ti va, pois a
ado ção de ato com for ça de lei, que é a Me di da Pro visória, não se presta para a disposição de matérias
que o tex to cons ti tu ci o nal exi ge “au to ri za ção le gis la tiva”.
Então, Sr. Presidente, a in constitucionalidade
des tes dis po si ti vos in tro du zi dos no se tor elé tri co através de Me di das Pro vi só ri as, ocor re não ape nas por-
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que a Me di da Pro vi só ria não cabe para re gu la men tar
Emenda Constitucional posterior a 1995, mas tam bém por que al guns des tes dis po si ti vos con fron tam dire ta men te ou tros man da men tos cons ti tu ci o na is.
No entanto, a Gazeta Mercantil do dia 14 de
junho, publica que o Ministro Rodolpho Tourinho
Neto, negociou uma exposição de motivos
interministerial com seus colegas da Fazenda, Pedro
Malan, e do Desenvolvimento Indústria e Comércio,
Celso Lafer, que resultou no encaminhamento ao
Palácio do Planalto de um anteprojeto de lei baseado
no conteúdo da própria MP, para que as mudanças
sejam aprovadas pelo Congresso Nacional.
Ou seja, ao que parece, não há preocupação
em retirar os demais aspectos inconstitucionais,
apenas formalizar em lei. Afastando-se a
inconstitucionalidade apontada na regulamentação
de Emenda Constitucional posterior a 1995, e
deixando a violação do princípio constitucional que
depende de autorização legislativa, em cada caso, a
criação de subsidiárias das empresas pública, e a
participação em empresa privada. E ainda, que a
execução de serviço público de forma indireta, é
mediante concessão ou permissão, sempre com
licitação, e não autorização.
Sr. Presidente, o jornal informa que o diretor da
Aneel, José Mário Miranda, e o presidente da
Eletrobrás, Firmino Sampaio, minimizaram a
suspensão da eficácia da Medida Provisória, e que o
Presidente da Aneel informou que o Projeto de lei
mantém os termos da MP, e passará pelo crivo do
Legislativo.
Não acredito que esta Casa vá autorizar que a
Aneel autorize instalação de geração de energia
elétrica destinada a serviço público, passando por
cima do dispositivo constitucional que comanda a
licitação para a prestação indireta de serviço público.
Também não acredito que esta Casa vá
autorizar que a Eletrobrás se associe a empresas
privadas, sem que haja autorização legislativa a cada
caso, passando por cima do dispositivo constitucional
que comanda a autorização legislativa a cada caso.
Também não acredito que o Sr. José Mário
Miranda tenha recebido procuração do Legislativo,
para afirmar que vamos votar o que é inconstitucional,
e já entendido inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Enten do que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Cardoso deve prestar atenção a isto, prestar aten ção ao que está acon te cen do no se tor elé tri co, mandar ver quem são es tas em pre sas a quem a Ele tro-
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brás se associou, quem são estas empresas que a
Ane el au to ri zou.
Ao que parece, estão transformando a
privatização do setor elétrico em uma associação
entre amigos, em detrimento do interesse público,
como demonstra também as elevações de tarifas do
setor, sem justificativas plausíveis.
No momento, sobre o assunto, era o que eu
tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil desperta
admiração mundial porque nosso povo se caracteriza
pela convivência fraterna de pessoas de todas raças
e originárias de muitas nacionalidades, gente que
enriquece a sociedade brasileira, material e
espiritualmente, com seu trabalho, seus costumes,
sua beleza e sua religiosidade. Os benefícios que
isso nos traz constituem evidências e dispensam
exemplificação, tantos são os episódios registrados
pela História nos quais ideais e atividades de
brasileiros eventualmente nascidos em outras plagas
foram decisivos para o desenvolvimento político,
econômico e social deste País de dimensões
continentais e uma só língua. Mas, apesar de
considerarmos tais afirmações como autênticos
axiomas, nunca será demais render homenagem a
paradigmas dessa evolução nacional, quando menos
seja para que o exemplo fique registrado nos Anais
do Senado da República e possa orientar as
gerações futuras. E um desses paradigmas tem o
nome de Leon Feffer.
No último dia 15, Leon Feffer, querido amigo
falecido na Capital paulista em fevereiro último, aos
96 anos de idade, estaria comemorando o 76º
(septuagésimo sexto) aniversário de fundação da
empresa que iniciara em 1923, três anos depois de
chegar ao Brasil, vindo de Rovno, na Rússia. A
história desse empreendimento confunde-se com a
da indústria de papel e celulose no Brasil.
A em presa, agora sob a presidência do igual men te ami go Max Fef fer, fi lho da que le que foi bra si le iro por es co lha pró pria, cha ma-se Com pa nhia Su za no
de Pa pel e Celulose. Possui capacidade instalada
para pro du zir, por ano, 555 mil to ne la das de pa pe is e
420 mil to ne la das de ce lu lo se ECF (li vre de clo ro elemen tar), o que lhe con fe re o tí tu lo de se gun da ma i or
fá bri ca in te gra da da Amé ri ca La ti na. Max foi Se cre tário da Cul tu ra, Ciên cia e Tec no lo gia de São Pa u lo, entre 1976 e 1979, e é Pre si den te da Asso ci a ção Novo
Te a tro de São Pa u lo des de sua fun da ção no ano passado, desenvolvendo ousado pro jeto para construir
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um te a tro de ópe ra com pa ra do aos me lho res do mundo.
O pai de Leon Fef fer já es ta va no Bra sil, des de
1910, quan do o fi lho che gou, acom pa nha do da mãe,
um ir mão e duas ir mãs, em 1920, após 31 dias de vi agem. Leon nas ce ra a 27 de no vem bro de 1902; portan to, tor nou-se em pre sá rio quan do ti nha ape nas 21
anos. A fir ma des ti na va-se, ori gi nal men te, ao co mércio de pa péis, que os Fef fer ar ma ze na vam no po rão
da casa da Rua Brés ser, Ba ir ro do Brás, onde mo ravam. O bon de era o meio de trans por te para vi si tar clien tes. Mas, não ha via es pa ço su fi ci en te para guar dar
a mercadoria e Leon alugou uma loja na Avenida
Ran gel Pes ta na, no mes mo ba ir ro, pas san do a atu ar
no ata ca do e no va re jo.
Assim foi até 1941, quan do Leon se trans for mou
em fa bri can te, ao ina u gu rar a pri me i ra uni da de in dustrial no Ba irro do Ipiranga. Durante uma década,
amar gou di fi cul da des im pos tas pela es cas sez de celu lo se de pi nus, a ma té ria-prima de pa pel to tal men te
im por ta da, mas cos tu ma va lem brar e ori en tar-se por
uma máxima hebraica que diz: “O que faz o tempo,
ne nhu ma in te li gên cia fará”. Assim, em 1951, com a
aju da de ci si va do fi lho Max, já vi ce-presidente da empre sa, Leon en ve re dou pe las pes qui sas so bre o euca lip to para subs ti tu ir o pro du to im por ta do. Seis anos
de po is, de for ma pi o ne i ra, dava iní cio à pro du ção industrial de papel feito totalmente a par tir da fi bra de
eucalipto: uma revolução no setor, que permitiu ao
País pas sar da con di ção de im por ta dor à de ex por tador de ce lu lo se. O Bra sil é, hoje, o úni co fa bri can te de
pa pel com essa tec no lo gia.
Leon Fef fer era ve ne ra do como uma es pé cie de
patriarca da comunidade ju daica. O re lacionamento
cor da to e sin ce ro que man ti nha com ju de us e não judeus valeu-lhe carinho, respeito e admiração entre
todos quan tos ti veram a feli ci da de de co nhe cê-lo.
Cos tu ma va di zer que “não se vive só de pão e não
se vive só da qui lo que se faz para si; de ve-se fa zer
al gu ma co i sa para os ou tros”. Fiel ao lema, en contra va tem po para de sen vol ver inú me ras ati vi da des
so ci a is, ape sar de sua in ten sa de vo ção ao co mando do gru po eco nô mi co. Por exem plo, foi pre si dente do Co lé gio Re nas cen ça, im por tan te es co la manti da pela co mu ni da de is ra e li ta em São Pa u lo. Procu ra do por jo vens que pe di am aju da para cri ar uma
agre mi a ção como “A He bra i ca” ar gen ti na, Fef fer
encampou a idéia e fun dou o ma i or clu be ju da i co do
mundo. Em 1959, iniciou a construção do Hospital
“Albert Eins te in”, no Ba ir ro do Mo rum bi. Des de 1956,
pos su ía o tí tu lo de Côn sul Ho no rá rio de Isra el.
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Em 1995, foi considerado pela revista Forbes
como o quinto brasileiro mais rico, com patrimônio de
1,6 bilhão de dólares. Nesse mesmo ano, a
companhia chegou à posição de maior produtor de
cartões de alta qualidade na América Latina, detendo
32% da produção nacional, ao mesmo tempo em que
mantinha a de líder do segmento de papel cuchê, com
58% da produção.
A família Feffer detém o controle da Cia.
Suzano, possuindo 100% das ações com direito a
voto e 64% do total das ações emitidas. Três
unidades industriais de papel e celulose operam no
Estado de São Paulo, com tecnologia que obedece
aos mais modernos padrões de preservação do meio
ambiente. O grupo cresceu e diversificou-se,
tornando-se
importante
também
na
área
petroquímica, principalmente através da Polibrasil, na
qual divide o controle acionário meio a meio com a
Shell. Além disso, participa do Polo Gás do Rio de
Janeiro, sendo um dos fundadores da Rio Polímero,
que fará investimentos acima de 700 milhões de
dólares naquele Estado. Assim, além da Cia. Suzano
e da Polibrasil, o grupo econômico fundado por Leon
Feffer abrange hoje as empresas Bahia Sul Celulose,
Igarás Papéis e Embalagem, Politeno, Polibrasil,
Petroflex e Copene. A Divisão de Recursos Naturais,
composta pelas empresas Transurbes e Paineiras,
cuida da matéria-prima florestal, isto é, forma,
administra, pesquisa e transporta a madeira até as
unidades industriais.
Sr. Presidente, desejaria ter feito este
pronunciamento antes, em data mais próxima à do
passamento de meu querido amigo. Todavia, as
circunstâncias não me permitiram fazê-lo. Neste
momento, quando se aproxima o 76º aniversário da
Companhia Suzano de Papel e Celulose, ao poder
falar sobre a obra de seu fundador e do grande
empreendedor que amava o Brasil e sempre lhe
dedicou toda a inteligência e energia, sinto estar
prestando um serviço à Nação por fazer constar dos
Anais desta Casa a descrição, embora sucinta, de um
magnífico exemplo a ser seguido. Aproveito também
para prestar minha homenagem aos filhos Max e
Fanny, assim como a todos os membros da família
Feffer que contribuíram para que o patriarca pudesse
produzir tantos e tão belos frutos durante quase um
século de vida plena de realizações, amor e respeito.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em abril pas sa do,
compareci a esta tribuna para tecer considerações
so bre a ele va ção anun ci a da dos pre ços dos com bus-
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tí ve is e das ta ri fas de ener gia elé tri ca, ao am pa ro de
au to ri za ções con ce di das pe las res pec ti vas agên ci as
re gu la do ras, ANP e Ane el.
Como in su mos bá si cos de nos sa eco no mia, os
com bus tí ve is e a ener gia elé tri ca, duas das mais impor tan tes for mas de ener gia, im pac tam di re ta men te
toda a ca de ia pro du ti va na ci o nal e, por con se qüên cia,
os cus tos da ma i o ria dos pro du tos e as afe ri ções da
in fla ção como um todo.
Assim, os re a jus tes de 11,5 %, nos pre ços uni tári os dos com bus tí ve is, e de 12,5 %, no caso da energia elétrica, ocorridos nos últimos doze meses, são
significativamente elevados, se comparados com a
variação no Índice Geral de Preços, me dido pelo
IGP-M, ob ser va da no mes mo pe río do, que foi de 7,92
%.
O re a li nha men to das pla ni lhas de cus tos, a neces si da de de lu cra ti vi da de para in ves ti men tos em novos pro je tos se to ri a is, a atra ti vi da de da em pre sa (no
caso das pri me i ras pri va ti za ções de em pre sas do setor elétrico), entre outras, foram causas alegadas
para o au men to de pre ços, uma vez que a in sig ni ficân cia da va ri a ção cam bi al não per mi tia sua uti li zação como jus ti fi ca ti va.
Ago ra, uma nova re vi são de pre ços se anun cia
como decorrente da influência da variação cambial
nos custos de in su mos e ser vi ços da que les se to res,
in fluên cia essa ta xa da como ex tre ma men te sig ni fi cativa, com per cen tu a is de cerca de 11,5 % e 12,5 %,
para os com bus tí ve is e a ener gia elé tri ca, res pec ti vamente.
Naquela oportunidade, Srªs e Srs. Senadores,
aler tei tra tar-se de fe nô me no de mu i ta es tra nhe za, já
que, se era efe ti va men te sig ni fi ca ti va a in fluên cia da
va ri a ção cam bi al, nos dois se to res, a re cu pe ra ção do
câmbio de nossa mo eda em relação ao dólar nor te-americano de ve ria re dun dar numa com pres são do
au men to per cen tu al pre ten di do, o que não foi ob servado. Conclui-se, daí, ter sido a justificativa ofi ci almen te apre sen ta da uma ver são par ci al ou mes mo inve rí di ca dos re a is mo ti vos dos au men tos.
No caso dos com bus tí ve is, po dem ser for mu ladas hi pó te ses mais alar man tes para o ce ná rio na ci onal, ao en con tro de in te res ses, por ora in con fes sá veis, de ga ran tir ma i or lu cra ti vi da de a um se tor so bre o
qual pa i ra gra ve som bra de um pro ces so de pri va ti zação, tema nor mal men te pre sen te nas ne go ci a ções inter na ci o na is e ob je to de pres são per ma nen te con tra o
Go ver no bra si le i ro.
Aler tei, tam bém, Sr. Pre si den te, quan to à fal ta
de clareza dos mé todos e critérios adotados pe las
agências re gu la do ras para ana li sar as pla ni lhas de
custos que emba sam os plei tos das con ces si o-
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nárias, pro vo can do a des con fi an ça da so ci e da de em
relação às reais margens que aqueles importantes
se to res efe ti va men te pra ti cam.
E dando corpo ao que então comentava,
encaminhei requerimento ao Ministro da Minas e
Energia, solicitando o detalhamento dos critérios
adotados
pelas
citadas
agências,
ambas
subordinadas à referida pasta, no que tange ao
reajuste de preços dos derivados do petróleo e das
tarifas de energia elétrica.
Na mesma linha de preocupações, voltei à
tribuna para comentar as profundas mazelas que
assolam o Proalcool, que tem importância ímpar na
economia nacional, tanto em termos econômicos,
como sociais e ambientais. A geração de mais de um
milhão de empregos diretos no campo, mais de três
bilhões de dólares para a balança comercial,
representados pelas exportações de produtos do
setor e pela redução das importações de petróleo, e a
significativa influência do álcool na qualidade
ambiental das grandes cidades, entre outros fatos,
são provas incontestáveis do valor macroeconômico
do programa.
Além disso, a segurança do uso de energia de
uma fonte renovável e de alta possibilidade de
disseminação na produção agrícola, já que a
produção de álcool estaria junto ao seu consumo,
mereceriam uma atitude mais corajosa e
conseqüente, para inserção definitiva do programa
na matriz energética nacional.
Ao lado de minhas considerações, tenho
observado pronunciamentos sistemáticos das Srªs e
dos Srs. Senadores sobre o tema e questões
correlatas, como a carência de instrumentos de
fiscalização por parte das agências reguladoras, a
adulteração de combustíveis, o modelo de
privatização das atividades de geração e transmissão
de energia elétrica, entre outras, corroborando a
oportunidade e a relevância das questões energéticas
na vida nacional.
Os impactos dos aumentos de preços e tarifas
de insumos energéticos nos índices de custo de vida
são extremamente significativos e merecem estar
perfeitamente claros e transparentes para a
sociedade, sob pena de crítica veemente, não só do
ponto de vista técnico mas também no campo
político, onde se podem e devem discutir as ações de
governo e sua pertinência aos melhores objetivos
para o desenvolvimento brasileiro.
Assim, Sr. Pre si den te, sob pena de es tar con tribu in do, pela omis são, com fa tos gra ves e da no sos ao
País, torna-se in dispensável ultimar providências e
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envidar esforços no sentido de que sejam ur gen temen te aten di das as in for ma ções re que ri das por essa
Casa, ao Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, que vão per mitir a ava li a ção pro fun da e ri go ro sa da po lí ti ca de concessão de reajustes nos setores de combustíveis e
ener gia elé tri ca.
Estou con vic to de que o per fe i to co nhe ci men to
das ra zões téc ni cas e eco nô mi cas apre sen ta das pelos téc ni cos go ver na men ta is se rão de gran de pro ve ito para o entendimento de tal cenário e permitirão
nosso posicionamento adequado sobre a questão,
sem pre ao en con tro dos su pe ri o res in te res ses da soci e da de bra si le i ra.
Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no úl ti mo dia
28 de maio, o Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia e presi den te do CNPq, Luiz Car los Bres ser Pe re i ra, con cedeu longa entrevista publicada pelo Jor nal da Ciência, da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciên cia. Nela, o Mi nis tro afir ma que in ves tir em pesquisa no Nordeste é “jogar dinheiro fora”. Que se
pode até in ves tir em edu ca ção, con di ções sa ni tá ri as
e ex ten são tec no ló gi ca. Não em ciên cia. Não em pesqui sa.
A reação veio rápida. A comunidade científica
nordestina repudia a fala do Ministro e não só pela
desqualificação éti ca que ela pro mo ve. É a in dig nação de quem, sem re cur sos e em con di ções de tra balho mu i to lon ge do ide al, man têm pes qui sas e o en sino su pe ri or da re gião com al gu ma qua li da de e, em alguns ca sos, como o da Uni ver si da de Fe de ral de Pernambuco, verdadeiros centros de excelência. É na
UFPE que se de sen vol ve a mais alta tec no lo gia em
soft wa re do Bra sil, além de con tar com uma das mais
com pe ten tes equi pes de fí si cos do País e um pro grama de pós-graduação em Enge nha ria Nu cle ar com a
nota máxima concedida pela Capes, órgão do ME
res pon sá vel pela ava li a ção das pes qui sas re a li za das
aqui. A esse programa de primeiríssima qualidade
jun tam-se ou tros tam bém ava li a dos com nota “A”: Cirur gia, Fi tos sa ni da de, His tó ria, Le tras, Pe di a tria, Nutri ção, Psi co lo gia, Qu í mi ca e Ser vi ço So ci al.
Além da UFPE, a UFC, a UFRN e a UFBA mantêm cur sos de pós-graduação com ex ce len tes ava lia ções de ór gãos su bor di na dos do go ver no – e, portanto, devem ser do conhecimento do Mi nistro. Na
UFBA, Administração, Arquitetura e Urbanismo,
Imunologia, Música, Me di ci na, Pa to lo gia Hu ma na e
Sa ú de Co le ti va; na UFC, Di re i to, Edu ca ção, Far maco lo gia e Ma te má ti ca; na UFRN, Pa to lo gia Oral. Isso
tudo com pou quís si mos re cur sos alo ca dos pelo Gover no Fe de ral. Ain da as sim, a re gião apre sen tou um
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crescimento de 20% no número de programas de
Doutorado em 1996/1997 e é responsável por 15%
da pro du ção na ci o nal em Ciên cia e Tec no lo gia. Nada
des pre zí vel, como se vê.
O que a fala do Ministro faz é pôr a nu um
preconceito propagado no senso comum do Brasil
“desenvolvido” de que o Nordeste “subdesenvolvido”
é um peso morto. Sem disfarces, o Ministro assume a
franca posição – e é, indisfarçavelmente, a posição
do Governo federal – de que se deve investir onde há
retorno garantido. Não é à toa que as diferenças
regionais sejam, hoje, mais agudas do que eram há
10 anos. Nunca foram tão grandes, num governo que,
se dizendo social-democrata, concentra nas regiões
ricas e privilegiadas os recursos disponíveis em todas
as áreas, e particularmente na de Ciência e
Tecnologia.
Chega a ser cômica a forma como o Ministro
coloca, em sua entrevista, que investir em educação
e extensão tecnológica é uma “solução interessante
para regiões pobres”. Fala como os formuladores de
políticas dos países ricos ao comentarem a situação
do Brasil: deve ficar sempre na retaguarda, sem
produzir tecnologias novas, incapaz que é de fazer
ciência e de, graças a sua incapacidade intrínseca –
de pobre, de subdesenvolvido –, progredir. O
argumento do Ministro é a repetição monótona e
surrada daqueles que, estando por cima, não querem
ver os que estão “por baixo” criarem pernas e saírem
andando sozinhos.
Na verdade, o fato de hoje a produção
tecnológica e científica estar concentrada na Região
Sudeste é somente o resultado de uma política de
alocação de recursos eminentemente concentradora,
que só tem olhos para o eixo Rio-São Paulo. Não é a
falta de bons cérebros no Norte e Nordeste. Faça-se
uma levantamento em todos os centros de excelência
do País, e vai-se encontrar um bom percentual de
pesquisadores e cientistas nortistas e nordestinos
emigrados, aos quais não restou alternativa de
trabalho senão naquele eixo aquinhoado pelas
nossas elites. É essa equação viciada e intolerável
que precisa ser corrigida. O Sr. Ministro precisa disso
saber e tomar consciência. Caso contrário, torna-se
legítima a pressão para que deixe o cargo. Aliás,
talvez isso já estivesse em tempo.
A so ci e da de da in for ma ção e do co nhe ci men to
nos co lo ca vá ri os im pe ra ti vos e, em mi nha ava li a ção,
o prin ci pal de les é uma po lí ti ca agres si va e co e ren te
no cam po da Edu ca ção, da Ciên cia e da Tec no lo gia
para sermos, verdadeiramente, contemporâneos do
fu tu ro. Pen sar o Bra sil in te gra do, por tan to, até por de-
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ter mi na ção cons ti tu ci o nal, deve en vol ver obri ga to ri amente todas as regiões brasileiras, sem dis cri mi nação e com de ci sões po lí ti cas que bus quem o de senvol vi men to mais har mô ni co. E nes se sen ti do, mes mo
que cada re gião pos sua ca rac te rís ticas pró pri as, não
se pode con de ná-la a uma vo ca ção ape nas, tão ao gosto das eli tes. A mo der ni da de per mi te que, do pon to de
vista da Ciência e da Tecnologia, seja possível dar
gran des sal tos em di re ção ao fu tu ro.
De ve mos apre ci ar ex pe riên ci as como a da Coréia do Sul, que du ran te a cri se asiá ti ca au men tou os
in ves ti men tos em C&T. O Bra sil faz o con trá rio. É necessário in vestirmos mais e promovermos políticas
alo ca tó ri as que iden ti fi quem as me lho res opor tu ni dades e aten dam às de man das de de sen vol vi men to já
ins ta la das – so bre tu do nas áre as es tra té gi cas –, mas
sem exclusivismos e pensando sempre que outros
cen tros tam bém têm ca pa ci da de para in cre men tar a
pes qui sa com pa drão de qua li da de, e até com van tagens evi den tes. Ve ja mos al guns ele men tos para avali a ção: pes qui sa ae ro es pa ci al uni ca men te no Su deste, mas Alcân ta ra fica no Nor des te; a bi o di ver si da de
maior do planeta é a amazônica; entretanto, lá as
pes qui sas min guam por fal ta de re cur sos que, mesmo es cas sos, con cen tram-se em cen tros lo ca li za dos
fora da região. No geral, pou co im por ta que no Nordeste, por exemplo, os centros de excelência exis tam, pois eles qua se nun ca são lem bra dos. Esse desnível que apontamos não é, como querem alguns
com com ple xo de su pe ri o ri da de, uma ques tão in trínse ca à in te li gên cia e às pos si bi li da des exis ten tes nas
re giões. É o re sul ta do das es co lhas fe i tas pe las eli tes
e de suas políticas discriminatórias no campo da
Ciên cia e Tec no lo gia.
Uma po lí ti ca agres si va de in ves ti men tos mas sivos no Nor te e Nor des te, em Ciên cia e Tec no lo gia, é,
com cer te za, uma das prin ci pa is ala van cas para supe rar mos as de si gual da des re gi o na is e a po bre za, e
a mi sé ria em que vi vem tan tos bra si le i ros.
E o Ministro deveria ter essa consciência, já
que, paradoxalmente, numa defesa da atuação do
Esta do onde o mer ca do é “im per fe i to e in com ple to”,
afirma que é preciso agir fortemente para corrigir e
ori en tar a apli ca ção de re cur sos em cer tos se to res –
inclusive o da C&T–, porque es pe ci fi ca men te nes se
campo os agentes privados de mercado têm pouca
par ti ci pa ção. Dar con ti nu i da de à po lí ti ca que se vem
fa zen do há anos, pri vi le gi a do ra de de ter mi na dos centros, é de uma mi o pia e uma ti bi e za in crí ve is. Até porque os cen tros de ex ce lên cia no Cen tro-Sul não nasceram excelentes. Fo ram ficando, com os recursos
pú bli cos ali apli ca dos.
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O que a comunidade científica nordestina quer,
e aqui restrinjo, porque sendo da região com ela me
identifico, não é um pedido de retratação, é uma
mudança de política. Repele a indelicadeza, para
dizer o mínimo, como foi tratada.
Precisamos definir novos rumos e o passo
inicial é livrarmo-nos, todos, dos preconceitos e
pré-concepções – coisa, aliás, que os cientistas e
pesquisadores têm como dever de ofício e que nós,
homens públicos, e principalmente o Sr. Ministro da
Ciência e da Tecnologia, devemos também aprender
para melhor exercermos nosso papel.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
presidente, Sras e Srs. Senadores, em setembro do
ano passado, o Governo tomou uma iniciativa da
maior relevância para a reestruturação de um dos
mais significativos segmentos do movimento
cooperativista
brasileiro,
o
da
produção
agropecuária. No último dia 3, foi baixada a MP 1.715,
hoje em sua 10ª edição, com o nº 1.781, que dispõe
sobre o Programa de Revitalização de Cooperativas
de Produção Agropecuária – RECOOP e autoriza a
criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo. É uma medida destinada a
reestruturar e a capitalizar essas cooperativas, com
vistas ao seu desenvolvimento auto-sustentado, em
condições de competitividade que resultem na
manutenção, geração e melhoria de emprego e
renda. Esse engajamento do governo em questão tão
importante para a agricultura ocorre em momento
político especialmente favorável, uma vez que
estamos instalando hoje, no Congresso, a Frente
Parlamentar do Cooperativismo.
Em boa hora tomou o Governo essas medidas,
pois, premidas pelas conseqüências do Plano Real e
pelos efeitos da globalização, muitas cooperativas
estavam passando por sérias dificuldades. Com a
liberalização do mercado, as cooperativas, de modo
geral, se viram encurraladas pela competição, pois
não estavam preparadas para isso.
Sobreviver num mercado com petitivo é, sem
som bra de dú vi da, o ma i or de sa fio que es sas or ga nizações enfrentam no mundo de hoje. Para con seguí-lo, a pri me i ra me di da é tor na rem-se efi ci en tes; e
não o se rão se não ob ser va rem, adap tan do-a a sua
re a li da de, a re ce i ta clás si ca do ca pi ta lis mo: en xu gar
cus tos. Para isso, de ve rão re du zir fun ci o ná ri os, pesso al ad mi nis tra ti vo e di ri gen te ao mí ni mo ne ces sá rio,
adotar administração profissional, desvencilhar-se
dos co o pe ra dos que não es tão com pro me ti dos com
os ideais cooperativistas e re ver estruturas. Essas
são, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na-

JUNHO 1999

do res, as pro pos tas bá si cas para o res sur gi men to do
cooperativismo, apresentadas por Roberto Ro drigues, Presidente da Aliança Cooperativa Inter na cional, em entrevista publicada pela re vis ta Agro a nalysis, de de zem bro de 98.
Esses, en tre tan to, são ape nas os pri me i ros passos. As co o pe ra ti vas ne ces si tam tam bém des co brir a
forma de crescimento. Da mesma ma neira que um
pe que no pro du tor sem re cur sos e me i os para de senvol ver-se su cum be aos gran des, tam bém as co o pe rati vas que não en con tra rem o ca mi nho do cres ci men to
de sa pa re ce rão. “Cres cer,” afir ma Ro ber to Ro dri gues,
“é uma necessidade de sobrevivência”. Assim, não
há sen ti do na con cor rên cia en tre co o pe ra ti vas den tro
da mes ma re gião. A so lu ção para elas, na ver da de, é
jun ta rem for ças. “Em vez de dis pu ta rem umas com as
ou tras o mes mo mer ca do, pas sa ri am jun tas a dis putar o mercado dos outros. Se as cooperativas não
sus ta rem a con cor rên cia en tre si, me di an te fu são, todos mor re rão”, sen ten cia ele.
É forçoso reconhecer que essas são medidas
mu i to amar gas para a ma i o ria dos bra si le i ros que se
or ga ni zam em co o pe ra ti vas. O tem po se en car re gou
de con so li dar toda uma cul tu ra vol ta da para o in te ri or
de cada uma des sas or ga ni za ções. Mu dá-la não é fácil, mas há que se ten tar e essa ten ta ti va co me ça com
uma bem or ques tra da cam pa nha de es cla re ci men to
dos co o pe ra dos e um ver da de i ro pro ces so de edu cação para essa nova vi são do co o pe ra ti vis mo. É pre ciso que ve jam e se con ven çam de que sem mu dan ça,
não há sal va ção.
Por ou tro lado, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e
Senhores Senadores, é re confortante reconhecer
que al gu ma co i sa já está mu dan do en tre nós, im pul sionada justamente pela Medida Provisória 1.781, de
que falei no início deste pronunciamento. Algumas
das medidas propostas pelo Senhor Roberto Ro drigues, re ti ra das da con vi vên cia di u tur na com o mo vimen to co o pe ra ti vis ta no Bra sil e em ou tras par tes do
mun do e im pul si o na das pelo peso de car go que exerce, vêm cor ro bo rar jus ta men te aqui lo que tam bém é
pre co ni za do nes sa nor ma le gal.
O Go ver no des ti nou às co o pe ra ti vas uma li nha
de cré di to de 2 bi lhões e 100 mi lhões de re a is, para o
re fi nan ci a men to de dí vi das de qua tro na tu re zas: com
o sistema fi nan ce i ro; com co o pe ra dos e ori un das de
tributos, encargos sociais e aquisição de insumos
agro pe cuá ri os; de re ce bí ve is de co o pe ra dos; e, fi nalmen te, de in ves ti men tos e ca pi tal de giro.
A liberação desse dinheiro está, entretanto,
subordinada a algumas condições: a primeira delas é
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um projeto de reestruturação da cooperativa,
demonstrando sua viabilidade técnica e
econômico-financeira. A seguir, exigem-se projetos
de capitalização, de profissionalização dos
cooperados e de monitoramento do plano de
desenvolvimento cooperativo.
Exi ge-se ain da des sas or ga ni za ções que, dentre ou tras pres cri ções, seus es ta tu tos pre ve jam possi bi li da des de fu são, des mem bra men to, in cor po ra ção
ou par ce ria; au di to ria in de pen den te so bre ba lan ços e
demonstrações de re sul ta dos de cada exer cí cio; reno va ção mais fre qüen te do con se lho fis cal e de ad minis tra ção; res pon sa bi li da de pes so al do ad mi nis tra dor
por prejuízos causados à cooperativa. Como se vê,
es sas exi gên ci as se en qua dram per fe i ta men te na neces si da de de que a ad mi nis tra ção des sas en ti da des
seja ho nes ta, com pe ten te e vol ta da para a efi ciên cia.
Logo que foi ba i xa da essa Me di da Pro vi só ria, as
co o pe ra ti vas co me ça ram a se mo vi men tar. De acordo com a Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras –
OCB, fo ram 651 as car tas-consultas re ce bi das, das
quais 439 consideradas enquadradas no programa.
Dentre es sas, ape nas 339 co o pe ra ti vas apre sen taram os pro jetos den tro do prazo, os qua is es tão,
nes te mo men to, em fase de aná lise e jul ga men to
por par te do Co mi tê Exe cu ti vo do Pro gra ma.
Do co nhe ci men to des ses pro je tos já se po dem
delinear perspectivas bem alvissareiras, de acordo
com a OCB. Esti ma-se que, não só o ní vel de em prego nas co o pe ra ti vas será man ti do, mas, em de cor rência dos in ves ti men tos pre vis tos, 34 mil no vos pos tos
de tra ba lho se rão cri a dos. Com isso, a eco no mia das
regiões que recebem esses investimentos passa rá
por um processo de dinamização e re vitalização,
como de cor rên cia di re ta do au men to da ren da e dos
pos tos de tra ba lho cri a dos.
Ante vê em-se tam bém boas pers pec ti vas no aumento do faturamento das cooperativas, devendo
pas sar dos 20 bi lhões de dó la res, ve ri fi ca dos em 98,
para cer ca de 24 bi lhões. Nas ex por ta ções, o in cremen to de ve rá ser ain da ma i or, cres cen do dos 877 milhões de dó la res do ano pas sa do para 1,230 bi lhão.
No en ten der da OCB, “as exi gên ci as do Re co op, em
ter mos de mo der ni za ção e pro fis si o na li za ção das soci e da des co o pe ra ti vas, de ter mi na rá a bus ca de uma
maior in tegração e elevação dos níveis de escala,
propiciando, conseqüentemente, a bus ca de novos
mer ca dos e a am pli a ção dos ca na is de co mer ci a li zação, me lho ran do o de sem pe nho e au men tan do o faturamento”.
Como complementação a esse programa, a
Medida Provisória autorizou a criação do Serviço
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Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo –
SESCOOP, ainda em fase de organização. O seu
papel no processo de modernização das
cooperativas é essencial. Por meio dele será
executada a formação profissional com vistas ao
desenvolvimento e à promoção social dos
cooperados e do trabalhador em cooperativa. Por
meio dele se processará a mudança de mentalidade,
no que concerne ao conceito moderno de
cooperativismo. Por meio dele se procurará maior
eficiência no gerenciamento dessas entidades.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, no meio cooperativista agropecuário é
grande a confiança nos resultados que advirão
dessas medidas. A grande esperança é de que, com
o fortalecimento das cooperativas, a produção
agroindustrial dê um salto de qualidade e
produtividade e contribua, de forma efetiva, para a
criação de mais empregos, o que trará benefícios
inestimáveis para a economia e para a população do
nosso País.
Isso, na prática, significará para o movimento
cooperativista um retorno à essência daquilo que de
mais precioso ele tem: ser uma alternativa segura no
combate ao desemprego. Assim tem sido desde
quando se criaram, na Inglaterra, as bases desse
movimento que tomou conta do mundo e é hoje um
dos pilares da economia dos países.
Concluo esse pronunciamento com as palavras
inseridas pela OCB num documento que me foi
enviado, mostrando a evolução desse programa
desde a sua criação: “O Recoop poderá vir a
proporcionar condições estratégicas mais favoráveis
para que as cooperativas – e, por meio delas, um
grande contingente de agricultores – possam
enfrentar os desafios com que se defrontam na
atualidade. De fato, a menor pressão do seu
endividamento facilitará a ação das cooperativas,
buscando a formação de parcerias estratégicas, a
adoção de novas tecnologias de produção – tanto no
campo como nas atividades agroindustriais – e a
continuidade
dos
esforços,
visando
ao
aprimoramento da gestão empresarial”.
É isso que todos nós desejamos.
Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – 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
terça-feira, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte:
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Ata da 79ª Sessão Não Deliberativa
em 18 de junho de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Casildo Maldaner, Lúdio Coelho, Gilvam Borges e Luiz Otávio
(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Haven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nossos tra ba lhos.
O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lúdio Co e lho, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.
É lido o se guin te:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 130, DE 1999
(Nº 808/99, na ori gem)
Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos termos do art. 52, inciso III, alí nea f da
Constituição Fe de ral, com bi na do com o dis pos to no
art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994, subme to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome
da Se nho ra Hebe Te i xe i ra Ro ma no Pe re i ra da Sil va,
para exercer o cargo de Conselheira do Conselho
Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE, do Minis té rio da Jus ti ça, com man da to de 2 anos.
A in di ca da é pes soa de re co nhe ci da com pe tência para o de sem pe nho des sa ele va da fun ção, como
se de pre en de do ane xo cur ri cu lum vi tae.
Bra sí lia, 17 de ju nho de 1999. – Fer nan do Henri que Car do so.

1.2 – Fi li a ção
² Luiz Ro ma no e
² Hebe Te i xe i ra Ro ma no
1.3 – Data de Nas ci men to
² 9 de ou tu bro de 1950
1.4 – Na tu ra li da de
² Uber lân dia (MG)
1.5 – Na ci o na li da de
² Bra si le i ra
1.6 – Esta do Ci vil
² Ca sa da
1.7 – Pro fis são
² Advo ga da
1.8 – Ende re ço
² SQS 316 - Blo co “F” - Ap. 404 - 70387-060
Bra sí lia - DF
1.9 – Te le fo ne
² (061) 345 3074/345/7289
2 – ESCOLARIDADE
2.1 – Nível Médio – Instituto de Educação de
Goiás
2.1.1 – Cur so Nor mal – For ma ção para o Ma gisté rio Pri má rio – 1970
2.2 – Ní vel Su pe ri or – Cen tro de Ensi no Uni fi cado de Bra sí lia – CEUB
2.1.2 – Cur so Di re i to – 1983
2.3 – Pós-Graduação Lato Sen su – Cen tro Univer si tá rio de Bra sí lia – CEUB-CESAP
3 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CURRICULUM VITAE
1. DADOS PESSOAIS
1.1 – Nome
² Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva

3.1 – Ma gis té rio
3.1.1 – Cen tro de Ensi no Uni fi ca do de Bra sília – CEUB
Fa cul da de de Di re i to do Dis tri to Fe de ral
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² Professora Titular da Cadeira de Prática
Forense Supervisionada (P.F.S.)
Período: 1985 a 1988
² Professora Titular da Cadeira de Direito
Processual Civil IV (DPCv IV)
Período: de 1988 até a presente data
3.1.2 – Associação de Ensino Unificado do
Distrito Federal – AEUDF
Faculdade de Direito
² Professora no Estágio ministrado pela
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do
Distrito Federal, junto àquela Faculdade de
Direito.
Período: de 1987 a 1989
3.2 – Área Jurídica
3.2.1 – Advogada
Atuação no Distrito Federal e no Estado de
Goiás
Inscrição Originária: OAB/DF 5.455
Inscrição Suplementar: OAB/GO 7.269/A
3.2.2 – Assistente Jurídico do Ministério da
Justiça
Desde 1986
3.2.3 – Assessoria Jurídica
Marajó Imóveis, através da Ass. Func.
Corret. de Imóveis
3.2.4 – Centro de Ensino Unificado de
Brasília – CEUB
Advogada Monitora do Escritório-Modelo de
Assistência Judiciária, da Faculdade de
Direito/CEUB
3.2.5 – Ordem dos Advogados do Brasil –
Seção do Distrito Federal
Advogada da Fundação de Assistência Judiciária
da OAB/DF, atendimento a causas cíveis e criminais
3.2.6 – Ordem dos Advogados do Brasil –
Seção do Distrito Federal
Membro Integrante da Comissão de Direitos
Humanos da OAB/DF. Eleita pelo Conselho da
OAB/DF, para biênio 1985/1987
3.2.7 – Ministério da Justiça
Advogada do Departamento Penitenciário
Nacional – DEPEN
Assessoria do Diretor-Geral
Atividades: – Elaboração de projetos para
reforma e implantação de presídios, cadeias e
penitenciárias, objetivando melhorar o sistema
penitenciário brasileiro.
– Elaboração de projeto para modificação da
Lei de Execução Penal
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3.2.8. SINDUSCON – Sindicato da Indústria
da Construção Civil
Advogada
3.2.9 – XIII Conferência Nacional da Ordem
dos Advogados do Brasil – 1990 – Belo Horizonte
(MG)
Membro da Comissão de Finanças
3.2.10 – XIV Conferência Nacional da Ordem
dos Advogados do brasil – 1992 – Vitória (ES)
Membro da Comissão de Finanças
3.2.11 – XV Conferência Nacional da Ordem
dos Advogados do Brasil – 1994 – Foz do Iguaçu
(PR)
Membro da Comissão de Finanças

4 – CARGOS/FUNÇÕES DE CONFIANÇA
4.1 – Ministério da Justiça
Assessoria de Segurança da Informação, na
divisão de Segurança e Informação (D.S.I)
Período: de 1986 ao 1º semestre de 1998
Atividades:
–
Por
delegação
de
competência, exerceu a Coordenação do
programa
“Mutirão
contra
a
violência”,
transformando, posteriormente, em “ruas em
paz”
4.2 – Ministério da Justiça
Assessora da Consultoria Jurídica
Período: 2º semestre de 1989 (meses de
setembro a dezembro)
Atividade:
– Elaboração de Pareceres, a serem
submetidos à apreciação do Exmo. Sr. Consultor
Jurídico e, posteriormente, Exmo. Sr. Ministro da
Justiça.
4.3 – Ministério da Justiça
Diretora de classificação indicativa, da
Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania
Período: dezembro de 1989 a maio de 1990.
Atividades: – Classificação, para efeitos
indicativos
de
toda
a
programação
cinematográfica, teatral e de televisão, a ser
exibida em todo o País, através das empresas
distribuidoras do ramo.
4.4 – Procuradoria Geral do Trabalho
Assessora do Procurador-Geral do Trabalho
Período: maio de 1990 até janeiro de 1993.
Atividade: – Elaboração de Pareceres.
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– Informações para subsidiar a defesa da
União nos processos judiciais contra o Ministério
Público do Trabalho.
– Apreciação dos contratos, com vistas ao
atendimento das disposições ao atendimento das
disposições do Decreto-lei nº 2.300/86.
– Acompanhamento do andamento de proces sos do interes se da Pro cu ra do ria Ge ral do Traba lho junto à Jus ti ça Fe de ral, Tri bu nal Re gi o nal Federal, Superior Tribunal de Jus tiça e Supre mo Tribunal Fe de ral.
4.5 – Mi nis té rio da Jus ti ça
Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co
Co or de na do ra Téc ni co-Jurídico do Ga bi ne te
Pe río do: ja ne i ro de 1993 a mar ço de 1994.
Ati vi da des: – Pres tar su por te téc ni co ao Secre tá rio de Di re i to Eco nô mi co, no con tro le e cumpri men to da le gis la ção re la ci o na da com a de fe sa
eco nô mi ca e do con su mi dor.
– Emis são de es tu dos e pa re ce res.
– Exa me e ela bo ra ção de an te pro je tos e minu tas de atos nor ma ti vos.
– Orientação e su gestões ao Secretário de
Direito Econômico na instrução dos processos
administrativos.
– Subs ti tu ta do Che fe de Ga bi ne te do Se cretá rio de Di re i to Eco nô mi co.
4.6 – Mi nis té rio da Jus ti ça
Se cre tá ria de Di re i to Eco nô mi co
Che fe de Ga bi ne te
Pe río do: abril de 1994 até 10-8-97
Ati vi da des: – Apo io téc ni co e ad mi nis tra ti vo
ao Se cre tá rio de Di re i to Eco nô mi co.
– Su per vi são das uni da des or ga ni za ci o na is.
– Avaliação dos pla nos e me tas da Se cre taria de Di re i to Eco nô mi co.
– Re pre sen ta ção po lí ti ca e so ci al do Se cre tário de Di re i to Eco nô mi co.
– Acom pa nha men to, ela bo ra ção e con tro le de
documentos e processos encaminhados ao Se cretário.
– Orde na do ra de des pe sas da Se cre ta ria.
– Preparo de despachos e expedientes do
Se cre tá rio de Di re i to Eco nô mi co.
4.7 – Mi nis té rio da Jus ti ça
Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co
Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co, subs ti tu ta
Pe río do: ja ne i ro de 1995 até 10-8-97.
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Atividades: (nos impedimentos do Se cre tário de Di re i to Eco nô mi co)
– For mu lar a po lí ti ca da Se cre ta ria, com vistas a har mo ni zar as ações de pro te ção da or dem
eco nô mi ca e das re la ções de con su mo.
– Esta be le cer dire tri zes para o cum pri men to
das leis de defe sa da concor rên cia e do con sumi dor.
– Insta u rar Pro ces sos Admi nis tra ti vos e Ave ri gua ções Pre li mi na res, no fiel cum pri men to das leis.
– De ci dir so bre pro ces sos e pro ce di men tos
que são sub me ti dos pe los de par ta men tos.
– Aplicar pe nalidades ad ministrativas nos
des cum pri men tos das leis que re gem a po lí ti ca da
con cor rên cia e do con su mi dor.
– Baixar atos admi nis tra ti vos para apli cação
das leis de de fe sa da con cor rên cia e do consumidor.
– Fi xar di re tri zes aos Di retores dos De par tamen tos de De fesa Econô mi ca e do Con sumidor.
Para per fe i ta im ple menta ção dos prin cípios
legais.
– Su per vi si o nar a exe cu ção de pla nos e proje tos da Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co.
– Manifestar-se nos processos de Atos de
Con cen tra ção Eco nô mi ca, Admi nis tra ti vos e Averiguação Preliminar, de forma conclusiva, para
en ca mi nha men to ao CADE – Conselho Admi nistra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca.
– Orde nar des pe sas.
– De le gar com pe tên cia.
4.8 – Mi nis té rio da Jus ti ça
Se cre ta ria Exe cu ti va
Che fe de Ga bi ne te
Pe río do: de 11-8-97 até a pre sen te data
Atividades:
4.9 – Mi nis té rio da Jus ti ça
Coordenadora do Grupo Representante do
Bra sil na Ala di para ela bo ra ção do tra ta do su prana ci o nal de har mo ni za ção das nor mas de de fe sa
do con su mi dor nos pa í ses da Amé ri ca La ti na.
4.10 – Mi nis té rio da Jus ti ça
Representante do Brasil na reunião de Vi ce-Ministros responsáveis por comércio no he misfério, junto à Alca – Área de Livre Comércio
das Amé ri cas – Cos ta Rica.
4.11 – Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho/Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil.
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4.11.1 – Comissão de Concurso – Indicada
pelo Conselho Federal da OAB para integrar a
banca examinadora do V Concurso Público de
Provas e Títulos do Ministério Público do
Trabalho.
4.11.2 – Co mis são de Con cur so – Indi ca pelo
Conselho Federal da OAB para integrar a banca
exa mi na do ra do VI Con cur so Pú bli co de Pro vas e
Tí tu los do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho.
4.11.3 – Comissão de concurso – Indicada
pelo Conselho Fe deral da OAB para integrar a
banca examinadora do VII Concurso Público de
Provas e Tí tulos do Mi nis té rio Pú bli co do Tra balho.
4.11.3 – Comissão de Concurso – Indicada
pelo Conselho Fe deral da OAB para integrar a
ban ca exa mi na do ra do VIII Con cur so Pú bli co de
Provas e Tí tulos do Mi nis té rio Pú bli co do Tra balho.
4.11.4 – Ordem dos Advogados do Brasil –
Conselh o Fe de ral – no me a da, em 9-1-97, pelo Presi den te Na ci o nal da OAB, para in te grar, na con dição de mem bro efe ti vo, a Comis são de Di re i tos Di fusos e Co le ti vos do Con se lho Fe de ral da OAB.
5 – PALESTRAS/CONFERÊNCIAS
5.1 – Pri me i ro Encon tro Na ci o nal da Mu lher
Pro fis si o nal do Di re i to
Local: Florianópolis(SC) – Assembléia Le gis la ti va do Esta do de San ta Ca ta ri na. Pa les tra realizada em 17-10-85, na condição de convidada
es pe ci al e de Re pre sen tan te da Ordem dos Advoga dos do Bra sil – Se ção do Dis tri to Fe de ral, sob o
tema “A Sociedade Brasileira e A Dis criminação
da Mu lher, face aos Pre ce i tos Le ga is”.
5.2 – IV Encu en tro Inter na ci o nal de De re cho
de Amé ri ca del Sur
Local: Mon te vi deu – Uru guay – Fa cul tad de
Derecho – Universidad de la Re publica Oriental
del Uru guay.
Palestra sobre a proteção ao consumidor,
frente ao sistema de so luções de controvérsias
no Mercosul. (Pro tec ci on del con su mi dor fren te al sistema de solucion de controvérsias en el Mercosul) –
Gru po 3
PUBLICAÇÕES, OBRAS E ARTIGOS
² “Legislação Brasileira de De fesa da Ordem
Econômica”. 1º Edi ção – 1995 e 2º Edi ção, re vis ta e
atualizada – 1996 (con solidação de todas as leis,
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de cre tos e portarias sobre o fun ci o na men to da ordem eco nô mi ca bra si le i ra e as ga ran ti as es sen ci a is
dos consu mi do res e agen tes econô mi cos, bem
como so bre o pa pel das ins tituições pú blicas no
pro ces so de preser va ção e harmonização do mer cado).
– Inte grou a equi pe que ela bo rou a pu bli cação, na con di ção de Con sul to ra Téc ni ca.
² “Concorrência e Le gislação no Bra sil – A
Atu a ção da Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co Frente às Re la ções de Mer ca do e os Mo no pó li os”.
– Pu bli ca do no li vro “Estu dos Intro du tó ri os de
Di re i to Eco nô mi co”, edi ta do pela Bra sí lia Ju rí di ca – 1º
Edi ção – 1997.
² “O que o Bra sil pre ci sa sa ber so bre o Mer cosul”.
– Bra sí lia ju rí di ca – 1ª Edi ção – 1999
Bra sí lia – DF 16 de ju nho de 1999. – Hebe Te ixe i ra Ro ma no Pe re i ra da Sil va.
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO
DE MINAS E ENERGIA
Nº 95/99, de 14 do corrente, encaminhando
as in for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 86,
de 1999, do Se na dor Ernan des Amo rim.
Nº 96/99, de 14 do corrente, encaminhando
as in for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 85,
de 1999, do Se na dor Ernan des Amo rim.

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO
DO ORÇAMENTO E GESTÃO
Nº 219/99, de 15 do cor ren te, en ca mi nhan do
as informações referentes ao Requerimento nº
154, de 1999, do Se na dor Ro ber to Re quião.
As informações foram encaminhadas,
em có pia, aos re que ren tes.
Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.
PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PARECER Nº 395, DE 1999
Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Senado nº 124, de 1999, que “estabelece
normas de aces so ao SIAFI – Sis te ma de
Administração Financeira – e ou tros sis temas de informações de ór gãos pú blicos, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
Re la tor: Se na dor Iris Re zen de
I – Re la tó rio
Vem a esta co mis são, para apre ci a ção em de cisão ter mi na ti va (RISF, art. 91, I), o pro je to de lei mencionado na epígrafe, de autoria do nobre Senador
José Edu ar do Du tra, que ob je ti va es ta be le cer nor mas
re gu lan do o aces so de ór gãos e ins ti tu i ções pú bli cas
e tam bém de en ti da des re pre sen ta ti vas da so ci e da de
civil ao SIAFI – Sistema Inte gra do de Admi nis tra ção
Fi nan ce i ra do Go ver no Fe de ral – e a ou tros sis te mas
de informações de órgãos públicos ligados à rede
Serpro.
Com esse ob je ti vo, ini cia o pro je to es ta be le cendo, a par tir de seu art. 2º, que os sis te mas fe de ra is de
in for ma ções li ga dos à Rede Serpro estarão dis po níve is às ins ti tu i ções, ór gãos pú bli cos, en ti da des e organizações que relaciona, por meio da “formação e
manutenção de Núcleos de Disseminação de Infor ma ções ao Ci da dão – NUDIC, a se rem im plan ta dos
em to das as De le ga ci as Fe de ra is de Con tro le”.
Ain da no art. 2º (§ 1º), de fi ne os usuá ri os a terem acesso aos sistemas ligados à Rede Serpro, a
saber:
“a – governos estaduais e do Distrito
Federal;
b – Assembléias Legislativas es ta du ais e do Dis tri to Fe de ral;
c – Câ ma ras mu ni ci pa is;
d – Tri bu nal de Con tas da União e dos
Estados;
e – Mem bros do Po der Ju di ciá rio;
f – Membros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e dos Esta dos;
g – Uni ver si da des pú bli cas e pri va das;
h – Órgãos de im pren sa;
i – Entidades representativas de clas se de tra ba lha do res e em pre sá ri os;
j – Conselhos profissionais de
contabilidade, economia, administração e
engenharia;
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l – ONG – Organizações Não Go vernamentais, cujo objeto social inclua o con tro le das des pe sas pú bli cas."
No § 2º do mesmo artigo, exclui do aludido
acesso “os sistemas de registro de informações fis cais e funcionais in dividualizados”, prescrevendo, a
se guir (§ 3º), que “cada de le ga cia ins ta la rá ter mi na is
de aces so à Rede Ser pro, em nú me ro nun ca in fe ri or
a dois ou superior a vinte por delegacia, pro por ci onalmente à população de cada Estado da Fe de ração, à exceção do Distrito Federal, que disporá do
nú me ro má xi mo de ter mi na is”.
No § 4º, es ta be le ce que “as De le ga ci as Fe de ra is
de Con trole permitirão a conexão dos sistemas de
que tra ta este ar ti go com os com pu ta do res ou re des
das ins ti tu i ções e ór gãos pú bli cos, en ti da des e or gani za ções so ci a is re la ci o na das no § 1º do art. 2º”, deter mi nan do logo adi an te, no § 5º, que “as De le ga ci as
Fe de ra is de Con tro le fa rão im plan tar até seis me ses
após a pu bli ca ção des ta lei dois ter mi na is de aces so
à Rede Ser pro em cada Assem bléia Le gis la ti va Estadual”.
No § 6º, autoriza o Poder Executivo “a expedir
nor mas de fun ci o na men to dos Nu dic, sem pre res pe itan do o ob je ti vo de am pli ar e fa ci li tar o aces so da sociedade aos sistemas”, e conclui o art. 2º es ta be lecen do que “aos usuá ri os re la ci o na dos no § 1º será facultado acesso di reto aos terminais dos Nudic, por
meio de se nhas in di vi du a li za das, de per fil e ní vel de
aces so má xi mo” (§7º).
Prosseguindo, preconiza o projeto, no art. 3º
que as De le ga ci as Fe de ra is de Con tro le ofe re ce rão,
de forma permanente, “treinamentos referentes ao
Sis te ma de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra do Go ver no Fede ral – SIAFI”.
No art. 4º, a par de au to ri zar o “Po der Exe cu ti vo
Fe de ral” a ex pe dir “nor mas com ple men ta res so bre o
aces so ao Si a fit”, pre ser ve nor mas de con te ú do eminen te men te ins tru men tal, re gu lan do a pré via di vul gação de qua is quer mo di fi ca ções a se rem in tro du zi das
na ope ra ci o na li za ção do re fe ri do sis te ma.
Na for ma do art. 5º, a Se cre ta ria do Te sou ro Naci o nal pro vi den ci a rá, até trin ta dias após a pu bli ca ção
da pro je ta da lei, “atri bu i ção de per fil de Ca das tra dor
Par ci al a dois ser vi do res de cada um dos se guin tes
órgãos:
I – Se na do Fe de ral;
II – Câ ma ra dos De pu ta dos;
III – Tri bu nal de Con tas da União;
IV – Procuradoria Geral da República;
V – Justiça Eleitoral;
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VI – Supremo Tribunal Federal; e
VII – Superior Tribunal de Justiça."
Segundo o § 1º do mesmo artigo, os
cadastradores parciais referidos no caput terão
competência para habilitar no sistema os operadores
tanto “da área de administração financeira ou
orçamentária interna, com perfil de execução e
acesso restrito a cada Unidade Gestora ou Órgão, a
juízo da Administração”, quanto “das áreas fins, de
consultoria ou assessoria, a critério da administração,
com perfil auditor, nível máximo”, limitando-se os
parágrafos restantes a definir a autoridade
competente para indicar esses mesmo cadastradores
parciais, com a ressalva, ainda, no sentido de que
cada um dos órgãos acima mencionados concederá
“senha apenas a seus servidores e agentes”.
Nos termos do art. 6º, a Câmara dos Deputados, o
Senado Federal e o Tribunal de Contas da União
ficam autorizados “a requerer dos órgãos
administradores dos demais sistemas de
informações
da
Administração
Pública
o
treinamento, a conexão física, o acesso lógico,
respeitadas as impossibilidades técnicas, a juízo do
Centro de Informática e Processamento de Dados
do Senado Federal – PRODASEN”.
Nessa mesma linha, inicialmente autoriza, no
subseqüente art. 7º, os Legislativos Estaduais e
Municipais “a exigir dos respectivos Poderes
Executivos o acesso aos sistemas de administração
financeira e outros mantidos pelo Poder Público, a
juízo de cada Assembléia ou Câmara aplicando-se,
no que couber, o disposto nos artigos anteriores”,
prescrevendo, em seguida, a obrigação de os
Poderes Executivos Estaduais e Municipais
oferecerem “aos cidadãos, aos órgãos de imprensa e
às organizações não governamentais interessadas
no acompanhamento das contas públicas, as
condições de acesso irrestrito a todas as informações
referentes
à
administração
financeira
e
orçamentária”.
No art. 8º, é previsto que o acesso dos órgãos
do Poderes Legislativos da União, dos Estados e dos
Municípios
aos
respectivos
Sistemas
de
Administração de Recursos Humanos dar-se-á no
prazo de até 90 (noventa) dias a contar da publicação
da lei em elaboração, “proibida a divulgação de
informações que violem o sigilo bancário e fiscal, na
forma de lei específica”.
No art. 9º, com o claro ob je ti vo de ini bir me i os
artificiosos para recusa de informações, estabelece
que “a ine xis tên cia de sis te ma in for ma ti za do de ad ministração financeiro-orçamentário e de recursos hu -
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manos não desobrigam os Poderes Executivos de
fornecerem aos cidadãos ou ór gãos in te res sa dos as
in for ma ções re fe ri das, res pe i ta do o si gi lo fun ci o nal e
fiscal”, pres cre ven do, ain da, que, “in de pendentemente
da disponibilidade de acesso por meio dos Nudics”,
os interessados poderão re qui si tar aos ór gãos compe ten tes “toda e qual quer in for ma ção não am pa ra da
pelo si gi lo”, in clu si ve as re la ti vas a con ces são de emprés ti mo e os con tra tos de modo ge ral, fir ma do en tre
a Admi nis tra ção Pú bli ca e os Par ti cu la res", obe de cido, para a prestação das informações referidas, o
pra zo de 45 (qua ren ta e cin co) dias a con tar do pro toco lo do re que ri men to.
Nos ter mos do art. 10, “a exe cu ção fi nan ce i ra e
orçamentária de to dos os poderes e os ór gãos da
Administração Direta, Indireta e Fundacional da
União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os será rea li za da em sis te ma in te gra do de in for ma ções, no âmbi to da res pec ti va ju ris di ção ad mi nis tra ti va”.
Cons ti tu i ri am ex ce ções, con for me pa rá gra fo do
mes mo ar ti go, ape nas o Ban co Cen tral e as em presas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta que recebem recursos orçamentários somente a título de
“pagamento com contraprestação, de integralização
de ca pi tal, ou de em prés ti mo”.
Pelo art. 11, “fi cam o Se na do Fe de ral, a Câ ma ra
dos De pu ta dos e o Tri bu nal de Con tas da União au tori za dos a re que rer in for ma ções so bre a exe cu ção financeira e or çamentária e custos não in di vi du a li zados com pes so al dos Esta dos e Mu ni cí pi os”, ob ser vado, para o for ne ci men to des sas in for ma ções, o pra zo
de 30 (trin ta) dias “adi ci o na dos de um mês para cada
ano trans cor ri do”.
Fi nal men te, no art. 12, pres cre ve o pro je to que o
descumprimento de qualquer dispositivo da lei em
ela bo ra ção “cons ti tui cri me de res pon sa bi li da de, punível com suspensão, de mis são ou ato equi va len te,
perda de cargo ou mandato, observada a gra dação
da gra vi da de ou dos efe i tos do ato ou emis são, sem
prejuízo da indenização por da nos exi gí vel em ju í zo
con tra os in fra to res”.
Jus ti fi can do a pro po si ção, res sal ta o no bre Sena dor José Edu ar do Du tra, ini ci al men te, que a cri ação da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, como ór gão
cen tral de pla ne ja men to e con tro le fi nan ce i ro, pro pici ou, já em ja ne i ro de 1987, a im ple men ta ção do Si afi, que não ape nas significou “con tribuição fun damen tal para a mo der ni za ção e trans pa rên cia da máqui na ad mi nis tra ti va”, mas re pre sen tou so bre tu do “a
superação de uma re a li da de ad mi nis tra ti va de ges tão dos re cur sos pú bli cos que se ca rac te ri za va pela
diversidade e de fasagem de múltiplos padrões de
escrituração contábil e pela existência de mi lhares
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de con tas cor ren tes ban cá ri as que com pro me ti am a
sa ú de das fi nan ças pú bli cas do país”.
Em se gui da, após las ti mar o fato de a so ci e da de
bra si le i ra du ran te anos se quer ha ver per ce bi do o valor e a im por tân cia do Si a fi, so bre tu do para o acom panhamento e con tro le da exe cu ção do Orça men to da
União, en fa ti za que “um dos ins tru men tos ca rac te rísti cos de re gi mes di ta to ri a is é a re ten ção das in for mações re la ti vas ao dia-a-dia do que ocor re na ad mi nistra ção pú bli ca, de modo es pe ci al, ao gos to dos re cursos fi nan ce i ros pú bli cos, tan to no pla no fe de ral como
no es ta du al e no mu ni ci pal. É ves tí gio que re mon ta ao
Bra sil Impé rio a não -per mis são de aces so, pela so ciedade, aos dados financeiros e orçamentários dos
Go ver nos, nas três es fe ras, fato que afron ta, em todos os sen ti dos, a de mo cra cia”.
E con clu in do, as si na la, no es sen ci al:
“É uma realidade in contestável o fato
de que o controle das finanças públicas a
cargo do Sistema de Controle Interno, dos
Tri bu na is de Con tas e de um re du zi do cír culo parlamentar não é suficiente para vedar
os inú me ros ”ra los" por onde es co am os escas sos re cur sos pú bli cos.
A fim de superar as limitações do sis tema institucional de controle das finanças
públicas, e baseado na convicção de que a
fis ca li za ção da apli ca ção dos re cur sos pú blicos deve ser, sobretudo, uma tarefa do ci dadão por meio das or ga ni za ções so ci a is
re presentativas, o presente Projeto de Lei
que ora apresento, propõe a incorporação
de novos usuários do Siafi como a im prensa, organizações não governamentais,
além, de instituições e órgãos públicos no
âmbito federal, estadual e mu ni ci pal, ga rantin do as con di ções ne ces sá ri as para a pro liferação de me ca nis mos de con tro le so ci al e
submetendo o aces so ao Si a fi a um pro cesso de profunda ampliação e de mo cra ti zação.
..............................................................
Le van do-se em con ta os ris cos de expor o sistema a uma situação de colapso
ope ra ci o nal com a ins ta la ção de mi lha res de
ter mi na is de con sul ta, op ta mos por res trin gir
a instalação destes terminais nas unidades
regionalizadas e descentralizadas, ou seja,
as Ciset e as Delegacias regionais de Con trole.
Pelo lado público, cuidamos de agre gar às normas os Estados e Municípios,
uma vez que são igual men te ges to res de re-
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cursos tributários. Quanto a estes, não se
pode argumentar que este Projeto venha a
ferir a autonomia concedida pela Cons ti tu ição, pois ela pró pria pre co ni za a pu bli ci da de
como um dos princípios régios da Admi nistra ção, nos três ní ve is. Ade ma is, a Lei Ma i or
autoriza, ainda, a União a estabelecer nor mas ge ra is em ma té ria de fi nan ças pú bli cas,
o que en glo ba, tam bém, a for ma de di vul gação dos da dos dos re cur sos pú bli cos."
Trans cor reu in albis o prazo regimental de 5
(cin co) dias úte is, não se ve ri fi can do o ofe re ci men to
de qual quer emen da ao pro je to.
Na re u nião do dia 9 do cor ren te mês, o pre sen te
projeto chegou a ter a sua dis cus são ini ci a da nes ta
Co mis são. Entre tan to, ter mi nou sen do re ti ra do de pauta, a fim de que também nos pronunciássemos a
respeito de questão suscitada pelo ilustre Senador
Jéf fer son Pe res, o qual ar güiu que a ma té ria, em vez
de ser objeto de lei ordinária, como aqui proposto,
deve ser re gu la da em lei com ple men tar.
É o re la tó rio.
II – Voto
Como acer ta da men te en fa ti za o no bre au tor,
a Cons ti tu i ção Fe de ral eri ge a pu bli ci da de como
um dos prin cí pi os ba si la res a que está sub me ti da
a Admi nis tra ção Pú bli ca, em to dos os seus ní ve is
(art. 37 ca put).
Qu an to ao con te ú do e al can ce do alu di do prin cípio, pa re ce-nos opor tu no tra zer à co lo ca ção o ju di ci oso prelecionamento da Prof. Carmen Lúcia Antunes
Ro cha, ilus tre ti tu lar de Di re i to Cons ti tu ci o nal da Facul da de Mi ne i ra de Di re i to da PUC – MG, que as sim
se ma ni fes ta, ip sis lit te ris:
“Nes te não bas ta a pu bli ci da de de atos
administrativos. O que aqui se impõe é as segurar ao povo transparência e acesso à
todas as informações relativas ao com portamento e de sem pe nho do Esta do, no exer cício de suas funções, inclusive à ad mi nis tra tiva.
Não basta, pois, que o interesse bus cado pelo Estado seja público para se ter
cum pri do o prin cí pio em foco. Por ele se exige a não obs cu ri da de dos com por ta men tos,
causas e efe i tos dos atos da Admi nis tra ção
Pública, a não clandestinidade do Estado, a
se es con der, em sua atu a ção, do povo.
A publicidade da Administração é que
con fe re cer te za às con du tas es ta ta is e se gurança aos direitos in dividuais e po líticos dos
cidadãos. Sem ela, a ambigüidade diante
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das práticas administrativas conduz à in segurança ju rí di ca e à rup tu ra do ele men to de
confiança que o cidadão tem de depositar
no Esta do.
A publicidade resulta, no Estado Con temporâneo, do princípio democrático. O
po der é do povo (art. 1º, pa rá gra fo úni co, da
Constituição Brasileira), nele reside; logo,
não se cogita de o titular do poder des conhecer-lhe a dinâmica. A sede popular do
poder deveria se expressa, cons ti tu ci o nalmente, neste final de século talvez mesmo
com uma afirmação um pouco diferente da que la tra di ci o nal men te in tro du zi da nos sis temas fundamentais: ao invés de se manter a
dic ção “Todo o po der ema na do povo...” – e
a interpretação correta do dispositivo é no
sentido de que o poder não sai, mas se dia-se no povo, nele se mantém per ma nentemente – dever-se-ia ape nas proclamar
que “O Estado é o povo”, significando tal
afirmativa que não apenas o poder está no
povo, como deste são o território e os bens
que compõem o Estado. E se o Estado é o
próprio povo reunido e constituído sob de terminado mo delo de Direito para o atin gimen to de seus ob je ti vos de fi ni dos sis te ma ticamente, tudo o que a pessoa estatal faça
ou deixe de fazer, todo os seus com por tamentos devem ser do conhecimento público,
pois por eles todo o povo se responsabiliza."
(in Princípios Constitucionais da Admi nis tração Pública, Livraria Del Rey Editora, 1994,
págs. 240/1).
A ini ci a ti va em exa me, por tan to, na me di da em
que busca conferir transparência aos atos ema nados do Estado, guarda in teira conformidade com o
su pra ci ta do prin cí pio cons ti tu ci o nal.
Tampouco colhe argumentar, por outro lado,
como bem ano ta o no bre au tor, que, ao tra çar normas
para Esta dos-Membros, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, o
pro je to es ta ria a in frin gir o prin cí pio fe de ra ti vo.
É cer to que o art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988 con ce de au to no mia a es ses en tes po lí ti cos menores. Contudo, trata-se de autonomia relativa, que
en con tra li mi tes exa ta men te no Tex to Fun da men tal e
nas de ma is leis fe de ra is.
Nes se sen ti do, aliás, é a aba li za da li ção de Pinto Fer re i ra, quan do as si na la, verbis:
“Os Estados-Membros podem apresen tar-se em uma si tu a ção de re la ti va igualdade nos casos do federalismo de equi lí-
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brio, ou po dem apre sen tar-se em uma re la tiva de si gual da de nas si tu a ções his tó ri cas do
federalismo hegemônico; porém, em qual quer hipótese, é marcante a superioridade
política, jurídica e econômica da União so bre eles.
Daí a in du ção do prin cí pio da su pe ri oridade da União sobre as unidades com ponen tes; é a União que dis põe das prer ro ga tivas am plas de so be ra nia, do po der de de cisão em última instância, ao passo que os
governos estaduais têm apenas uma au tonomia relativa, concedida pela Constituição
Federal. Assim, as constituições dos Esta dos-Membros de vem ser ela bo ra das res pe itando as leis constitucionais e federais da
União, e nunca de encontro a elas." (in Co men tá ri os à Cons ti tu i ção Bra si le i ra, Sa ra i va,
1989, 1º vo lu me, pág. 393).
Na esteira desse mesmo entendimento, como
lem bra ain da Pin to Fer re i ra, era tam bém a an ti ga lição de Rui Barbosa, segundo o qual “em qualquer
país de cons ti tu i ção es cri ta há dois gra us na or dem
de le gis la ção: as leis cons ti tu ci o na is e as leis or di nárias. Nos países federalizados, como os Estados
Unidos, como o Brasil, a escala é quádrupla: a
Constituição Federal, as leis fe de ra is, as cons ti tu i ções
dos Estados, as leis destes. A sucessão, em que
acabo de enumerá-la, exprime-lhes a hierarquia le gal.” (in Co men tá ri os à Cons ti tu i ção Fe de ral bra si le ira, Rio, 1933, vol. 4, pág. 137).
Não vislumbramos, pois, sob esse aspecto,
qual quer óbi ce cons ti tu ci o nal à ini ci a ti va, ain da mais
quan do é cer to que se in se re na com pe tên cia con corrente da União o es ta be le ci men to de normas gerais
so bre di re i to fi nan ce i ro (CF, art. 24, I e § 1º).
Entretanto, quando determina a “formação e
manutenção de Núcleos de Disseminação de Infor ma ções ao Ci da dão – NUDIC, a se rem im plan ta dos
em to das as De le ga ci as Fe de ra is de Con tro le”, a proposição in cide em flagrante inconstitucionalidade,
haja vis ta que, como é de co nhe ci men to ge ral, são reser va das à ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da Re pública as proposições que ver sem so bre “cri ação, estru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis té ri os e ór gãos da admi nis tra ção pú bli ca” (CF art. 61, § 1º, II, e).
O mes mo ocor re com res pe i to à for mu la ção obje to de seu art. 3º, na qual é es ta be le ci do que “as Delegacias Federais de Controle oferecerão, de forma
per ma nen te, tre i na men tos re fe ren tes ao Sis te ma de
Administração Financeira do Governo Fe deral –
SIAFI”.
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Para afastar a apontada eiva, portanto,
parece-nos aconselhável a adoção de formulação
que, preservando os objetivos do projeto, apenas
determine que o Poder Executivo instale, junto a
todas as unidades de seu sistema de controle interno,
os terminais que se fizerem necessários ao
atendimento do cidadão. A menção às unidades do
controle interno, neste caso, é apenas uma referência
mínima inicial, pois o ideal, como se há de convir, é
que sejam instalados pontos de consulta em todas as
unidades gestoras, de modo a garantir o mais amplo
acompanhamento possível de todos os atos de
gestão de coisa pública.
Não es que cer tam bém, ain da a pro pó si to, que,
con so an te ex pres sa men te es ta be le ce a Me di da Provi só ria nº 1.751-66, de 2 de ju nho cor ren te, cons ti tui
atribuição específica do referido Sistema “manter
condições para que os cidadãos brasileiros se jam
permanentemente informados sobre os dados da
exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra da União” (art. 8º,
V), cabendo, ainda, a cada uma de suas unidades,
“criar condições para o exercício do controle social
so bre os pro gra mas exe cu ta dos com re cur sos ori undos dos or ça men tos da União” (art. 10, XXIII).
Do ponto de vista do mérito, também não há
como de i xar de con sig nar a nos sa ma ni fes ta aqui escên cia ao pro je to, haja vis ta que a ma té ria nele re gulada envolve questões de relevantíssimo interesse
público.
Com efe i to, é hoje pa cí fi ca, so bre tu do nas so cie da des de mo crá ti cas mais desenvolvidas, a cons tata ção de que as ins ti tu i ções pú bli cas vol ta das para o
controle dos gastos públicos têm-se revelado, por
múl ti plas ra zões, im po ten tes para com ba ter com eficá cia as va ri a das e cada vez mais nu me ro sas for mas
de al can ces e des vi os dos di nhe i ros pú bli cos. Daí a
ten dên cia mun di al de de mo cra ti za ção da ges tão públi ca, seja pela sua des cen tra li za ção para ní ve is in feri o res de go ver no (es ta dos e mu ni cí pi os, em sis te mas
fe de ra ti vos como o nos so), seja pelo es tí mu lo per manen te a uma cada vez ma i or par ti ci pa ção da so ci e dade na fis ca li za ção e acom pa nha men to dos atos ad minis tra ti vos de ges tão.
É ob vio que sem pre nos de fron ta re mos, so bretu do nas es tru tu ras do Esta do bra si le i roo, com pos turas re a ci o ná ri as fron tal men te con trá ri as a pro ces sos
de mo cra ti zan tes como o que aqui é pro pos to.
Contudo, esperamos que eventuais reações
des se ní vel não ve nham a cons ti tu ir obs tá cu lo à adoção da iniciativa proposta, pois essa é a prá ti ca comum na ma i o ria dos pa í ses de sen vol vi dos, in clu si ve
Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, onde or ga ni za-
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ções não-governamentais e sobretudo os integrantes
da so ci e da de ci vil são cada vez mais atu antes e par ti cipativos no acom pa nha men to e fiscalização das várias
ati vi da des de sen vol vi das pelo Esta do.
No Mé xi co, por exem plo, o ex-Presidente Carlos Sa li nas de Gor ta ri, con so an te no ti ci ou o Jor nal do
Brasil, edição de 14-2-93, implantou, logo no início
de seu man da to, com a fi na li da de de com ba ter a margi na li za ção so ci al e a po bre za, o Pro gra ma Na ci o nal
de So li da ri e da de, va len do-se do con cur so de 147 mil
co mi tês po pu la res, para atu a ção nas áre as de sa ú de,
ha bi ta ção, sa ne a men to, trans por te, abas te ci men to e
dis tri bu i ção de tí tu los de ter ras.
O re fe ri do Pro gra ma tem no ali cha ma do con trole so ci al um de seus pontos al tos, até por que, após
sua im plan ta ção, a ques tão da cor rup ção nas obras
públicas, segundo informações do mesmo governo,
foi con si de ra vel men te re du zi da na que le país, so bretu do em ra zão da in ten sa e efi caz fis ca li za ção, em nível lo cal, dos co mi tês po pu la res e con se lhos mu ni cipa is so bre a apli ca ção de re cur sos pú bli cos fe de ra is e
es ta du a is des ti na dos à área so ci al.
Por dever de justiça, registre-se que, também
entre nós, já detectamos veementes apelos nesse
sentido, nomeadamente por parte de eminentes
mem bros de ins ti tu i ções ofi ci a is de con tro le, como o
pró prio Tri bu nal de Con tas da União, o que tor na ainda mais aus pi ci o sa a pro po si tu ra ora em exa me.
Pa re cem-nos dig nas de re gis tro, a esse res pe ito, al gu mas das opor tu nas e pon de ra das con si de rações do Se nhor Mi nis tro Iram Sa ra i va, ou tro ra membro des ta Câ ma ra Alta, ex pen di das ao en se jo do Semi ná rio Inter na ci o nal re a li za do en tre 19 e 21 de ou tubro de 1994, aqui mes mo no Au di tó rio Pe trô nio Por tela, so bre o tema Gas tos Pú bli cos: Con tro le, Ava li a ção
de Re sul ta dos e For mas de Par ti ci pa ção Po pu lar.
Pre le ci o na S. Exª ini ci al men te, que o vo lu me de
re cur sos que o Esta do co le ta e a vo ra ci da de dos governantes por mais recursos tem crescido de tal
modo, que “é pre ci so que se in cor po re, à prá ti ca diária de cada ci da dão, o sen ti do da pre sen ça da so ci eda de que fis ca li za, que vi gia, que co bra, en fim, a so ciedade presente em cada passo, em cada ação do
Esta do e dos go ver nan tes”.
E con clui as si na lan do que “a de mo cra cia ple na
requer o Esta do e seus agen tes per ma nen te men te
vigiados e acom panhados. O que o Estado faz e
como apli ca os re cur sos pú bli cos são ques tões que
di zem res pe i to não ape nas aos ór gãos go ver na mentais de controle. Na verdade, tais questões dizem
respeito a cada ci da dão, por que é di re i to sub je ti vo
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de to dos eles que o Esta do se po nha à dis po si ção da
so ci e da de e não o con trá rio”.
Sem embargo do exposto, não nos podemos
furtar ao registro de que a proposição em exame ainda
está a merecer alguns pequenos aperfeiçoamentos.
De fato, o pri me i ro pon to a ser apri mo ra do diz
res pe i to à am pli tu de do di re i to de aces so que se pretende re gu lar, res tri to, pe las for mu la ções do pro je to,
aos usuários pre viamente habilitados. Parece-nos
ób vio que o in tu i to do au tor é de mo cra ti zar ao má xi mo
esse di re i to. Por ou tro lado, não nos pa re ce jus to garan ti-lo ape nas em re la ção aos atos de ges tão dos órgãos e en ti da des do Po der Exe cu ti vo. Por isso, a par
de estendê-lo aos demais Poderes, afigura-se-nos
essencial imprimir-lhe a feição de autêntico direito
sub je ti vo de todo ci da dão, uma vez que, do con trá rio,
de i xa re mos de con fe rir ple na efe ti vi da de ao prin cí pio
cons ti tu ci o nal da pu bli ci da de dos atos da ad mi nis tração (CF, art. 37, caput).
Tam bém nos pa re ce tí mi da a pro pos ta de ins tala ção de ter mi na is de con sul ta ape nas nas De le ga cias Fe de ra is de Con tro le, já que es tas são ór gãos de
sis te ma de con tro le in ter no do Po der Exe cu ti vo, hoje
sequer existentes em todos os Estados da Fe de ração. O mais apro pri a do, em nos so en ten der, é de termi nar a ins ta la ção des ses ter mi na is em to das as unida de dos sis te mas de con tro le in ter no de cada Po der,
além do que não se con si de ra de boa téc ni ca a menção, em textos legais, a no mes de ór gãos pú bli cos,
pois estes são freqüentemente al terados a cada re for ma de es tru tu ra.
Mos tra-se igualmente im prescindível aper feiç oar, de outra par te, tanto a or de na ção ló gi ca da
ma té ria, quan to a es tru tu ra ção de al guns ar ti gos e
parágrafos, a fim de adequá-los, in te gral men te, a
téc ni cas mais apro pri a das de ela bo ra ção le gis lati va.
O mes mo se dá com as co mi na ções es ta be le cidas no art. 12 do pro je to, a nos so ver for mu la das em
ter mos vi si vel men te ge né ri cos e im pre ci sos.
Outro pon to sus ce tí vel de aper fe i ço a men to é o
que diz res pe i to à na tu re za das ba ses de da dos cujo
aces so o pro je to pre co ni za seja fran que a do.
Realmente, segundo a for mulação contida no
art. 2º da ini ci a ti va, o co gi ta do aces so deve al can çar
to dos os sis te mas fe de ra is de in for ma ções li ga dos à
Rede Ser pro.
Ocorre que a aludida Rede, pelo que consta do
“Catálogo de Serviços & Produtos” do Serpro, dispõe
do seguinte Diretório de Bases de Dados:
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² Análise
das
Informações
de
Comércio Exterior – ALICE;
² Análise Gerencial da Arrecadação –
ÂNGELA;
² Base de dados do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ;
² Base de dados do Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF;
² Cadastro de Pessoa Física – CPF;
² Cadastro
de
Processos
de
Parcelamento (Pessoa Física e Jurídica);
² Cadastro de Processos Fiscais
(Pessoa Física e Jurídica);
² Cadastro de Valores, relacionado
com o IRPF;
² Cadastro de Agentes Arrecadadores
– CAROL;
² Cadastro Especial de Contribuintes
Pessoa Física – CADEC/PF;
² Cadastro Especial de Pessoa
Jurídica – CADEC/PJ;
² Cadastro Geral de Contribuintes –
CGC;
² Cadastro Integrado da Dívida Ativa
da União – CIDA;
² Cadastro Nacional de Imóveis Rurais;
² Conta-Corrente de Pessoa Física e
Jurídica (sobre débitos declarados e
lançados pela SRF);
² Declarações de Contribuições e
Tributos Federais – DCTF;
² Imposto de Renda na Fonte – IRF
(GOLF);
² Imposto Territorial Rural – ITR;
² IPI on-line – fiscalização;
² Multas da Polícia Rodoviária Federal
– PRF;
² Programa de Integração Social –
PIS;
² Programa Nacional de Fiscalização
Computadorizada – PRONAFISCO;
² Projeto de Defesa da Fazenda
Nacional – PODE;
² Registro Nacional de Carteiras de
Habilitação – RENACH;
² Registro Nacional de Veículos
Automotores – RENAVAM;
² Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS;
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² Sistema de Administração de
Serviços do Ministério da Fazenda – SIADS;
² Sistema
de
Administração
Financeira para Estados e Municípios –
SIAFEM;
² Sistema de Auditoria Fiscal AUDITA
– micro;
² Sistema de Auto de Infração – SAFIRA;
² Sistema
de
Comunicação
e
Protocolo – COMPROT;
² Sistema
de
Informações
de
Arrecadação Diária – SIADI;
² Sistema
de
Informações
da
Arrecadação Federal – SINAL (base DARF);
² Sistema de Informações Geradoras
de Ação Fiscal – SIGA;
² Sistema de Intermediação de
Mão-de-Obra – SIMO;
² Sistema de Intimação de Omissos –
SION (IRPF);
² Sistema de Notificação de Ofício –
SINO (IRPF);
² Sistema de Pessoal Fazendário –
SIPEFAZ;
² Sistema de Previsão e Análise da
Arrecadação – SIPRAR;
² Sistema do Patrimônio Imobiliário da
União – SPIU;
² Sistema Integrado de Administração
de Recursos Humanos – SIAPE;
² Sistema Integrado de Administração
de Serviços Gerais – SIASG;
² Sistema Integrado de Administração
Financeira da União – SIAFI;
² Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SISCOMEX;
² Sistema Integrado de Pessoal do
Ministério da Fazenda – SIPE;
² Sistema
Integrado
de
Dados
Orçamentários – SIDOR;
² Sistema on-line de Controle de
Débitos/FGTS SOLDE;
² Varejo on-line (acompanhamento de
preços de gêneros alimentícios, produtos de
higiene e limpeza, já de acesso público, via
Renpac).
Ainda na conformidade do mesmo “Catálogo
de Serviços & Produtos”, também estão ligadas à
Rede Serpro várias redes externas igualmente
“man ti das pela Admi nis tra ção Di re ta, Indi re ta e Fun-
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dacional”, como, por exemplo, as redes do Banco
Cen tral, do Ban co do Bra sil, da Bol sa de Va lo res do
Rio de Janeiro – BVRJ, da Dataprev, do Ministério
da Ae ro náu ti ca, do MEC, do Pro da sen e da Com panhia de Pro ces sa men to de Dados do Esta do de Minas Ge ra is – PRODEMGE.
Embora extremamente fastidiosa, fizemos
ques tão de pro ce der à enu me ra ção su pra, so bre tu do
para de mons trar que o pre co ni za do aces so a to dos
os sistemas de informações ligados à Rede Serpro
(cf. art. 2º, aci ma re fe ri do) ex ce de, em mu i to, os fins
colimados pelo projeto, que consistem, como já vi mos, não apenas em conferir transparência aos ne gó ci os pú bli cos, mas prin ci pal men te en ga jar a so ci eda de – e em es pe ci al o ci a da dão – na fis ca li za ção vigi lan te e ri go ro sa dos atos de ges tão fi nan ce i ra, or çamen tá ria e pa tri mo ni al do Po der Pú bli co, nas três esfe ras de go ver no.
Rigorosamente, a considerarmos os objetivos
expressamente declarados na justificação do nobre
autor, parecem-nos de real in te res se do ci da dão espe ci al men te as bases de da dos Si a fi, Si dor, Si a fem,
Si a pe, Si asg e Spiu, úni cas que nos afi gu ram di re ta
ou re fle xa men te ter re la ção com os fins em pa u ta.
De mais a mais, no te-se que há, na que le ex tenso rol, ba ses de da dos cujo si gi lo a lei ex pres sa men te
pre ser va, como são, por exem plo, as ba ses de da dos
com in for ma ções de na tu re za fis cal e aque las so bre
as ope ra ções de in te res se dos cor ren tis tas do Ban co
do Bra sil, den tre ou tras.
Por fim, exa mi ne mos a ques tão sus ci ta da pelo
ilus tre Se na dor Jéf fer son Pe res, na re u nião do dia 9
do cor ren te mês.
Re al men te, não há como não nos ren der mos à
ar güi ção de S. Exª, haja vis ta que, se gun do pre vi são
ex pres sa do art. 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral, cabe a
lei complementar “estabelecer nor mas de gestão fi nan ce i ra e pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di re ta e in direta...” (§ 9º, II), o que nitidamente ocorre no caso
concreto.
Ademais, forçoso é tam bém convir em que o
apontado § 9º do art. 165 da Lei Fun da men tal guar da
estreita vinculação com a competência, já men ci onada no início do nosso voto, constitucionalmente
de fe ri da à União para ba i xar, tam bém por lei com plemen tar, nor mas ge ra is de di re i to fi nan ce i ro (CF, art.
24, I e § 1º). E di re i to fi nan ce i ro – con vém não perder de vis ta – é ma té ria cuja con ce i tu a ção ju rí di ca
en vol ve am plo es pec tro nor ma ti vo, que con tem pla,
na li ção do Pro fes sor Ge ral do Ata li ba, des de o vasto con jun to de nor mas tri bu tá ri as até “as dis ci pli nas
ju rí di cas do orça men to, fisca li za ção e con trole or ça men tá rio, da conta bi li da de pú bli ca e do cré di to
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pú bli co” (apud Ra i mun do de Me ne zes Vi e i ra, in Normas Ge ra is de Di re i to Fi nan ce i ro, Cen tro Grá fi co do
Se na do Fe de ral, 1993, pág. 12)
Faz-se indispensável, portanto, apor ao lado
do número que identifica a proposição o
designativo Complementar, correção que não
enfrenta qualquer impedimento, pois os projetos de
lei complementar não obedecem a numeração serial
específica.
Bem é de ver, ainda, que, como
conseqüência dessa alteração, a matéria, por
exigir quorum qualificado, deixa de ser analisada
por esta Comissão em caráter terminativo,
devendo,
assim,
ser
subseqüentemente
submetida à deliberação do Plenário desta Casa.
Diante de todo o acima exposto,
manifestamo-nos pela aprovação da iniciativa,
nos termos da seguinte
EMENDA Nº 1 – CCJ
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124
(substitutivo), DE 1999 – COMPLEMENTAR
Assegura
ao
cidadão,
com
fundamento no princípio da publicidade
(CF, art. 37, caput), o direito à obtenção
de amplas informações a respeito dos
atos de gestão financeira, orçamentária e
patrimonial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurado a todo cidadão o direito a
informações detalhadas que lhe permitam analisar a
natureza, o procedimento administrativo e os fins dos
atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, nos termos desta Lei.
§ 1º O direito de que trata o caput abrange
todos os atos de gestão dos órgãos da administração
direta, autarquias e fundações das três esferas de
governo, excluídos apenas aqueles de caráter
sigiloso, assim definidos em lei.
§ 2º É também direito do cidadão exigir dos
proprietários das bases de dados mencionados nesta
Lei todas as informações técnicas que lhe permitam
acessá-las a partir dos terminais de consulta para
esse fim instalados na forma do art. 3º.
Art. 2º A execução financeira, orçamentária e
pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di re ta e das au tar qui as
e fun da ções da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe deral e dos Municípios deverá ser realizada em sis te-
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mas de in for ma ções in te gra dos em ba ses de da dos,
a serem implantados, paulatinamente, em todos os
ór gãos e en ti da des exis ten tes em cada es fe ra de governo.
Art. 3º Para oferecimento das informações a
que se re fe re o art. 1º, os três Po de res da União ins tala rão, jun to a cada uni da de de seu res pec ti vo sis te ma
de controle interno, no prazo de até cento e oiten ta
dias a par tir da vi gên cia des ta Lei, ter mi na is que permi tam ao ci da dão ter aces so a to das as ba ses de dados referentes aos atos de gestão financeira, or çamentária e pa trimonial de seus órgãos e en tidades
autárquicas e fundacionais, em especial às se guintes:
I – Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção Fi nance i ra da União (SIAFI);
II – Sis te ma Inte gra do de Da dos Orça men tá ri os
(SIDOR);
III – Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção de Recur sos Hu ma nos (SIAPE);
IV – Sistema Integrado de Administração de
Ser vi ços Ge ra is (SIASG);
V – Sis te ma do Pa tri mô nio Imo bi liá rio da União
(SPIU).
§ 1º O aces so de que tra ta este ar ti go abran ge
além das ba ses de da dos men ci o na das no ca put, outras que contenham qua isquer in formações re la ci ona das com a ad mi nis tra ção fi nan ce i ra, or ça men tá ria
e pa tri mo ni al da União e de suas au tar qui as e fun dações, as sim como to dos os sub sis te mas que lhe sejam in ter li ga dos ou cor re la tos, in clu in do tan to os atualmente existentes, quanto os que futuramente vi erem a ser cri a dos.
§ 2º O nú me ro de ter mi na is de aces so a se rem
instalados será de fi ni do em fun ção da de man da espe cí fi ca ve ri fi ca da em cada pon to de con sul ta, ob serva dos o mí ni mo de dois e o má xi mo de vin te ter mi na is
por Estado da Federação, à exceção do Dis tri to Fede ral, que dis po rá do nú me ro má xi mo de ter mi na is.
Art. 4º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu nicí pi os, ob ser va das, no que cou be rem, as pres cri ções
do art. 3º, adotarão to das as me di das ne ces sá ri as a
fim de que seja fa cul ta do o aces so do ci da dão ao Sistema de Administração Financeira para Estados e
Mu ni cí pi os (SIAFEM) e a to das as de ma is ba ses de
da dos per ti nen tes aos seus res pec ti vos atos de gestão fi nan ce i ra, or ça men tá ria e pa tri mo ni al.
Art. 5º O aces so aos sis te mas de ad mi nis tra ção
de recursos humanos, em qualquer das esferas de
go ver no, al can ça rá ní vel que per mi ta so men te a obtenção de informações individualizadas por cargo,
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em pre go ou fun ção, ve da da a in ser ção de qual quer
dado que possibilite a identificação do servidor ou
empregado.
Art. 6º A inexistência de sistema informatizado
ou
eventuais
dificuldades
de
natureza
técnico-operacional não eximem a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios do dever de colocar
à disposição do cidadão, quando requeridas,
informações pormenorizadas sobre qualquer dos
seus atos de gestão, facultado, se verificada a
hipótese, exceto quando protegido por sigilo
estabelecido em lei, o livre acesso do interessado à
documentação pertinente a todas as fases do
processo administrativo correspondente, no prazo
máximo de quarenta e oito horas.
Art. 7º O acesso às bases de dados restringe-se
à realização apenas de consultas e será obtido,
enquanto as redes de informações não suportarem a
colocação de pelo menos um terminal de consulta em
cada órgão ou entidade de administração respectiva,
exclusivamente nos terminais para esse fim
instalados junto às unidades dos sistemas de controle
interno, assegurada ao consulente a obtenção, em no
máximo quarenta e oito horas, de senha que lhe
permita acessar todos os dados, analíticos ou
sintéticos, de qualquer unidade gestora, ministério,
secretaria, órgão ou entidade autárquica ou
fundacional.
Art. 8º Ficam os titulares dos órgãos ou
entidades proprietários das bases de dados
mencionadas
no
art.
3º,
sob
pena
de
responsabilidade, obrigados a habilitar, no perfil e
nível de acesso adequados, pelo menos dois
cadastradores de cada unidade do sistema de
controle interno, a fim de que estas providenciem a
pronta concessão de senha aos interessados em
consultar as bases de dados da União.
Art. 9º O acesso à bases de dados mencionadas
nos arts. 3º e 4º é também facultado aos seguintes
usuários:
I – Governos dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
II – Assembléias Legislativas estaduais;
III – Câmara Legislativa do Distrito Federal;
IV – Câmaras Municipais;
V – Tribunais de Contas estaduais ou
municipais e Conselhos de Contas de municípios;
VI – Tribunais do Poder Judiciário;
VII – reitorias de Universidade;
VIII – órgãos de imprensa;
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IX – en ti da des re pre sen ta ti vas de tra ba lha do res
e em pre ga dos;
X – con se lhos fe de ra is e re gi o na is de fis ca li zação de ati vi da des pro fis si o na is;
XI – di re tó ri os fe de ra is es ta du a is de par ti dos políticos;
XII – or ga ni za ções não-governamentais, cujo obje to so ci al in clua o con tro le das des pe sas pú bli cas.
Pa rá gra fo úni co. Os usuá ri os a que se re fe re o
caput po de rão in di car aos ti tu la res dos ór gãos ou entidades proprietários das bases de dados referidos
nos arts. 3º e 4º des ta Lei, até duas pes so as para obten ção de se nha com per fil e ní vel de aces so igual ao
de fi ni do no art. 7º, sen do-lhes as se gu ra da, ain da, a liga ção de pelo me nos um ter mi nal de aces so a es sas
mes mas ba ses de da dos.
Art. 10. A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, sob
pena de res pon sa bi li da de de seu ti tu lar, pro vi den ci ará, até trinta dias a contar da vigência desta Lei, a
con ces são de per fil de ca das tra dor a dois ser vi do res
de cada um dos se guin tes ór gãos:
I – Se na do Fe de ral;
II – Câ ma ra dos De pu ta dos;
III – Tri bu nal de Con tas da União;
IV – Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli ca;
V – Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e de ma is Tri buna is Su pe ri o res.
§ 1º Os ca das tra do res de que trata este artigo
de ve rão ter per fil e ní vel de aces so su fi ci en tes para a
ha bi li ta ção de ope ra do res:
a) das áre as de ad mi nis tra ção fi nan ce i ra e or çamentária internas, com perfil de execução e acesso
res tri to aos da dos da res pec ti va uni da de ges to ra ou
órgão;
b) das áre as fins de con sul to ria, as ses so ra mento e se cre ta ri a do par la men tar, com per fil e ní vel má ximo de aces so aos da dos, ana lí ti cos ou sin té ti cos, de
qualquer unidade gestora, ministério, ór gão ou en tidade.
§ 2º Os ór gãos men ci o na dos no caput so men te
po de rão con ce der se nha a seus res pec ti vos ser vi dores.
Art. 11. Qu al quer mo di fi ca ção que pos sa vir a inter fe rir nas ro ti nas de con sul ta às ba ses de da dos refe ri das nes ta lei deve ser ve i cu la da on-line, em subsis te ma para esse fim es pe ci fi ca men te cri a do, no míni mo du ran te os quin ze dias que an te ce de rem a data
de sua im ple men ta ção.
Art. 12. É ve da da a co bran ça de ta xas ou emo lumen tos de qual quer es pé cie pelo aces so às in for mações de que tra ta o art. 1º des ta Lei.
Art. 13. O des cum pri men to de qual quer dis po si tivo desta Lei constitui ato de improbidade ad mi nis-
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trativa que aten ta con tra os prin cí pi os da ad mi nis tração pú bli ca, ti pi fi ca do no in ci so IV do art. 11 da Lei nº
8.429, de 2 de ju nho de 1992, su je i tan do-se o in fra tor
às co mi na ções es ta be le ci das no in ci so III do art. 12
da mes ma Lei.
Art. 14. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação."
Sala da Co mis são, 16 de ju nho de 1999. – José
Agripino, Pre si den te – Iris Rezende, Relator – Ramez Tebet – Ney Suassuna – Eduardo Suplicy –
Jef fer son Pé res – Djal ma Bes sa – Ber nar do Ca bral–
Álva ro Dias – Ma ria do Car mo Alves – Pe dro Si mon –
Sérgio Ma chado – Romeu Tuma – Romero Jucá –
Fran ce li no Pe re i ra.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for mada pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi os e
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do de mo crá tico de di re i to e tem como fun da men tos:
I – a so be ra nia;
II – a ci da da nia;
III – a dig ni da de da pes soa hu ma na;
IV – os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre iniciativa;
V – o plu ra lis mo po lí ti co.
Pa rá gra fo úni co. Todo o po der ema na do povo,
que o exerce por meio de representantes ele i tos ou
di re ta men te, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................
Art. 8º É li vre a as so ci a ção pro fis si o nal ou sin dical, ob ser va do o se guin te:
I – a lei não po de rá exi gir au to ri za ção do Esta do
para a fun da ção de sin di ca to, res sal va do o re gistro no
ór gão com pe ten te, ve da das ao Po der Pú bli co a in ter ferên cia e a in ter ven ção na or ga ni za ção sin di cal;
II – é ve da da a cri a ção de mais de uma or ga niza ção sin di cal, em qual quer grau, re pre sen ta ti va de
ca te go ria pro fis si o nal ou eco nô mi ca, na mes ma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou
em pre ga do res in te res sa dos, não po den do ser in fe ri or
à área de um Mu ni cí pio;
III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas;
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IV – a assembléia geral fixará a con tribuição
que, em se tratando de categoria profissional, será
des con ta da em fo lha, para cus te io do sis te ma con federativo da representação sindical respectiva, in depen den te men te da con tri bu i ção pre vis ta em lei;
V – nin guém será obri ga do a fi li ar-se ou a manter-se fi li a do a sin di ca to;
VI – é obri ga tó ria a par ti ci pa ção dos sin di ca tos
nas ne go ci a ções co le ti vas de tra ba lho;
VII – o apo sen ta do fi li a do tem di re i to a vo tar e
ser vo ta do nas or ga ni za ções sin di ca is;
VIII – é ve da da a dis pen sa do em pre ga do sin dica li za do a par tir do re gis tro da can di da tu ra a car go
de direção ou re pre sen ta ção sin di cal e, se elei to,
ain da que su plen te, até um ano após o fi nal do manda to, sal vo se cometer fal ta gra ve nos ter mos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de
co lô ni as de pes ca do res, aten di das as con di ções que
a lei es ta be le cer.
....................................................................................
Art. 10. É as se gu ra da a par ti ci pa ção dos tra balhadores e em pregados nos colegiados dos órgãos
pú bli cos em que seus in te res ses pro fis si o na is ou previ den ciá ri os se jam ob je to de dis cus são e de li be ra ção.
....................................................................................
Art. 18. A or ga ni za ção po lí ti co-administrativa da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a União,
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, to dos autô no mos, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.
§ 1º Bra sí lia é a Ca pi tal Fe de ral.
§ 2º Os Ter ri tó ri os Fe de ra is in te gram a União, e
sua cri a ção, trans for ma ção em Estado ou re in te gração ao Esta do de ori gem se rão re gu la das em lei complementar.
§ 3º Os Esta dos po dem in cor po rar-se en tre si,
sub di vi dir-se ou des mem brar-se para se ane xa rem a
ou tros, ou for ma rem no vos Esta dos ou Ter ri tó ri os Fede ra is, me di an te apro va ção da po pu la ção di re ta mente in te res sa da, atra vés de ple bis ci to, e do Con gres so
Na ci o nal, por lei com ple men tar.
§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o desmembramento de Mu ni cí pi os, far-se-ão por lei es tadu al, den tro do pe río do de ter mi na do por lei com plemen tar fe de ral, e de pen de rão de con sul ta pré via, mediante ple bis ci to, às po pu la ções dos Mu ni cí pi os envol vi dos, após di vul ga ção dos Esta tu tos de Vi a bi li dade Mu ni ci pal, apre sen ta dos e pu bli ca dos na for ma da
lei.
* EC Nº 15/96.

....................................................................................
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico;
II – or ça men to;
III – jun tas co mer ci a is;
IV – cus tas dos ser vi ços fo ren ses;
V – pro du ção e con su mo;
VI – florestas, caça, pesca, fa u na, con ser vação da na tu re za, de fe sa do solo e dos re cur sos natu ra is, pro te ção do meio am bi en te e con tro le da poluição;
VII – pro te ção ao pa tri mô nio his tó ri co, cul tu ral,
ar tís ti co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;
VIII – res pon sa bi li da de por dano ao meio am bien te, ao con su mi dor, a bens e di re i tos de va lor ar tís tico, es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;
IX – edu ca ção, cul tu ra, en si no e des por to;
X – cri a ção, fun ci o na men to e pro ces so do ju i zado de pe que nas ca u sas;
XI – pro ce di men tos em ma té ria pro ces su al;
XII – previdência social, pro teção e de fesa da
saúde;
XIII – as sis tên cia ju rí di ca e de fen so ria pú bli ca;
XIV – pro te ção e in te gra ção so ci al das pes so as
por ta do ras de de fi ciên ci as;
XV – pro te ção à in fân cia e à ju ven tu de;
XVI – or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e de ve res
das po lí ci as ci vis.
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a
com pe tên cia da União li mi tar-se-á a es ta be le cer normas ge ra is.
§ 2º A com pe tên cia da União para le gis lar so bre
nor mas ge ra is não ex clui a com pe tên cia su ple men tar
dos Esta dos.
§ 3º Ine xis tin do lei fe de ral so bre nor mas ge ra is,
os Esta dos exer ce rão a com pe tên cia le gis la ti va plena, para aten der a suas pe cu li a ri da des.
§ 4º A su per ve niên cia de lei fe de ral so bre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no
que lhe for con trá rio.
....................................................................................
*Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di reta de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos,
do Distrito Federal e dos Município obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, mo ra li dade, pu bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:
I – Os car gos, em pre gos e fun ções pú bli cas são
aces sí ve is aos bra si le i ros que pre en cham os re qui sitos es ta be le ci dos em lei, as sim como aos es tran ge iros, na for ma da lei;
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II – a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvada as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
III – o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;
IV – durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será
convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V – as funções de confiança, exercida
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira no caso,
condições e percentuais mínimos previsto em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento;
VI – é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;
VII – o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei específica;
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
X – a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices;
XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal;
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XII – os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
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 cargo e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e
XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III e
153, § 2º, I;
XVI – é vedada a acumulação remuneratória de
cargos
públicos,
exceto,
quando
houver
compatibilidade de horários, observando 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 subsidiárias, e sociedades controladas, direta
ou indiretamente, pelo poder público;
XVIII – a administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de
competência e jurisdição, procedência sobre os
demais setores administrativos, na forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser
criada autarquia e autorizada a instituição de
empresa pública, de sociedade de economia mista e
de fundação, cabendo à lei complementar, neste
último caso, definir as áreas de sua atuação;
XX – depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a
participação de qualquer delas em empresa privada;
XXI – ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
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....................................................................................
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos
II e III implicará a nulidade do ato e a punição da
autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º 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 geral, asseguradas a
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e
a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade
dos serviços;
II – o acesso dos usuários a registros
administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III – a disciplina da representação contra o
exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego
ou função na administração pública.
§ 4º Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as
restrições ao ocupante de cargo ou emprego da
administração direta e indireta que possibilite a
acesso a informações privilegiadas.
§ 8º A automonia gerencial, orçamentária 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,
cabendo à lei dispor sobre:
I – o prazo de duração do contrato;
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II – os controles e critérios de avaliação de
desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;
III – a remuneração do pessoal.
§ 9º 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.
§ 10. É vedada a percepção simultânea de
proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou
dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos
eletivos e os cargos em comissão declarados em lei
de livre nomeação e exoneração.
* EC 18/98, EC 19/98 e EC 20/98.

....................................................................................
*Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária,
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria;
d) organização do Ministério Público e da
Defensoria pública da União, bem como normas
gerais para a organização do Ministério Público e da
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos
Ministérios e órgãos da administração pública;
f) militares das Forças Armadas, seu regime
jurídico, provimento de cargos, promoções,
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estabilidade, remuneração, reforma e transferência
para a reserva.
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles.
* EC nº 18/98

....................................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal
para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de
duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias
compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas
de capital para o exercício financeiro subseqüente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual,
disporá sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório
resumido da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais
e setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual e
apreciados pelo Congresso Nacional.
§ 5º A lei orçamentária compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público;
II – o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III – o orçamento de seguridade social,
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem
como os fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo poder público.
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§ 6º O projeto de lei orçamentária será
acompanhado de demonstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II,
deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual,
terão entre suas funções a de reduzir desigualdades
inter-regionais, segundo critério populacional.
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, não se incluindo na proibição a
autorização para abertura de créditos suplementares
e contratação de operações de crédito, ainda que por
antecipação de receita, nos termos da lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a
vigência, os prazos, a elaboração e a organização do
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e
da lei orçamentária anual;
II – estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e indireta, bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 1.751-66 DE 2 DE JUNHO DE 1999
Organiza e disciplina os Sistemas
de Planejamento e de Orçamento Federal
e de Controle Interno do Poder Executivo
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 8º O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo, sem prejuízo das competências
constitucionais e legais de outros Poderes, bem como
de órgãos da Administração Pública Federal, tem as
seguintes finalidades:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas
no Plano Plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;
II – comprovar a legalidade e avaliar os
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União;
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IV – con tro lar o en di vi da men to fe de ral e ela borar a pro gra ma ção fi nan ce i ra do Te sou ro Na ci o nal;
V – man ter con di ções para que os ci da dãos brasi le i ros se jam per ma nen te men te in for ma dos so bre os
dados da execução orçamentária e financeira da
União;
VI – apoiar o controle externo no exercício de
sua mis são ins ti tu ci o nal.
....................................................................................
Art. 10. Com pe te às uni da des res pon sá ve is pelas ati vi da des men ci o na das no art. 9º:
I – zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro
Nacional;
II – ad mi nis trar os ha ve res fi nan ce i ros e mo bi liári os do Te sou ro Na ci o nal;
III – ela bo rar a pro gra ma ção fi nan ce i ra men sal e
anu al do Te sou ro Na ci o nal, ge ren ci ar a Con ta Úni ca
do Te sou ro Na ci o nal e sub si di ar a for mu la ção da po líti ca de fi nan ci a men to da des pe sa pú bli ca;
IV – ge rir a dí vi da pú bli ca mo bi liá ria fe de ral e a
dí vi da ex ter na de res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci onal;
V – con tro lar a dí vi da de cor ren te de ope ra ções
de crédito de responsabilidade, direta e indireta, do
Te sou ro Na ci o nal;
VI – ad mi nis trar as ope ra ções de cré di to in clu ídas no Orça men to Ge ral da União sob a res pon sa bi lida de do Te sou ro Na ci o nal;
VII – manter controle dos compromissos que
ocor rem, di re ta ou in di re ta men te, a União jun to a en tida des ou or ga nis mos in ter na ci o na is;
VIII – ins ti tu ir e man ter o Pla no de Con tas Úni co
da União;
IX – es ta be le cer nor mas e pro ce di men tos para
o ade qua do re gis tro con tá bil dos atos e dos fa tos da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral;
X – man ter e apri mo rar sis te mas de pro ces samento eletrônico de dados que permitam realizar e
ve ri fi car a con ta bi li za ção dos atos e fatos da gestão
de todos os responsáveis pela execução dos Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al, bem como promo ver as in for ma ções ge ren ci a is ne ces sá ria à to ma da
de de ci sões e ao apo io à su per vi são mi nis te ri al;
XI – ela bo rar os Ba lan ços Ge ra is da União que
comporão a prestação de contas do Presidente da
Re pú bli ca e con so li dar os ba lan ços dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;
XII – edi tar nor mas so bre a pro gra ma ção fi nanceira e a exe cução orçamentária e fi nanceira, bem
como promover o acompanhamento, a sis te ma ti za-
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ção e a pa dro ni za ção da exe cu ção da des pe sa pú blica;
XIII – pro mo ver a in te gra ção com as de ma is esferas de governo em assuntos de administração fi nan ce i ra e con ta bi li da de;
XIV – realizar auditorias nos sis te mas con tá bil,
fi nan ce i ro, or ça men tá rio, de pes so al e de ma is sis temas ad mi nis tra ti vos;
XV – re a li zar au di to ria so bre a ges tão dos ad minis tra do res pú bli cos fe de ra is e so bre a ges tão de recur sos fe de ra is fe i ta por ór gãos e en ti da des pú bli cos
e pri va dos;
XVI – cer ti fi car, por ex pres sa de le ga ção do Tribu nal de Con tas da União, a re gu la ri da de das con tas
dos ges to res pú bli cos fe de ra is;
XVII – apu rar os atos ou fa tos in qui na dos de ilegais ou de ir re gu la res, pra ti ca dos por agen tes pú blicos federais, ou privados, na utilização de recursos
públicos, pro pondo às autoridades competentes as
pro vi dên ci as ca bí ve is e re pre sen tan do ao Tri bu nal de
Contas da União e ao Ministério Público da União
quando a ocorrência possa caracterizar infração a
nor ma le gal ou dano ao pa tri mô nio pú bli co;
XVIII – avaliar o de sempenho e os resultados
dos trabalhos de auditoria in terna das entidades da
Admi nis tra ção in di re ta do Go ver no Fe de ral;
XIX – exer cer o con tro le da exe cu ção dos or çamen tos da União;
XX – acompanhar e fiscalizar a execução dos
programas de governo, inclusive ações des cen tra liza das exe cu ta das à con ta de re cur sos ori un dos dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, quanto à
eco no mi ci da de, efe ti vi da de, le gi ti mi da de e fi na li da de;
XXI – su per vi si o nar e ori en tar a cor re ta apli cação da le gis la ção con cer nen te à exe cu ção or ça mentá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al, no âm bi to da Admi nistra ção Pú bli ca Fe de ral;
XXII – exa mi nar os Ba lan ços Ge ra is da União e
emi tir pa re cer con clu si vo, quan to à ob ser vân cia dos
li mi tes fi xa dos na le gis la ção or ça men tá ria e aos proce di men tos con tá be is e ela bo rar a pres ta ção de contas anual do Presidente da República a ser en caminha da ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do
art. 84, in ci so XXIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral;
XXIII – cri ar con di ções para o exer cí cio do contro le so ci al so bre os pro gra mas exe cu ta dos com recur sos ori un dos dos or ça men tos da União;
XXIV – prestar informações sobre a situação
físico-financeira dos projetos e atividades constantes
dos orçamentos da União;
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XXV – pro mo ver a nor ma ti za ção, o acom pa nhamen to, a sis te ma ti za ção e a pa dro ni za ção dos pro cedi men tos de au di to ria, fis ca li za ção de ges tão;
XXVI – editar normas sobre ma térias de sua
competência.
....................................................................................
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe so bre as san ções apli cá ve is
aos agentes pú blicos nos casos de en riquecimento ilícito no exercício de man da to, car go, em pre go ou fun ção na ad ministração pública direta, indireta ou fun da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de creta e eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 11. Constitui ato de improbidade ad minis tra ti va que aten ta con tra os prin cí pi os da ad minis tra ção pú bli ca qual quer ação ou omis são que
viole os de ve res de ho nes ti da de, im par ci a li da de,
legalidade e lealdade às instituições, e no ta damente:
I – pra ti car ato vi san do fim pro i bi do em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na re gra de com pe tên cia;
II – re tar dar ou de i xar de pra ti car, in de vi damen te, ato de ofí cio;
III – re ve lar fato ou cir cuns tân cia de que tem
ciên cia em ra zão das atri bu i ções e que deva perma ne cer em se gre do;
IV – ne gar pu bli ci da de aos atos ofi ci a is;
V – frus trar a li ci tu de de con cur so pú bli co;
VI – de ixar de prestar conta quando este ja
obri ga do a fa zê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao co nhe ci men to de ter ce i ro, an tes da res pec ti va di vulga ção ofi ci al, teor de me di da po lí ti ca ou eco nô mica ca paz de afe tar o pre ço de mer ca do ria, bem ou
serviço.
CAPÍTULO III
Das Pe nas
Art. 12. Inde pen den te men te das san ções pe nais, ci vis e ad mi nis tra ti vas pre vis tas na le gis la ção espe cí fi ca, está o res pon sá vel pelo ato de im pro bi da de
su je i to às se guin tes co mi na ções:
I – na hi pó te se do art. 9º, per da dos bens ou valo res acres ci dos ili ci ta men te ao pa tri mô nio; res sar cimento in tegral do dano, quando hou ver; per da da
fun ção pú bli ca; sus pen são dos di re i tos po lí ti cos de
oito a dez anos; pa ga men to de mul ta ci vil de até três
vezes o va lor do acrés ci mo pa tri mo ni al; e pro i bi ção
de con tra tar com o Po der Pú bli co ou re ce ber be ne-
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fícios ou in cen ti vos fis ca is ou cre di tí ci os, di re ta ou indi re ta men te, ain da que por in ter mé dio de pes soa ju rídi ca da qual seja só cio ma jo ri tá rio, pelo pra zo de dez
anos;
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento
integral do dano; perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer
esta circunstância; perda da função pública;
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos;
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do
dano; e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III – na hipótese do art. 11, ressarcimento
integral do dano, se houver; perda da função pública;
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos;
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente; e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas
previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão
do dano causado, assim como o proveito patrimonial
obtido pelo agente.
....................................................................................
PARECERES NºS 396 E 397, DE 1999
Sobre o Projeto de Resolução nº 119,
de 1996, de autoria da Senadora Marina
Silva, que denomina “Florestan Fernades” a
sala da Comissão de Assuntos Sociais.
PARECER Nº 396, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão
Diretora, realizada em 23 de Janeiro de 1997.
Às dez horas do dia vinte e três de janeiro de
hum mil no ve cen tos e no ven ta e sete, re u niu-se a Comis são Di re to ra do Se na do Fe de ral, com a pre sen ça
dos Senhores Senadores José Sarney, Presidente;
Renan Calheiros, Segundo-Secretário; Ernandes
Amo rim, Qu ar to-Secretário e os su plen tes Emí lia Fernan des e Ney Su as su na. Ini ci an do os tra ba lhos passaram ao exame dos itens da pauta desta reunião.
Item 1: Requerimento nº 29, de 1997, do Senador
Fran cis co Escór cio, no qual so li ci ta a trans cri ção, nos
Anais do Senado Fe deral, do ar ti go “To le rân cia”, de
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au to ria do jor na lis ta Ta les Fa ria, pu bli ca do no jor nalO
Globo, em 15-1-97. Apro va do. Item 2: Pro je to de Reso lu ção nº 119, de 1996, da Se na do ra Ma ri na Sil va,
no qual so li ci ta a de no mi na ção “Flo res tan Fer nan des”
à sala da Co mis são de Assun tos So ci a is. Apro vado. Item 3: Pro ces so nº 006445/95-0, que tra ta da
pres ta ção de con tas do Insti tu to de Pre vi dên cia dos
Congressistas (IPC), relativa ao segundo semestre
de 1994. Apro va do. Item 4: Processo nº
012330/96-5, que trata de solicitação do Consultor
Legislativo Carlos Augusto Lima Bezerra para a
transformação da natureza do seu afastamento de
ônus limitado para ônus parcial. Inde fe ri do. Item 5:
Des pa cho do Se nhor Pre si den te José Sar ney pelo arqui va men to da de nún cia de Antô nio Pe re i ra Reis contra o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nistro Mar co Au ré lio de Fa ri as Mel lo, pela prá ti ca de crime de responsabilidade. Aprovado. Nada mais ha vendo a tratar, o Se nhor Pre si den te, às onze ho ras,
de cla rou en cer ra da a re u nião, de ter mi nan do que eu,
(Agaciael da Silva Maia), Diretor-Geral do Sena do
Fe de ral, la vras se a pre sen te Ata que, após apro va da,
vai as si na da pelo Pre si den te.
Se na do Fe de ral, 23 de ja ne i ro de 1997. – Se nador José Sar ney, Pre si den te.
PARECER Nº 397, DE 1999
(Da Co mis são de Edu ca ção)
Re la tor: Se na dor Artur da Tá vo la
I – Re la tó rio
O Pro je to de Re so lu ção nº 119, de 1996, da nobre Se na do ra Ma ri na Sil va, em exa me na Co mis são
de Edu ca ção do Se na do Fe de ral, con fe re o nome de
“Flo res tan Fer nan des” à sala da Co mis são de Assuntos So ci a is.
II – Aná li se
Mu i to opor tu na men te, o pro je to em epí gra fe, ao
tempo em que ho me na ge ia a figura ím par do ilus tre
po lí ti co e so ció lo go Flo res tan Fer nan des, con fe re seu
nome à sala da Co mis são de Assun tos So ci a is.
Poucos intelectuais brasileiros marcaram tão
expressivamente o século que termina, quanto Flo res tan Fer nan des, que pre ser vou uma efi ci en te in terlocução com as mais variadas correntes do pen samen to crí ti co con tempo râ neo. Au tor do que po de ríamos qua li fi car como uma obra-documento, ele empre en deu in com pa rá vel es for ço de in ter pre ta ção do
País em mais de meio sé cu lo de ati vi da de, ob ten do
um dos mais acabados retratos do Bra sil. Nunca
será demasiado reme mo rar que Florestan Fer nan-
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des sem pre co lo cou seu ideá rio a ser vi ço da su pe ração das de si gual da des que ca rac te ri zam a so ci e da de
brasileira.
Como deputado federal, desde a Constituinte
até o iní cio de 1995, con so li dou sua ima gem pú bli ca
de pro bi da de e com pe tên cia, pa u tan do sua atu a ção
“por uma notável atenção aos assuntos sociais”,
como bem ressalta a Jus ti fi ca ção do pro je to em comento.
III – Voto
Nes se sen ti do, ten do apre ci a do o mé ri to do ato
em epí gra fe, e não en con tran do óbi ces de na tu re za
constitucional, jurídica ou regimental, ma ni fes tando-nos pela aprovação do Projeto de Re solução nº
119, de 1996.
Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Presidente – Artur da Távola, Relator –
Ger son Ca ma ta – Hugo Na po leão – Luiz Otá vio –
Geral do Althoff – José Jor ge – Álva ro Dias – Edison Lo bão – Djal ma Bes sa – Ney Su as su na – Bello
Par ga – Ante ro Paes de Bar ros – José Fogaça –
Sér gio Ma cha do.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo nºs 130 a 133, de 1999, li dos anteriormente, tramitarão com prazo determinado de
qua ren ta e cin co dias, nos ter mos dos arts. 223, § 1º, e
64, §§ 2º a 4º, da Cons ti tu i ção, com bi na dos com o art.
375, do Re gi men to Inter no.
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento
Interno, as ma té ri as po de rão re ce ber emen das pelo
prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de
Educação.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei do Se na do nº 124, de 1999, cujo pa re cer foi lido
anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco
dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.
A Pre si dên cia co mu ni ca, ain da, que, du ran te a
apre ci a ção da ma té ria na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, foi ob ser va do que o as sun to trata do na pro po si ção de ve ria ser ob je to de lei comple men tar, con for me pre ce i tua o art. 165, § 9º, in ciso II,
da Constituição Federal, que estabelece normas de
ges tão fi nan ce i ra e pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di reta e in di re ta.
Tendo em vista a competência in delegável do
Ple ná rio des ta Casa para a apre ci a ção de ma té ria de
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lei com ple men tar, a Pre si dên cia re ce be o pa re cer da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, fa vorá vel, nos ter mos de subs ti tu ti vo que ofe re ce e comuni ca que, a par tir des te mo men to, a pro po si ção pas sa rá
a tra mi tar como pro je to de lei com ple men tar.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Re so lu ção nº 119, de 1996, cu jos pa re ce res fo ram lidos an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cinco dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos
do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Passa-se à lis ta de ora do res.
Concedo a palavra ao Se nador Lúdio Coelho,
como pri me i ro ora dor ins cri to, pelo pra zo de 20 mi nutos.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta sex ta-feira,
desejo transmitir à Na ção bra si le i ra as mi nhas apreen sões num caso que ini ci al men te se ria sim ples – a
substituição do Diretor-Geral da Polícia Fe deral – e
que se com pli cou no de cor rer do tem po.
Enten do que de ter mi na dos car gos do Exe cu ti vo
bra si le i ro de ve ri am ter pron to e es co lhi do o subs ti tuto, ain da mais nes se caso da Po lí cia Fe de ral, já que
há tan to tem po se vi nha dis cu tin do a con ve niên cia da
subs ti tu i ção do en tão Di re tor-Geral, Sr. Che lot ti.
Ao que estamos assistimos agora? Sua Exce lên cia o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca no me ou Diretor-Geral da Po lí cia Fe de ral o De le ga do Cam pe lo,
depois de ou vi do o Ser vi ço de Inte li gên cia da Pre sidên cia da Re pú bli ca. Um ou dois dias de po is, no entanto, foram levantadas dúvidas sobre o com por tamento do Delegado Campelo há quase trinta anos,
quan do o País vi via mo men tos di fe ren tes do que vive
hoje. O PT con vo cou o pa dre que ale ga va ter sido tortu ra do há cer ca de 28 anos. Entre tan to, to das as averi gua ções fe i tas na épo ca não com pro me te ram o Dele ga do Cam pe lo. O Ser vi ço de Inte li gên cia da Pre sidên cia da Re pú bli ca tam bém não cons ta tou qual quer
com por ta men to do De le ga do Cam pe lo que o in compa ti bi li zas se com as al tas fun ções de Di re tor-Geral da
Polícia Fe deral. Posteriormente, assistimos à ma nifes ta ção do meu Par ti do, o PSDB, que con si de ra que
o De le ga do Cam pe lo de ve ria ser afas ta do.
Pen so, Sr. Pre si den te, que ser vi dor de car re i ra
da Po lí cia Fe de ral, as sim como das car re i ras mi li tares, ao ser convocado pelo Chefe maior, Sua Exce lência o Presidente da República, para ocupar um
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car go, não tem o di re i to de re je i tar. Na mi nha ava li ação, não cabe ao De le ga do Cam pe lo se exo ne rar da
Di re ção-Geral da Po lí cia Fe de ral. Se Sua Exce lên cia
o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ten der ne ces sária a sua sa í da, de ve rá co mu ni cá-lo. Entre tan to, não
penso que o Senhor Presidente da República deva
fa zê-lo só por que o PT con vo cou um pa dre que alegou ter sido tor tu ra do, fato que o Ser vi ço de Inte li gência não confirma. A folha corrida do Delegado não
con tém uma ob ser va ção ne ga ti va em seus qua se 30
anos de serviço. Portanto, o Se nhor Presidente da
Re pú bli ca de ve ria man tê-lo no car go.
Aliás, um dia desses, o PT tentou entrar, por
mais de uma vez, com um pe di do de impeachment
do Presidente da Re pú bli ca. Não cabe à Na ção seguir a ori en ta ção do PT. A Na ção bra si le i ra deve seguir a maioria, que elegeu o Presidente Fernando
Hen ri que Car do so.
Por tan to, de i xo cla ro o meu in con for mis mo com
a len ti dão da de ci são. O De le ga do Che lot ti de ve ria ter
sido subs ti tu í do pelo efe ti vo no dia da sua de mis são,
o que evi ta ria to dos es ses acon te ci men tos que es tão
tra zen do in tran qüi li da de não pela relevância do car go, mas pela in se gu ran ça com que es tão sen do admi nis tra dos es ses acon te ci men tos.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Como sou o pró xi mo ora dor ins cri to, pe di ria ao eminen te Se na dor Lú dio Co e lho, que faz par te da Mesa,
que me subs ti tu ís se na Pre si dên cia. (Pa u sa.)
O Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu pada pelo Sr. Lúdio Coelho, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Com a
pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner, se gun do ins crito na ses são de hoje.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, des de on tem,
na cidade de Joinville, realiza-se o 10º Congresso
Brasileiro de Associações Comerciais. O Estado de
San ta Ca ta ri na tem a hon ra de ser a sede des se encon tro, em fun ção do que re pre sen tam no Bra sil essas as so ci a ções co mer ci a is e in dus tri a is – nes te caso
específico, as comerciais. Também a Confederação
das Associações Comerciais Brasileiras se faz pre sente, representando esse setor tão importante da
nos sa eco no mia. Sem pre digo que en tre o se tor produ ti vo, o se tor in dus tri al e os con su mi do res, o co mér-
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cio é o me io-de-campo. Na ver da de, es sas as so ci ações são o ter mô me tro da qui lo que o con su mi dor exige em fun ção da qui lo que é pro du zi do, cri an do duas
vias de comunicação: uma que vai ao consumidor,
vin do da fá bri ca, e a ou tra que sai do con su mi dor e
vol ta para a fá bri ca, a fim de di zer o que tem que ser
al te ra do, o que tem que me lho rar. O que é es sen ci al
para que o consumidor te nha suas necessidades
aten di das. Então, esse pa pel de me io-de-campo, de
ser a alma vi ven te, como se diz, do que acon te ce no
dia-a-dia do consumidor foi o que motivou esse en con tro na ci da de de Jo in vil le, que co me çou on tem e
vai até ama nhã. Por isso é que tra go al gu mas con side ra ções em re la ção a isso.
Desde ontem a ci dade de Joinville, em meu
Estado, é o pon to de con ver gên cia de todo o Bra sil
em ma té ria de co mér cio. Nes ses dias está sen do re ali za do, no Cen tre ven tos Cau Han sen-Joinville, o 10º
Congresso Brasileiro de Associações Comerciais,
pro mo vi do pela Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de
Joinville, pela Associação Comercial e Industrial de
Santa Catarina (FIESC) e pela Confederação das
Asso ci a ções Co mer ci a is Bra si le i ras.
Nes te ano, esse even to se re ves te do ma i or signi fi ca do, não só por ser o úl ti mo en con tro de to das as
as so ci a ções co mer ci a is do Bra sil nes te sé cu lo, mas,
prin ci pal men te, por es tar-se mos tran do aí uma pro jeção do que será o co mér cio no sé cu lo XXI.
Na cadeia produtiva, uma das atividades mais
sen sí ve is e me lin dro sas é, sem dú vi da, a co mer ci a liza ção. Mu i tas ve zes nem se quer pro du zir é tão di fí cil
quanto vender a própria mercadoria. Antigamente,
essa tarefa era mais sensivelmente facilitada, pois
não ha via a gran de va ri e da de de pro du tos e a com petição entre pontos de venda era muito reduzida, já
que o seu nú me ro era mu i to li mi ta do. No mun do moder no, em que o nú me ro de pro du tos e de pon tos comer ci a is é cada vez ma i or, essa ta re fa se tor na ain da
mais de sa fi an te, pois a com pe ti ção en tre as em presas é mais acir ra da.
No mo men to atu al, a mis são do co mer ci an te é de
ver da de i ra se du ção do con su mi dor, cri an do-lhe fa ci li dades e atra ti vos que fa vo re çam o seu im pul so de com prar
ou até mesmo criando nele essa necessidade. Se, no
pas sa do, era o con su mi dor que ia até as lo jas, hoje vi vemos uma ou tra re a li da de, em que as lo jas vão até onde
ele está ou pro cu ram es tar cada vez mais per to dele. Por
isso, os atra ti vos são mu i tos: fa ci li da des de cré di to, promo ções, sor te i os, brindes, co mér cio aber to aos do mingos, quan do não o é por 24 ho ras nos sete dias da se mana. O que se quer é fa zer do ato de com prar um pra zer,
uma sa tis fa ção pes so al; daí por que pro li fe ram pe las ci-
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da des os cen tros co mer ci a is, que são tam bém ver dade i ros lo ca is de la zer, com va ri a das op ções de di versão, ci ne mas, res ta u ran tes, lan cho ne tes e, como não
po de ria de i xar de ser, mu i tas lo jas com pro du tos para
to dos os gos tos.
Ninguém sabe exatamente como será o
comércio no terceiro milênio, mas, pela tendência que
se observa, muita coisa nova estará a ocorrer. Os
centros comerciais ou shopping centers, sem dúvida
alguma, serão as grandes vedetes do início do
século, por terem caído nas graças dos
consumidores, ao lhes proporcionarem comodidade,
segurança e opções de lazer. O shopping é hoje um
lugar onde se vai não só para fazer compras, mas
também para se divertir, passear e encontrar
pessoas, substituindo, com algumas vantagens, as
pracinhas
das
cidades,
tão
freqüentadas
antigamente.
Uma outra opção de comércio concentrado em
um só lugar é o free park, misto de shopping center e
feira, que, por não proporcionar todo o luxo daqueles
centros comerciais, oferece produtos de qualidade,
mas com preços mais baratos. Essa já é uma nova
modalidade de comércio que começa a ser difundida
em nossas grandes cidades e, com toda a certeza,
será muito incrementada nos próximos anos.
Entretanto, a modalidade de comércio que mais
deverá crescer nos próximos anos será aquela por
intermédio da informática. Em futuro próximo,
poder-se-á adquirir qualquer mercadoria por esse
meio, com toda garantia e sem sair de casa. Vejam
bem onde estamos chegando! Estima-se que no
próximo ano já estarão sendo movimentados no
mundo mais de 200 bilhões de dólares apenas em
compras feitas por meio da Internet. Nessa opção, a
participação de empresas brasileiras ainda é
pequena, mas, seguindo a tendência mundial, deverá
também crescer substancialmente.
Como se vê, a realidade apresentada aos
empresários do comércio é verdadeiramente
desafiadora, pois, acima de tudo, precisam eles estar
ajustados aos novos tempos se quiserem sobreviver.
Entre nós, são muitos os exemplos de empresas
tradicionais e conceituadas que, por não terem
sabido se enquadrar nesse novo contexto,
sucumbiram.
O 10º Congresso Brasileiros das Associações
Comerciais estará com as suas atenções voltadas
para essa nova realidade. Pela sua programação e
pelo grau de in fluên cia das pes so as que lá es ta rão fazen do pa les tras ou par ti ci pan do de me sas-redondas
já se an te vê que os re sul ta dos se rão aus pi ci o sos: lá
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es tão ou es ta rão o Pre si den te do Pro je to Acor de, Pau lo Pro tá sio; o Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria
e Comércio, Celso La fer; o Pre si den te do Con se lho
de Admi nis tra ção da Sa dia, Luiz Fer nan do Fur lan; o
Diretor Técnico do Sebrae Nacional, Vinicius Lam mertz; o Presidente da Caixa Econômica Fe deral,
Emí lio Ca ra sai, en tre vá ri as ou tras re no ma das pes soas do meio po lí ti co e em pre sa ri al bra si le i ro.
Gos ta ria tam bém de cha mar a aten ção de meus
Pa res nes ta Casa para três ou tros even tos que es tão
se des do bran do con co mi tan te men te a esse con gresso: O 1º Encon tro Na ci o nal da Mu lher Empre sá ria, O
1º Fórum Nacional do Jo vem Empresário e o 3º
Encontro dos Núcleos Setoriais de Santa Catarina.
Des ta co os dois pri me i ros, por seu ine di tis mo em nosso País e por se rem efe ti va men te aus pi ci o sos. Qu anto ao pri me i ro even to, é bom ve ri fi car o cres ci men to
da pre sen ça fe mi ni na no meio em pre sa ri al. Po de mos
perceber, Sr. Presidente, o crescimento da atua ção
da mulher bra sileira no campo em presarial. E isso
vem ocor ren do em to dos os se to res, como, na po lí tica, onde, de acordo com a le gis la ção ele i to ral, já há
uma re ser va de até 30% nas ele i ções pro por ci o na is.
No mí ni mo, há a ga ran tia de até 30% das va gas. Não
só no Le gis la ti vo ou no Exe cu ti vo, não só na Admi nistra ção Pú bli ca, em vá ri os se to res per ce be mos o cresci men to da par ti ci pa ção da mu lher bra si le i ra. É de se
des ta car tam bém o cres ci men to, o avan ço, a par ti cipa ção no Po der Ju di ciá rio. No meu Esta do, San ta Cata ri na, pra ti ca men te 20% a 30% do Po der Ju di ciá rio é
com pos to de mu lhe res.
A esse propósito, realço a ob servação do Sr.
Paulo Fortin, professor universitário ca nadense, em
artigo publicado na re vis ta Digesto Econômico, de
novembro/dezembro de 1997, edi ta da pela Asso ci ação Co mer ci al do Esta do de São Pa u lo. Se gun do ele,
em Qu e bec, de cada dez em pre sas cri a das, qua tro
são ini ci a das por mu lhe res e sua por cen ta gem de êxito é ma i or do que a dos ho mens por al gu mas ra zões:
“Ao ini ci a rem um ne gó cio, as mu lhe res são mais ca utelosas, mais relutantes em fazer dívidas, buscam
mais in for ma ções e não he si tam em fa zer cur sos de
tre i na men to”. São al gu mas ca rac te rís ti cas, Sr. Pre siden te, que de mons tram, por essa pes qui sa re a li za da
no Ca na dá, que as mu lhe res se so bres sa em em re lação aos ho mens. Por isso é que há um cres ci men to
no mun do in te i ro da par ti ci pa ção da mu lher no se tor
empresarial.
É aus pi ci o so ve ri fi car tam bém que o jo vem empre sá rio me re ceu um des ta que es pe ci al nes se evento. O fato de se re u ni rem pela pri me i ra vez em um fórum já é sinal de que o meio empresarial de nosso
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País também está se renovando e se revitalizando
com san gue novo.
Por isso, Sr. Presidente e nobres Colegas, a
realização desse Congresso em Joinville, Santa
Catarina, é uma grande homenagem que a
Confederação
das
Associações
Comerciais
Brasileiras,
a
Federação
das
Associações
Comerciais e Industriais de Santa Catarina e a
Associação Comercial e Industrial de Joinville
prestam à cidade, chamada com muita propriedade
de “Cidade das Flores”, terra de trabalho e de
competência.
O que es pe ro é que as dis cus sões que se tra varem no seu trans cur so te nham sem pre por base o desenvolvimento sustentável, mo bilizador má ximo da
so ci e da de bra si le i ra para a mo der ni da de e a com pe titi vi da de, e o do cu men to a ser pro du zi do ao fi nal do
evento reflita o po sicionamento claro e objetivo da
clas se em pre sa ri al bra si le i ra quan to às gran des e deci si vas ques tões na ci o na is – como é o pro pó si to dos
seus organizadores – contribuindo de forma efeti va
para o cres ci men to de nos so País.
Essa é a nossa grande expectativa, Sr. Pre siden te e no bres Co le gas.
Não po de ria de i xar de vir a esta tri bu na, no dia
de hoje, para fa zer es sas con si de ra ções. Logo mais à
tar de, se Deus qui ser, es ta rei em Jo in vil le, pres ti gi ando esse evento, onde, como disse, a Confederação
das Associações Comerciais Brasileiras está re a lizan do o 10º Con gres so Bra si le i ro.
Sei, de antemão, que, além dessas questões
aqui co lo ca das, vá ri as ou tras hão de sur gir des se encon tro, dan do ori gem à Car ta de Jo in vil le, que de ve rá
conter vá rias pon derações dirigidas ao Executivo e
ao Con gres so Na ci o nal. Den tre as ques tões a se rem
abor da das es ta rá a Re for ma Tri bu tá ria, so bre a qual
es ta rão apre sen tan do idéi as e pon de ra ções a se rem
analisadas por nós, já que, na Câmara, agora, está
fun ci o nan do uma Co mis são para tra çar os ca mi nhos
de uma re for ma tri bu tá ria para o Bra sil. Sei que vá ri os
se to res es tão en ga ja dos nes sa ca mi nha da e, por certo, esse será um dos pon tos a ser des ta ca do pelo 10º
Con gres so Bra si le i ro das Asso ci a ções Co mer ci a is.
Para finalizar, Sr. Presidente, nobres Colegas,
esse é o se tor que ser ve de in ter me diá rio en tre a fonte pro du ti va, a fá bri ca, e o con su mi dor, e re fle te o que
mais sen si bi li za o con su mi dor, ori en tan do o se tor produ ti vo. As exi gên ci as, no an dar da car ru a gem do nosso con su mi dor, são sem pre ma i o res, e esse se tor, no
meio de cam po, re a li za o seu tra ba lho em duas vias,
como dis se no iní cio: uma que vai do se tor pro du ti vo
até o con su mi dor, e ou tra que vem do con su mi dor até
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as fá bri cas, com su ges tões de me lho ra men tos. Esse
tra ba lho é re a li za do pe los co mer ci an tes e pe las as soci a ções co mer ci a is no Bra sil in te i ro.
Então, essas associações de diretores lojistas,
essas associações comerciais do País têm o grande
papel de intermediar e, cada vez mais, aperfeiçoar
esse setor tão importante na vida econômica e social
do Brasil.
Eram as ponderações que tinha a fazer, Sr.
Presidente e nobres Colegas. Nem toda a Casa está
presente neste momento, mas sei que a maioria dos
Srs. Senadores reconhecem a importância desse
grande Congresso que se realiza em Joinville.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres
Colegas aqui presentes.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Com a
palavra o eminente Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
determinadas horas, talvez fosse melhor não
desempenhar
mandato
eletivo.
Não
pelas
frustrações, pelo desencantamento, pelo desconforto
para dar resposta a certas indagações.
Ainda há pouco, um velho amigo, colega de
profissão, com quem várias vezes tive encontros na
Ordem dos Advogados do Brasil, no Instituto dos
Advogados Brasileiros, ao longo dos últimos vinte
anos, perguntava-me: “O que é que se passa em
Brasília? Que confronto existe entre os Poderes? Ora
o Poder Legislativo com o Judiciário, ora o Executivo
com o Legislativo. Um desencontro a apontar
caminhos que não se sabe qual a solução”. E me
dizia ele: “O que é que está por trás de tudo isso? Em
que ponto da história do Brasil um Ministro da Justiça
não pôde fazer o seu subordinado hierárquico?” E eu
a escutar, a ouvir, já sabendo no meu íntimo o que é
um país fora do trilho democrático. Mal me preparava
para talvez balbuciar uma resposta, quem sabe sem
muita convicção, quando ele continuou a indagação:
“E o Presidente da República, que nomeia um auxiliar
de terceiro escalão, e o seu próprio Partido não lhe dá
o apoio necessário para justificar seu ato? O que há
por trás de tudo isso?”
Eu lhe disse que, ainda anteontem, li um artigo
de um cidadão – cujo nome não vem ao caso registrar
– que fazia uma profunda restrição ao Presidente da
República. Relembrava os seus tempos de Senador e
de cultor da Sociologia, para, nos tempos atuais,
manchar toda a sua biografia. O artigo era
penosamente crítico, desmoralizante até.
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Fiquei meio perplexo, Sr. Presidente. Eu, que
comecei a fazer política em 1962, quando me elegi
Deputado Estadual da minha terra, época em que as
assembléias eram tidas, na maioria, por um valor, em
que se apontava aquele que não estava à altura de
exercer o mandato eletivo, concedido pelo povo com
a segurança das urnas. Vê-se hoje que o Parlamento
está absolutamente sofrendo restrições. Não importa
que nele existam as exceções; elas estão em toda
regra para comprovar a sua existência.
Ainda ontem, num programa político de
televisão, ouvi o que se disse do Congresso
brasileiro, que ele estava de cócoras, rastreando,
arrastando-se por um caminho que não se pode
conceber num sistema sério de Governo.
Só há uma resposta: o mal desse sistema
presidencialista de governo. Respeito os que o
defendem, mas tenho a convicção de que, se
tivéssemos um sistema parlamentarista de governo,
isso não estaria acontecendo.
Ao responder a esse meu colega de profissão,
eu lhe disse: “Veja o que é o destino! O Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que defendeu o
sistema parlamentarista ao longo de toda a
Assembléia Nacional Constituinte, seria um Chefe de
Estado imbatível”. Naquela função, ao se deslocar
para o estrangeiro, representando o seu País, com as
condições
intelectuais
que
ornam
a
sua
personalidade, dificilmente Sua Excelência sofreria
esse tipo de críticas. Mas ao ser, ao mesmo tempo,
Chefe de Governo e Chefe de Estado, como é típico
do presidencialismo, não há como essas restrições
desaparecerem. E uma coisa envolve a outra, uma
coisa contamina a outra, a mostrar que sequer na
nomeação de um funcionário de terceiro escalão – se
fosse de um Ministro de Estado, vá lá a campanha! –
o Senhor Presidente da República escapa das
agressões, que lhes são atinentes porque é Chefe de
Governo. Ainda há pouco, eu ouvia V. Exª lembrar a
anistia, que passou e que hoje é esquecida.
Essa pergunta, Sr. Presidente, seguida de
tantas outras que me fez esse meu colega, são as
mesmas que o povo brasileiro está fazendo. O que se
passa com os homens públicos? Onde é que está a
ética? Onde é que a postura pessoal está morando?
Qual a roupagem que hoje veste um político? As
profissões estão-se abastardando; ora é um médico
que causa a morte do seu cliente, um advogado que
se apropria da renda do seu patrocínio em função de
alguém que lhe confia a causa, numa apropriação
que jamais havia em passado recente. Os prédios
que caem, os economistas que erram.

JUNHO 1999

Sr. Presidente, agora sou eu quem pergunta à
Casa: o que é que se passa neste País? Como é que
as pessoas se entregam, deixando que o lado moral
se acople, se junte, se faça nexo das
desonestidades? Ora é um grampo que explode, a
revelar conversas que deveriam, na intimidade, ser
apreciadas; ora é a desconfiança que se põe de que
alguém está se locupletando no cargo público, como
se hoje estivesse se tornando simples tomar posse
num ministério ou numa secretaria de Estado para
ampliar a sua conta bancária e, de lá, sair com o
manto da impunidade a lhe dar a auréola de santo,
porque, daí a pouco, cai no esquecimento.
As perguntas que o povo faz, Sr. Presidente,
são aquelas que começam a minar o regime
democrático, a mostrar que, daqui a pouco, pode vir
alguém com tradições de um Fujimori para fechar o
Congresso, que já lhe põe tantas dúvidas da
necessidade do seu funcionamento. Por igual ao
Judiciário, ficando apenas o Executivo.
Este País, Sr. Presidente, nasceu de uma
República sob o signo de uma ditadura, proclamada
sem que o povo dissesse se a queria. Agora,
acostumado sempre ao lado do tacão, do poder, da
coação, o povo entende que o Governo é fraco. Não é
o Governo que é fraco em si – e não falo deste, que,
de vez em quando, mostra a sua fraqueza –; fracos,
Sr. Presidente, são os homens que não têm a
compostura para assumir a responsabilidade dos
atos que lhe são inerentes. E falo, como quando aqui
no começo registrava, do desencanto que começa a
tomar conta dos que fazem política por idealismo, e é
claro que muitos dos que aqui se encontram – quando
falo aqui, digo o Congresso, e quando me refiro a
Congresso, falo de Câmara e Senado – não o estão
por mera vaidade ou por uma ambição desmedida,
mas pela vocação de servir. Aquele mandato que lhes
é dado não é apenas em branco, mas na confiança de
que quem o recebeu não trairá o que o povo quer. Há
falta de responsabilidade, de compostura, de
disciplina, de organização, e não há como se
sustentar alguma organização se não houver
disciplina, se a hierarquia não for respeitada, porque
senão nós chegaremos na baderna.
Sr. Presidente, eu, que já passei dos sessen ta
anos, que já vi mu i ta co i sa nes te País, que fui cas sado pelo cha ma do go verno mi li tar e per di dez anos de
meus di re i tos po lí ti cos e o lu gar de pro fes sor na faculdade, e tudo isso foi es que ci do em fa vor de dias
me lho res pelo meu País, já co me ço a fi car des crente, a achar que não va leu a pena, que não va le ram a
pena tan tos sa cri fí ci os, por que as co i sas co me çam a
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se re pe tir. É in crí vel o fato de que so mos ca pa zes de
pre ver o que acon te ce, por que a pre vi são che ga a ser
recidiva, num instante em que não sabemos para
onde es ta mos ca mi nhan do.
Há uma revolta latente no meio popular. Há um
descontentamento que ora se nota na invasão de um
prédio público, ora na ocupação feita por aqueles a
quem se convencionou chamar de trabalhadores do
Movimento dos Sem-Terra. Mas tudo isso, Sr.
Presidente, é um espectro que se põe para a frente
sem que se esqueça o que está vindo do passado,
como num filme, como numa reprise que vivemos
quando era preto-e-branco e que hoje nos chega
colorido.
Eu me dou conta, Sr. Presidente, de que este
País precisa encontrar o seu caminho. Não há como
uma nação se pôr de joelhos, porque ninguém de
joelhos é abraçado, a posição é desconfortável. É
preciso que se esteja de pé, sem se omitir, sem fugir,
sem desertar. E nós estamos vendo que quem está
sendo sacrificado é apenas o Poder Legislativo. As
primeiras pedras são sempre atiradas contra o
Parlamento. Esquecem-se de que, do taquígrafo, do
funcionário comum, do funcionário mais graduado ao
Parlamento, aqui se trabalha, aqui se produz. Não
importa que em determinadas horas encontremos o
Senado como hoje. É mais um instante que
precisamos corrigir. É preciso saber aquilo que se tem
para dar, para que, no instante em que se fizer o
exame, a análise e a crítica, diga-se, pelo menos, que
há uma minoria, e que essa minoria pode ser
composta na exceção, para que não sejamos
colocados todos, como se diz no Nordeste, “no
mesmo balaio”.
Ah, Sr. Presidente, o que vem por aí – e não
quero fazer uma profecia pessimista, mas é o que se
anuncia, se vislumbra – são dias pouco confortáveis.
Quando, há um ou dois meses, me aconselharam a
retirar a placa oficial do automóvel que uso para o
serviço do Senado e nele colocar uma placa fria,
porque eu poderia ser motivo de vaias, a minha
resposta foi que jamais faria isso, porque o uso para o
trabalho e do trabalho para a minha residência.
Quem tem fachada de catedral, Sr. Presidente,
e fundos de bordel que se acautele, porque o povo
está vendo dos dois lados. O povo já não entende, já
não aceita isso, porque reclama uma postura
coerente.
Eu gostaria de estar fazendo um discurso por
escrito, denso, escorreito, com cautela e dentro de
um tema mais ameno. No entanto, minha consciência
me agride, Sr. Presidente, e reclama que é preciso
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que alguma coisa seja feita, e que o Parlamento dê
esse passo, sem sair da sua caminhada retilínea,
mas também sem ficar na sua acomodação,
desprezando o blablablá que possa ser entendido por
outros que não vêem que estamos prestando um
grande serviço à Nação.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) –
Permite-me V. Exª um aparte, Senador Bernardo
Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Parlamento fechado é ditadura implantada; ditadura
implantada é o povo sem voz; e o povo sem voz é
um eco que não existe. E como quero que ele
exista, Sr. Presidente, ouço o Senador Ramez
Tebet.
O Sr. Ramez Te bet (PMDB – MS) – Per doe-me, mas en ten do que se V. Exª tives se trazi do até mes mo um ro teiro para a sua ex pla na ção,
se ti ves se tra zi do o seu dis cur so es cri to, tal vez ele
não eco asse da for ma como está eco ando nos
meus ou vi dos e pe ne tran do fun do na mi nha consciên cia. V. Exª abor da a cri se que exis te no País –
crise evi den te, Sena dor Ber nar do Ca bral. Eu di ria
crise de au toridade, por que nun ca se viu ao que
se está as sis tin do hoje nes te País. Faço essa crí tica de for ma al ta men te cons tru ti va, por que tal vez o
Presidente da Re pú bli ca, pela forma ção par lamen ta ris ta que acre di to que te nha, Cons ti tu in te de
1988 que de fen deu o sistema par lamentarista, se
es que ça que es te ja mos no sis te ma pre si den ci a lista. Por que, po si ti va men te, cre io que a His tó ria não
re gis tra o caso de um Pre sidente da Re pú bli ca
que te nha no me a do um au xi li ar e co lo ca do-o imedi a ta men te sob investigação. Aí, cum pre ci tar
aque le pro vér bio la ti no: o tempo ra, o mo res!.
Sabe por quê? Por que, a meu ver, se se trata de
um agen te de con fi an ça do Pre si den te da Re pú blica e se Sua Exce lên cia acha que esse agen te de
confiança me recia ser investigado, não de veria
tê-lo no me a do. Mas tam bém me es panta que o
no me a do te nha ace i to um car go de con fi an ça para
ser inves ti ga do. Quer dizer, positivamente, isso
fere a ló gica, isso fere o bom sen so. Eu diria que
isso agri de o ra ciocínio de quem quer que seja.
Então, essa é uma cri se de auto ri da de. Mu i to
bem, V. Exª também dis se, acer ta da men te, que
talvez o Con gres so Na ci o nal es te ja até no pe lou rinho da opinião pú blica, sim. Mas por que isso?
Por que a opi nião pú blica está insa tis fe i ta com as
suas ins ti tu i ções de um modo ge ral. A opi nião pú-
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blica quer resultado. Agora mesmo, que ro ir para a
tribuna para demonstrar como a concentração de
renda no País, ao invés de diminuir, tem au men tado, se gun do es tu dos de emi nen te pro fes sor da Unicamp. Então, a opinião pública tem razão de se re belar. E se rebela contra quem? Justamente contra
quem tem res pon sa bi li da de de re sol ver os seus problemas. Mas, Senador Bernardo Cabral, não sei se
V. Exª con cor da co mi go, o Con gres so Na ci o nal tem
trabalhado. Essas CPIs têm produzido efeito. Além
disso, temos elaborado e votado leis, embora as
mais im por tan tes a Na ção ain da es te ja aguar dan do,
como a reforma tributária e a reforma política. O
meu aparte é mais para parabenizar V. Exª, que
sempre traz à con si de ra ção do Se na do e à con si deração da consciência na ci o nal a sua pa la vra de homem pon derado, equilibrado, vivido, de emérito ju rista e constitucionalista, Relator da Constituição de
1988, portanto o seu maior co nhecedor. Que todos
nós ouçamos as ponderações de V. Exª. Vamos
prosseguir nesse tra ba lho, que não é tra ba lho a ser
fe i to da no i te para o dia, não é tra ba lho de 24 ho ras,
mas não pode pa rar, por que a Na ção bra si le i ra re almente está exigindo pro vidências para tudo o que
está acon te cen do. Fe li ci to V. Exª.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Senador Ramez Tebet, em primeiro lu gar, agra de ço
a V. Exª pelo aparte. Juntamente comigo, agra decem uma centena de jovens es tudantes que estão
na ga le ria do Se na do, por que aca bam de ou vir uma
assertiva ri gorosamente verdadeira: o País está em
crise; e o que é mais grave, crise institucional, por que não há cri se po lí ti ca.
Ouso afirmar que nenhuma autoridade se
afirma pela omissão, referindo-me à declaração de V.
Exª de que o Pre si den te da Re pú bli ca, tal vez ain da
vol ta do para a épo ca em que de fen dia o par la menta ris mo, es que ce-se de que es ta mos no pre si den cia lis mo, por que abre mão do seu po der de no me ar
um cida dão, ou, se o nomeia, logo após man da in vesti gá-lo. E, abrin do mão da au to ri da de, es tá-se omi tin do.
Essa mo ci da de agra de ce a V. Exª pelo apar te,
por que me per mi te fa zer as con si de ra ções que faço.
Quando se diz que o exemplo é que frutifica, nada
mais certo. Que possam esses jovens estudantes
que aqui se encontram freqüentando, visitando,
olhando, analisando o que se pas sa no Se na do colher que a vida pú bli ca é fe i ta de mu i tos per cal ços, de
de sen con tros, mas, ou tras ve zes, nos per mi te atin gir
o nos so ob je ti vo.
Ontem, na se qüên cia de per gun tas que me fa ziam, a res pos ta a uma de las era do pró prio in ter lo cutor, que di zia: “Ain da bem que os mi li ta res es tão fora
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de toda essa confusão, ainda bem que não foram
con vo ca dos” – lem bran do o epi só dio de 1964. E alguém ao meu lado anun ci a va: “Não es tão por que estão sen do mal pa gos, es tão re ce ben do sol dos pe quenos, es tão to dos atra ves san do uma cri se”.
Portanto, o País está numa crise, que não é
mais latente, uma cri se que está aí aos olhos de todos. E es ta mos que ren do re sol vê-la – como se fos se
pos sí vel – em pur ran do com a bar ri ga, de i xan do como
está para ver como fica, in cor ren do em omis são de
autoridade.
Ora, o emi nen te Se na dor Ra mez Te bet dá o seu
apar te com a res pon sa bi li da de de quem foi ad vo ga do
ao lon go da vida in te i ra, Go ver na dor do seu Esta do,
membro e de pois di rigente da OAB – Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil. E eu, Sr. Pre si den te, que fui Rela tor da Cons ti tu in te, que fui Mi nis tro da Jus ti ça, devo
re gis trar que o car go que mais ale gria me deu quan do
o exer ci e que mais me hon rou foi o de Pre si den te da
OAB, pois nes sa Orga ni za ção apren de mos – e a frase é mi nha, tal vez não seja per fe i ta – que o ad vo ga do
é o cirurgião plástico do fato. E V. Exª acaba de de mons trar isso no apar te.
Nes sa ci rur gia, ao tra zer o fato à sua pre sen ça,
ao que brar es tru tu ras que pos sam es tar sen do de masiadas, seja na defesa que faz ou na acusação que
pro mo ve, o ad vo ga do fica de um lado, por que não dá
para es tar dos dois la dos ao mes mo tem po. Isso acaba ria fe rin do o pre ce i to bí bli co de que nin guém pode
ser vir a dois se nho res con co mi tan te men te. É por isso
que o eminente Senador Ramez Tebet diz que se
atreve a interromper meu discurso, quando lhe res pon do que só o en ri que ce.
Não há ro te i ro, não pre ci sa mos re al men te de fazê-lo, por que o povo está in di can do, Sr. Pre si den te. O
povo está re cla man do, pe din do, re i vin di can do que se
po nha um fre io, que se co lo que um pa ra de i ro nes sa
cri se ins ti tu ci o nal, que to dos sa be mos como está come çan do, mas que ne nhum bra si le i ro será ca paz de
di zer de como será seu tér mi no, de que for ma se dará
a con clu são.
Por isso, vejo que con tri buí para al gu ma co i sa.
Aos pou cos que aqui es tá va mos jun ta ram-se ou tros
mais a di zer que es ta mos cum prin do o nos so de ver.
E, se o cum pri mos, o povo há de re gis trar que ele não
está só, por que esta é a sua Casa, é aqui que eco am
os clamores populares, é aqui que suas re i vin di cações são re gis tra das.
Nesta ma nhã de sexta-feira, quero dizer mais
uma vez aos meus eminentes colegas Senadores:
ne nhu ma au to ri da de se afir ma pela omis são.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Concedo
a palavra à nobre Senadora Maria do Carmo.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Maguito
Vilela. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, hoje trago um assunto que atinge
milhares de pessoas, principalmente nas Regiões
Norte e Nordeste: a falta de assistência à saúde.
Além da atenção de V. Exªs, peço-lhes que me
acompanhem utilizando-se da razão, refletindo sobre
o problema que lhes trago: a falta de médicos,
dentistas, enfermeiros e bioquímicos nessas
Regiões. E, mais que a razão, peço que usem o
coração para se sensibilizarem com o que se passa
com esses homens, mulheres, crianças e idosos:
saber que poderiam ser curados pelo profissional da
saúde, que existe no País, mas que, por não estar
presente naquele Município, não lhes leva o auxílio
reclamado.
Srªs e Srs. Senadores, sei que o problema da
saúde não se esgota na assistência médica,
odontológica e farmacêutica. Com minha experiência
médica e como diretor de hospitais e Secretário de
Saúde, estou consciente de que a pessoa chega para
um atendimento de saúde por necessidade, às vezes
extrema necessidade. E sabemos nós que as origens
das doenças em nosso País podem ser localizada,
por exemplo, na nutrição – carência da comida
essencial para manter as pessoas saudáveis. Essa
origem pode estar também na falta de saneamento –
ausência de água tratada e fluoretada – ou na
inexistência de esgotamento sanitário, um ponto
bastante falho em nosso imenso País.
Como Secretário de Saúde, aprendi que são
muitas as dificuldades enfrentadas por um dirigente
público para dotar seu Estado dos equipamentos
necessários a uma boa qualidade de vida.
Mas, por outro lado, estou convicto de que se
chega a um ponto em que a assistência à saúde é
mais do que necessária. E é nesse ponto que me
deterei hoje: na aparente abundância desses
profissionais em alguns Estados e regiões e em sua
absoluta carência em outras.
To me mos o caso dos mé di cos, que é o mais gritan te, ou, pelo me nos, o mais apa ren te. Para a Orga-
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ni za ção Mun di al de Sa ú de, o ide al é que haja 10 médicos para cada 10 mil habitantes; ou um para mil.
Ora, nes te pon to re si de a gran de fa lha da es ta tís ti ca.
E aqui abro um pa rên te se para di zer que te nho o ma ior res pe i to pela es ta tís ti ca. Acho que ela nos dá um
mínimo de objetividade para gerirmos um mundo
cada vez mais caótico. Mas a estatística não pode
mas ca rar, en co brir pro ble mas sé ri os. Ao fa zer mos as
con tas, cons ta ta mos que o Bra sil, com seus mais de
230 mil mé di cos, tem um nú me ro aci ma do re co menda do pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de. E, se gundo essa ló gi ca, não ha ve ria qual quer pro ble ma. Aí é
que en tra o pa ra do xo da es ta tís ti ca, é aí que re si de a
la cu na fun da men tal, re su mi da na já cé le bre “ana lo gia
do fran go” ou “ana lo gia da piz za”: se, num uni ver so
de qua tro pes so as, duas de las co mem dois fran gos, a
es ta tís ti ca in clui to dos e afir ma que cada um co meu
meio fran go – em bo ra dois de les não te nham co mi do
fran go al gum –, e que o con su mo ali men tar da que le
gru po, por tan to, é de “meio fran go per capita”. Per do em-me o tom jo co so, mas, às ve zes, um pou co de
hu mor ser ve para de nun ci ar cer tos ab sur dos que não
são vis tos pela ob je ti vi da de dos nú me ros.
No caso es pe cí fi co dos mé di cos, o que te mos é
uma su pe ra bun dân cia em cer tas re giões e Esta dos e
uma absoluta carência em outros. Enquanto no Rio
de Ja ne i ro a pro por ção é de 31 mé di cos para cada 10
mil habitantes, no Maranhão há menos de 4 para o
mes mo gru po de pes so as; en quan to no Dis tri to Fe deral a pro por ção é de 29 para 10 mil, no Ama pá é de
me nos de 5 para 10 mil, e as sim por di an te: em Ser gipe e Ro ra i ma, o ín di ce é me nor que 10; na Ba hia e no
Ce a rá, não che ga a 8; no Pi a uí, no Pará e Mato Grosso o número gira em torno de 6; no Amazonas, no
Acre e no To can tins, em tor no de 5 mé di cos para cada
10 mil ha bi tan tes.
Mas o problema se torna mais grave ainda
quando verificamos onde se lo ca li zam tais mé di cos,
le van do-se em con ta sua dis tri bu i ção na ca pi tal e no
in te ri or. No Bra sil, são 138 mil mé di cos nas ca pi ta is e
cer ca de 90 mil no in te ri or. Mas isso não diz tudo, pois
em Esta dos como o Ama zo nas são 1.500 mé di cos na
ca pi tal e me nos de 100 no in te ri or; em Ro ra i ma, são
222 na ca pi tal e cer ca de 15 no in te ri or; no Pará, são
3.277 na ca pi tal e 593 no in te ri or; na Ba hia, 7 mil na
ca pi tal e me nos de 3 mil no in te ri or; em Ser gi pe, 1.400
na ca pi tal e pou co mais de 100 no in te ri or. O pro blema é mais gra ve no Nor te e no Nor des te, pois, em alguns Esta dos do Sul e do Su des te, a si tu a ção é até
de equi lí brio.
Com re la ção a den tis tas, a si tu a ção não é di feren te. Embo ra, no con jun to, o País te nha mais den tistas por pessoa do que recomenda a Organização
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Mundial de Saúde, eles estão mal distribuídos. No
Acre e no Ama zo nas, são 3 den tis tas para cada 10
mil ha bi tan tes; em Ron dô nia, esse nú me ro não che ga
a 2; em Ala go as, não che ga a 5 o nú me ro de odon tólo gos para cada 10 mil ha bi tan tes; na Ba hia, há menos de 2; já em Mi nas Ge ra is, esse nú me ro che ga a
10; e, em São Pa u lo, pas sa de 13.
A má dis tri bu i ção de en fer me i ros não fica atrás.
Embora, neste caso, no Brasil como um todo, haja
ape nas 4 en fer me i ros para cada gru po de 10 mil ha bitantes, em alguns Estados essa distribuição é mais
de si gual ain da. Ape nas o Dis tri to Fe de ral tem 10 profis si o na is para cada 10 mil ha bi tan tes; cin co Esta dos
têm en tre 5 e 7; ou tros sete Esta dos, en tre 3 e 4; outros sete, ain da, na fa i xa de 2; e dois, a mé dia de 1 enfer me i ro para cada 10 mil ha bi tan tes.
Obvi a men te, as con di ções de tra ba lho, a re mune ra ção, o con for to da mo ra dia, as co mo di da des urbanas são fa to res que con tri bu em para as es co lhas
dos pro fis si o na is mé di cos, en fer me i ros, odon tó lo gos,
por op ta rem eles por es sas re giões onde já há um núme ro ade qua do de pro fis si o na is.
Sou mé di co, pro fes sor de Me di ci na, fui di ri gen te
da categoria no Conselho Regional de Medicina de
Ro ra i ma e sei dos per cal ços da pro fis são. Como publi ca uma re por ta gem da re vis ta Veja do dia 2 de junho, mesmo para os médicos dos centros urbanos,
como São Pa u lo, a vida pro fis si o nal é dura. Pes qui sa
da Fundação Oswaldo Cruz revela que os médicos
brasileiros, em bora bem preparados – dois terços
com re si dên cia mé di ca e mais da metade com pelo
me nos uma es pe ci a li za ção –, ain da são mal re mu nera dos. A ma i o ria de les tem três em pre gos e ga nha um
ter ço do que gos ta ria de ga nhar.
Mas não es tou fa lan do de es co lhas in di vi du a is.
Estou falando de uma po lí ti ca de sa ú de pú bli ca que
disponibilize mé dicos para quem deles necessita.
Nis so eu vejo o pa pel do Esta do, que, aliás, é o grande fi nan ci a dor da for ma ção da ma i o ria dos mé di cos.
Ape nas a tí tu lo de ilustração, quan do vi si tamos os da dos a res pe i to de sa ú de no Bra sil, ve ri fica mos o quan to é pre ju di ci al a fal ta de as sis tên cia
mé di ca. A se gun da ma i or fon te de mor ta li da de, depo is das do en ças do apa re lho cir cu la tó rio, são as
“ca u sas mal de fi ni das”. No gru po de óbi tos por “cau sas mal de fi ni das” es tão aque les em que a do en ça
não é in for ma da e tam bém os que não ti ve ram assis tên cia mé di ca. Como a ma i o ria des ses ca sos está
no Nor des te e no Nor te, não é di fí cil fa zer uma cor rela ção en tre “ca u sas mal de fi ni das” e “fal ta de mé di co”.
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Na mesma linha de raciocínio, verifica-se que a
mortalidade infantil, embora tenha decrescido no item
“doenças infecciosas”, aumentou no que se refere a
“doenças perinatais”, aquelas do período anterior e
posterior ao parto. Adivinhem qual é a causa?!
Deficiência no atendimento médico, ou seja, falta de
assistência pré e pós-parto. A morte de crianças cujas
mães não passaram por acompanhamento pré-natal
e no parto chega a 207 por 1.000 nascidos vivos; em
contraste, para as mães que receberam assistência,
o índice de mortalidade cai para 20 em 1.000
nascidos vivos. Uma diferença de dez vezes menos
incidência de mortalidade quando existe assistência
médica.
Ao examinarmos a mortalidade na infância – de
zero a cinco anos –, verificamos que as “causas mal
definidas” estão entre as principais razões;
novamente, no Nordeste e no Norte, onde há menos
médicos, ocorrem mais mortes; e, é obvio, a principal
dessas “causas mal definidas” é a falta de assistência
médica.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
permite, Senador?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Um momento, Senador Pedro Simon.
Tenho me limitado a exemplificar com a
mortalidade entre crianças não por serem as únicas
atingidas pela falta de médicos, mas para fazer uma
outra ponte, com a expectativa de vida. Ora, quanto
maior a esperança de vida, maior a qualidade da
saúde. Tanto é assim que o Índice de
Desenvolvimento Humano, o IDH, das Nações
Unidas, tem na esperança de vida um dos três
medidores do nível de desenvolvimento – os outros
dois são a educação e o poder de compra.
Concedo, com muito prazer, o aparte ao
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Mi nhas fe lici ta ções ao pro nun ci a men to de V. Exª, quecon si de ro
da maior importância e do ma ior sig nificado. Mas
peço des cul pas a V. Exª por me in tro me ter nele com
meu apar te. Um gran de de ba te a que te mos as sis tido so bre a sa ú de, e é um exem plo que, de cer ta forma, nas ceu no Rio Gran de do Sul, é que para co meçar mos a tra tar da ques tão da sa ú de uma das im portantes questões que teríamos que abordar é a do
cha ma do “mé di co de fa mí lia”. No Rio Gran de do Sul,
no conjunto hos pi ta lar Cris to Re den tor, há o exemplo de um mé di co fan tás ti co, o Dr. Gros mann, que,
há vá ri os anos, vem fa zen do um pla no pi lo to em algu mas vi las da re gião. Como mé di co de fa mí lia, ele
resolve, de uma mane i ra quase impossível de se
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acre di tar, as ques tões da sa ú de na que la lo ca li da de.
Em primeiro lugar, ele restabelece aquilo que hoje
está de sa pa re cen do no Bra sil, que é o mé di co de famí lia. Cada mé di co aten de a um con jun to de fa mí li as
numa vila, e, no pos to de sa ú de, fica re gis tra da a histó ria da mãe, do pai, do fi lho, do ir mão, en fim, da fa mília in te i ra. Ele acom pa nha a vida de toda a fa mí lia. E
muitas vezes não se precisa do médico, porque há
en fer me i ras que fazem visi tas perió di cas. V. Exª,
que é técnico e conhece a matéria, sabe mil vezes
me lhor do que eu que cri an ças, quan do não têm esse
tipo de atendimento médico– familiar, quando não
con tam com um pos to de sa ú de com essa es pe ci a lida de, aca bam mor ren do na en tra da do hos pi tal, de vido a uma di ar réia ou co i sa pa re ci da. E ali, às ve zes, a
enfermeira ou a própria mãe da criança prestam o
aten di men to ne ces sá rio, não se pre ci san do do mé dico. Qu an do eu era Go ver na dor do Esta do, o Dr. Grosmann me le vou a um des ses pos tos de sa ú de onde o
aten di men to é fe i to por mé di cos de fa mí lia. Fui ali no
dia reservado para que as mães levassem seus fi lhos. Se na dor, não acre di tei no que vi. Eu dis se ao Dr.
Gros mann: “Tu es tás brin can do co mi go”. Pa re cia um
con cur so de be bês John son, tal a be le za, a gor du ra
da que las cri an ças, que eram mu i to bem aten di das. O
Dr. Ja te ne, quan do era Mi nis tro da Sa ú de, num de poi men to aqui no Se na do, di zia: “O mal do Bra sil é pensar em que rer re sol ver tudo cons tru in do hos pi tal. E,
ge ral men te, os hos pi ta is não são fe i tos onde eles são
ne ces sá ri os”. Uma em pre sa faz a plan ta de um hos pital, mostra-a para o coitado de um prefeito recém-eleito e lhe diz: “Que tal este hos pi tal? É ba ca na.
Qu e res cons truí-lo na tua ci da de?”. O pre fe i to diz que
não tem di nhe i ro para fa zer tal em pre en di men to, e a
em pre sa ar gu men ta: “Tu di zes que que res e as si nas
aqui”. E consegue um empréstimo in ternacional e
uma au to ri za ção, cons trói-se o hos pi tal, e o pre fe i to
não paga nada; há qua tro anos de ca rên cia, por que,
no fu tu ro, ter mi na-se pa gan do. E di zia o Mi nis tro Adib
Ja te ne: “Isso não re sol ve. Na ci da de de São Pa u lo há
pes so as que não dis põem de água tra ta da e das míni mas con di ções de hi gi e ne. Não te mos como ave riguar es sas ques tões”. Mais de uma vez eu trou xe o
Dr. Gros mann para fa lar com o Mi nis tro, e pre ten do
con vi dá-lo para con ver sar com o Mi nis tro José Ser ra.
V. Exª tem toda ra zão: há fal ta de aten di men to mé dico. Pen so que deve ha ver es pe ci a li za ção, para que
re al men te seja dado o aten di men to mé di co com algo
de pes so al. Hoje, isso pra ti ca men te não exis te mais.
É aque la his tó ria do mé di co que en ten de de fí ga do,
de rim, de co ra ção, de olhos, de ou vi do; mas, na minha opi nião, deve exis tir um mé di co que co nhe ça o
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apa re lho ge ral, o con jun to ge ral. Meus cum pri men tos
e minhas felicitações a V. Exª! Perdoe-me por estar
aqui, de for ma in tru sa, al te ran do o bri lhan te pro nun cia men to de V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Ao contrário, o aparte de V. Exª é que abrilhanta o
meu pronunciamento. Mas eu gostaria de explicar,
Senador Pedro Simon, que o fulcro deste meu
pronunciamento não colide com o enfoque dado por
V. Exª. Na verdade, o que estou buscando é a pedra
fundamental da questão da saúde: a divisão –
digamos assim – geoespacial do profissional no País.
Estou mostrando, por exemplo, que, nos nove
Estados que compõem a Amazônia legal, existe um
grande déficit de médicos, porque existe um déficit de
escolas médicas naquela região. Sessenta por cento
das escolas médicas, das escolas de formação de
enfermeiros e de odontólogos, estão no Sul e no
Sudeste. Conseqüentemente, o profissional que ali
se forma muito pouco se desloca para essas regiões.
Então, estou mostrando um retrato, um raio X, da
questão da distribuição espacial do profissional de
saúde no País.
Como eu disse no meu pronunciamento, do
ponto de vista global, quanto à população do Brasil e
à população de médicos, há um excesso de médicos
no Brasil. Só que eles estão basicamente no litoral e
nas capitais. E como resolver isso?
Ora, se não cuidamos de garantir a vida de
nossas crianças e dos que estão para nascer em
muitas regiões do País, como dizer que há
compromisso com o desenvolvimento humano?
Como fazer reduzir os ainda altíssimos índices de
mortalidade infantil, quando comparados ao padrão
dos países desenvolvidos? No Nordeste do Brasil, há
59 mortos por mil nascidos vivos, e a meta estipulada
pela Cúpula Mundial em Favor da Infância é a de que
esse número caia para 30.
Em função dessas e de outras considerações
relevantes é que apresentei o Projeto de Lei do
Senado nº 233, de 1999, que cria normas para que os
profissionais da área de saúde possam ter seus
diplomas registrados nas respectivas universidades,
no MEC e nos seus conselhos profissionais. Esse
projeto exige que o profissional, ao se formar, preste
serviço por dois anos em municípios das regiões
Norte
e
Nordeste,
onde
a
relação
profissional/habitante seja igual ou inferior a um
profissional de saúde para cada mil habitantes. A
medida inclui, além dos médicos, os odontólogos,
fisioterapeutas, farmacêuticos e bioquímicos.
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A obrigatoriedade é estabelecida a partir do
momento em que os profissionais só obterão o
reconhecimento do diploma universitário e a inscrição
no respectivo conselho profissional após haverem
exercido a profissão por dois anos naqueles
municípios.
Esse pro je to é di fe ren te da pres ta ção do ser vi ço
so ci al ci vil obri ga tó rio, em que se pre ten de subs ti tu ir
aque le ex ce den te que de ve ria ser vir às For ças Armadas e que pres ta ria, al ter na ti va men te, um ou tro ser viço. O que que re mos é que qual quer pro fis si o nal, em
qualquer faixa etária, ao se formar, seja obrigado a
ser vir nes ses mu ni cí pi os du ran te dois anos para poder ob ter o re gis tro do seu di plo ma. Daí ele po de rá se
des lo car para qual quer par te do Bra sil ou do ex te ri or,
mas terá dado a sua parcela de co la bo ra ção e uma
retribuição à sociedade que custeou, de alguma
forma, di re ta ou in di re ta men te, os seus es tu dos.
Só des sa ma ne i ra, acre di to, po de re mos co meçar a re sol ver o pro ble ma da fal ta de mé di cos e de outros pro fis si o na is de sa ú de no Bra sil. Em fun ção disso, peço que estudem com ca rinho esse projeto e
dêem a ele a aco lhi da que a po pu la ção des ses mu nicí pi os de sas sis ti dos es pe ra: a apro va ção.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. Lúdio Coelho, 2º Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da pre si dência, que é ocu pa da pelo Sr. Gil vam Bor ges.
O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – Con cedo a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Jor ge. (Pa usa.)
Concedo a palavra ao Se nador Ramez Tebet,
por 20 mi nu tos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que
mais tem me tra zi do à tri bu na do Se na do, des de que
aqui che guei, em 1995, é a ques tão re le van te da concen tra ção de ren da que exis te nes te País.
Tenho lu tado, como representante de Mato
Gros so do Sul in can sa vel men te pela di mi nu i ção das
de si gual da des re gi o na is. Te nho so li ci ta do, com afin co, da tri bu na do Se na do, em au diên ci as com os Ministros do Governo Fe de ral, aten ção para esse proble ma que perce be mos es tar se agra van do no Bra sil.
A diferença entre os PIBs per capita das re giões do Bra sil – e ve jam que esse é um es tu do preparado pela análise de um renomado professor, o
Pro fes sor da Uni camp Már cio Poch mann –, na dé cada de 88 a 97, au men tou em mé dia de 11%.
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Isso significa que as desigualdades regionais do
Brasil não têm diminuído, têm aumentado. Isso
significa que a renda neste País está concentrada
nas grandes regiões, nas grandes metrópoles, nas
regiões mais ricas, em detrimento das regiões menos
favorecidas deste País.
Essa análise nos traz hoje a esta tribuna para,
mais uma vez, abordar este assunto, porque,
positivamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
parece que aquela política de desenvolvimento
regional que existia deixou de existir neste País. Não
há uma agenda positiva para o desenvolvimento das
regiões menos favorecidas do Brasil. Eu diria até que
há uma resistência das regiões mais ricas no que se
refere ao atendimento das regiões mais necessitadas
do País. Em conseqüência, o que se verifica?
Verifica-se que as grandes metrópoles estão com um
nível de vida insuportável, pois estão superlotadas.
Isso significa que a violência tem aumento; isso
significa que a miséria tem aumentado; isso significa
que há um número maior, um número crescente de
favelas neste País; isso significa que está havendo
aumento da miserabilidade neste País.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com
prazer, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Ramez Tebet, é claro que V. Exª é um especialista em
matéria constitucional, mas vou precisar incluir no
seu discurso, porque dele me faço signatário,
concordo com seus termos, o art. 43 da Constituição
que realmente se casa com a crítica que V. Exª faz. O
Constituinte foi sábio. Esta Constituição que estão
transformando num canteiro de obras...
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – É
verdade.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) – ...que a
desrespeitam a todo o ins tante, diz, com absoluta
cla re za, em seu art. 43: “Art. 43. Para efe i tos ad minis tra ti vos, a União po de rá ar ti cu lar sua ação em um
mes mo com ple xo ge o e co nô mi co e so ci al, vi san do a
seu desenvolvimento e à redução das de si gual dades re gi o na is.” Exa ta men te o tema do dis cur so de V.
o
Exª. O §1 fala so bre o que a Lei com ple men tar diso
po rá, e o pa rá gra fo se guin te diz: “§2 Os in cen ti vos
re gi o na is com pre en de rão, além de ou tros, na for ma
da lei: (...) VI – prioridade para o aproveitamento
eco nô mi co e so ci al dos rios e das mas sas de água
re pre sa das ou re pre sá ve is nas re giões de ba i xa renda, su je i tas a se cas pe rió di cas.” E faz, no úl ti mo pará gra fo, o co ro a men to da te má ti ca do seu dis cur so:
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“§3 Nas áre as a que se re fe re o §2 , IV” – in cen ti vos
re gi o na is e pri o ri da de para o apro ve i ta men to eco nômico – “a União in cen ti va rá a re cu pe ra ção de terras
ári das e co o pe ra rá com os pe que nos e mé di os pro prietários rurais para o estabelecimento, em suas gle bas, de fon tes de água e de pe que na ir ri ga ção.” Dou
o meu tes te mu nho de que, quan do V. Exª che gou a
este Senado, desde o primeiro instante, foi exa tamente patrocinando o direito e exercendo a de fesa
dos in te res ses des sas re giões, dada a de si gual da de
que exis te en tre elas. Des se modo, não me sur pre endo, Se na dor Ra mez Te bet, de V. Exª es tar fa zen do
essa crítica construtiva, a fim de permitir que, re almen te, os Esta dos mais ri cos e, por con se qüên cia e
de ri va ção, a União pas sem a tra tar como de ve ri am os
que não são aqui nho a dos, como os Esta dos de V. Exª
e o meu. Meus Cum pri men tos a V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Bernardo Cabral, veja V. Exª que coisa interessante.
V. Ex.ª vem em abono do meu modesto discurso com
a Constituição, Constituição coordenada por V. Exª,
como Relator. Mas há um fato sintomático, é que V.
Exª fala como um representante do Estado do
Amazonas. Fala pela Amazônia e tem falado com
categoria nesta Casa. E o Presidente Sarney, num
artigo na Folha de S.Paulo, diz que a Amazônia é
uma marca na consciência nacional.
Fala-se no desenvolvimento sustentável a toda
hora para assegurar o futuro da humanidade. Uma
marca na consciência nacional. A Amazônia é uma
marca na consciência nacional. São palavras do
Presidente Sarney. Pois bem, o PIB na Amazônia
caiu na última década 9%. Na Região Norte o PIB
caiu 9%. Como assegurar-se, portanto, diz o
Presidente Sarney, a sobrevivência de uma política
de conservação e preservação ambiental sem saber
como vai sobreviver uma população pobre, sofredora,
de 50 milhões de brasileiros?
Coincidentemente, respondo ao aparte de V. Exª,
não com as minhas palavras, mas com as palavras de
quem foi Presidente da República neste País, e que é
também, como todos nós somos, preocupado com a
situação que me traz à esta tribuna hoje. Porque,
evidentemente, V. Exª citou a Constituição, mas
poderia ir mais longe.
Eu era pre si den te da Su pe rin ten dên cia do Desenvolvimento do Centro-Oeste quando me aliei a
Par la men ta res do meu Esta do, do Cen tro-Oeste também, jun ta mo-nos tam bém às Ban ca das do Nor te e
do Nor des te e in clu í mos aí um dis po si ti vo cons ti tu ci onal cri an do fun dos de de sen vol vi men to que não têm
sido aplicados da forma como de ve ri am ser, por que
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es tão à dis po si ção dos pe que nos e mé di os pro du tores ru ra is, por exem plo, ci ta dos no dis po si ti vo cons titu ci o nal que V. Exª leu, mas co lo ca dos à dis po si ção
de for ma bu ro crá ti ca. E pior: a uma taxa de ju ros, a
um cus to fi nan ce i ro in com pa tí vel com o tra ba lho desen vol vi do por aque les que plan tam, por aque les que
tra ba lham no cam po, por aque les que são res pon sáve is pela pro du ção agrí co la nes te País.
É nes se ar ti go mes mo, tan tas ve zes ci ta do, tantas ve zes re pi sa do, ar ti go in cum pri do, ob je to de vá rias me di das pro vi só ri as que não al can çam a fi na li dade de atender o homem que tra ba lha no cam po, de
atender o agricultor. Então, fica um Estado como o
meu com uma perspectiva imen sa, com uma Fer ronor te to ca da mais com re cur sos da ini ci a ti va pri va da
do que com re cur sos do Po der Pú bli co. Fe liz con ju gação, eu dis se aqui, mas há uma Fer ro nor te ten tan do
des bra var uma vas ta re gião do nos so Cen tro-Oeste.
Um Esta do que tem um po ten ci al imen so, com o gasoduto da Bo lívia cortando 722 km do chão! E têm
sido em vão os nos sos pe di dos aos mi nis té ri os e ao
Governo Fe deral, para que promovam essa política
de desenvolvimento do interior do Brasil e, no caso
que estou citando, que estabeleçam uma política
para a uti li za ção des se gás que cor ta o meu Esta do, o
Mato Gros so do Sul. São 722 km de ca nos en ter ra dos
no chão. Será que os industriais e os empresários
irão para o meu Esta do se não ti ver mos, no mí ni mo,
uma ta ri fa di fe ren ci a da do pre ço da ener gia elé tri ca?
Ele vai che gar ao Rio Gran de do Sul, do Se na dor Pedro Si mon, pelo mes mo pre ço que va mos pa gar no
meu Mato Gros so do Sul, no nos so Mato Gros so do
Sul.
Po si ti va men te, fal ta po lí ti ca, fal ta agen da posi ti va; e, quan do digo que fal ta agen da posi ti va,
digo até que falta von ta de po lítica para re solver
uma ques tão como essa. E essa von ta de po lí ti ca é
de tal or dem ma nifesta que a ina u gu ra ção desse
tre cho de 310 km de fer ro via não foi mos tra da ao
País. Não fora o nos so con vi te, a in sis tên cia da nossa Ban ca da para que lá com pa re ces se o Ministro
dos Trans por tes, te ría mos ina u gu ra do aqui lo en tre
nós mes mos. Por isso, a Na ção não to mou co nhe cimen to dis so. Então, quan do vejo que o Go ver no ajuda a cons tru iruma obra des sa na tu re za – e pa re ce que
nada está acon te cen do nes te País, o que o Go ver no
faz de bom não apa re ce –, acre di to que está fal tan do
elã, está fal tan do en tu si as mo, está fal tan do von ta de
po lí ti ca para fa zer uma agen da po si ti va.
Estou sa in do da mi nha ro ti na de tra ba lho dos últimos tempos no Senado da República. Todos sa-
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bem a responsabilidade de presidir uma CPI, como
estou pre sidindo; todos sa bem a res ponsabilidade
des sa mis são. O Se na dor Ber nar do Ca bral pre si diu,
por exem plo, a CPI dos Pre ca tó ri os. Há uma con centração de tempo, ali, para que os tra ba lhos pos sam
an dar e pos sa mos dar uma con tri bu i ção.
Pois bem! Mas não podemos ficar vendo as
coisas acontecerem desse jeito. Quero crer até que
poderíamos superar muitas dessas crises, apontadas
pelo Senador Bernardo Cabral hoje e por outros
Senadores em outras oportunidades, como nesse
sentido também trouxe sua palavra coerente o
Senador Lúdio Coelho. Para tanto, precisaríamos de
uma agenda econômica positiva pelo nosso interior,
precisaríamos apontar – e todos estão apontando –
que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, não pode ficar preocupado
apenas em conceder empréstimos a grupos
estrangeiros para a privatização. É necessário que o
BNDES tenha olhos para o interior do Brasil, tenha
visão de Brasil, tenha visão de brasilidade, que
caminhe para o interior; que se descubra novamente
o interior neste País, que se vá para o Nordeste, que
se vá para o Norte, que se vá para o Centro-Oeste
injetar recursos para aqueles que querem trabalhar.
Aí, sim, poderemos ter credibilidade perante a
opinião pública e poderemos responder às
indagações, que não são feitas só a V. Exª, Senador
Bernardo Cabral, mas a nós, a mim, por exemplo.
Todas as vezes que vou ao meu Estado, perguntam:
“mas o FCO, o Fundo do Centro-Oeste, vai ficar
assim, Senador Ramez Tebet? Ninguém vai olhar por
nós?” Chegam a nos culpar. Por quê? Porque nos
elegeram para tentar resolver esses problemas, para
ajudar no desenvolvimento do nosso Estado.
O sistema produtivo do nosso interior está
ameaçado. Todos somos a favor da reforma agrária,
mas vejam bem: legisla-se sobre questão de terra
neste País por meio de medida provisória, como se
legislou. Quando falo assim, digo que se legislou nos
gabinetes. E atingiu-se uma faixa de fronteira,
colocando em pânico os proprietários de terra que a
trabalham há muitos e muitos anos na fronteira com a
Bolívia, na fronteira com o Paraguai. Por que não se
chama a Bancada do Centro-Oeste, no caso
específico que estou citando, para discutir o assunto?
Será que os técnicos sabem mais que do nós, que lá
vivemos, que lá labutamos, que estamos em contato
com a nossa população, que conhecemos os anseios
da nossa gente, as reivindicações do nosso povo?
Pois bem, legislam por medida provisória, e o
que fazem os parlamentares? Corremos atrás, somos
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surpreendidos por medidas e corremos atrás para
tentar modificar. Por paradoxal que possa parecer,
começamos a defender medida provisória, porque, se
tentarmos mudar por lei, demorará demais. Então,
ficamos discutindo com técnicos, pedindo mudanças
na próxima edição da medida provisória: salvem os
produtores rurais, aqueles que querem produzir e
trabalhar.
Então, venho a esta tribuna fazer um apelo,
mais uma vez, nesta manhã de sexta-feira, para que
tenhamos uma política de desenvolvimento nacional.
Não podemos ter política para hoje só, não. O mundo
está em velocidade, e precisamos ter política para o
futuro. Nascem 375.000 crianças a cada 24 horas no
mundo. Estamos em um mundo em que os técnicos
afirmam que no dia 12 de outubro – estão marcando
até a data – o mundo vai atingir 6 bilhões de almas.
Cresce a população mundial! Podemos afirmar que a
vontade de ter filhos está aumentando e não temos
que condenar isso. Temos de aumentar a produção
para alimentar essas bocas, que não sabemos, no
futuro, o que vão comer. Essa é a verdade verdadeira.
Temos que trabalhar este País por meio do
interior e dessas regiões menos desenvolvidas.
Vejam bem, essas políticas de desenvolvimento
ocorrem muito em países de vasta extensão territorial
como o Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo,
nunca abandonaram as suas políticas de
desenvolvimento para atender as regiões mais
necessitadas. A Itália, país de extensão territorial
pequena, está às voltas com políticas de
desenvolvimento. Todos tratam disso, e, no Brasil,
não vemos isso. Parece que isso não está mais nem
sendo discutido aqui. Está sendo pleiteado, como
estamos pleiteando aqui.
Criou-se o Ministério de Desenvolvimento, que
parece estar esperando a estabilidade da moeda, as
decisões da equipe econômica, esquecendo-se de
que é a produção que gera receita para podermos
pagar as nossas despesas – despesas com
educação, com saúde, com as nossas rodovias, que
estão em estado lamentável, e assim por diante.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou para Mato
Grosso do Sul e tenho que dar uma satisfação à
população, mas até hoje não sei o que dizer, por
exemplo – e tenho insistido junto ao Ministério
competente, tenho ido à Petrobrás –, acerca da razão
de não se conceder uma tarifa diferenciada para o
nosso Estado. Por que o gás vai sair da Bolívia a um
preço, chegar triplicado a Corumbá
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
permite um aparte?

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Exª com prazer.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – O pro nunci a men to de V. Exª e o apar te do Se na dor Ber nar do
Cabral são de uma importância tremenda. O Brasil
pode não ter posto em prá tica, mas ele tinha uma
po lí ti ca de de sen vol vi men to vol ta da para os Esta dos
mais hu mil des. Cul mi nou essa in ten ção na Cons ti tuinte, com os artigos publicados pelo Senador Ber nardo Cabral. O Bra sil de hoje não só não olhou
para isso, não só não se pre o cu pou com as re giões
me nos de sen vol vi das, como tam bém está lhes ti rando o pou co que ti nham. O aço ti nha uma ta ri fa úni ca
para todo o Bra sil. Como as usi nas de aço es tão em
São Paulo e em Mi nas Gerais, se não tivesse sido
es ta be le ci do um pre ço úni co para o aço no Bra sil inteiro, ja mais teríamos uma indústria de autopeças
fora da região onde estavam as usinas. Tínhamos
um pre ço úni co de aço para o Bra sil in te i ro. Uma indústria, cujo produto tivesse como matéria-prima o
aço, que se constituísse em Minas Gerais ou em
São Paulo pagava um pouco mais para que lá no
Ama zo nas, no Rio Gran de do Sul ou no Mato Grosso se pagasse um pou co me nos ao ser-lhes co brado o mesmo preço. Hoje terminaram com o preço
único, e quem monta uma fábrica do lado da si derurgia tem um preço infinitamente mais barato. E
com a ener gia elé tri ca? Está acon te cen do a mes ma
co i sa. Pe tró leo? A ga so li na pos su ía um pre ço úni co
no Brasil in teiro. Lá na refinaria Alberto Pasqualini,
no Rio Gran de do Sul, ou na re fi na ria de São Pa u lo,
onde quer que se estivesse, pagava-se o mesmo
preço que era pago em qualquer lugar do Brasil.
Quem estava ao lado da refinaria pagava um pou quinho mais para que quem estivesse lon ge pa gasse o mesmo preço. Esse tipo de mecanismo de sapareceu. Incentivos para atrair os concorrentes –
que já têm mil ra zões para fi car no gran de Esta do –,
para levá-los para um Estado me nos desenvolvido,
estão sendo colocados de lado. O mais grave, no bre Se na dor, é que não só não se olha para a Amazô nia, para o Nor des te e para o Cen tro-Oeste. Estados como o Rio Gran de do Sul tam bém têm sido negligenciados. Temos que fazer uma diferença entre
Sul e Su des te. Eu sou do Sul. O Rio Gran de do Sul
está pagando um preço caro também. Sudeste é
norte do Pa raná, é São Pa u lo, é Rio de Ja ne i ro e é
Minas Gerais. Nesses Estados as coisas são di ferentes. Mesmo nós, gaúchos, estamos pagando
essa diferença. O que está acontecendo? Primeiro,
o Governo não olha para os desníveis re gi o na is, ignora-os e dá apenas para os grandes Estados. Se
pelo menos Mato Grosso estivesse indo mal, a
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Ama zô nia es ti ves se indo mal, o Nor te es ti ves se indo
mal, e os grandes Estados estivessem indo bem...
Mas não! A miséria e a fome também estão nos
gran des Esta dos, por que na hora de dis tri bu ir be neficiam-se os grandes; não há política social alguma.
V. Exª disse bem no seu aparte: nos grandes Esta dos está au men tan do a mi sé ria e está au men tan do
a fome, por que para eles es tão se di ri gin do pes so as
do Nordeste, pessoas do Brasil inteiro. São Paulo,
por exemplo, é a fome e a mi sé ria. Não te mos uma
política de desenvolvimento regional que leve em
conta as diversas regiões; nós não temos nem se quer uma política de desenvolvimento dentro de
uma mesma região para fazer justiça social. Então
acontece isto: fome e miséria. Se pensarmos em
ter mos per cen tu a is, ve re mos que a Gran de São Paulo, hoje com mais de 30 mi lhões de ha bi tan tes, é o
lu gar onde tem mais gen te pas san do fome, pois não
se pra ti ca qual quer tipo de po lí ti ca so ci al. Como 2/3
do governo do Dr. Fer nan do Hen ri que Car do so são
paulistas – portanto, di tam regras para a política
eco nô mi ca, a po lí ti ca so ci al, para a me di ci na, para a
sa ú de, para a po lí ti ca de dis tri bu i ção –, nin guém vai
se lembrar do Estado de V. Exª, fique tranqüilo! V.
Exª tem até que agradecer por ter com pa re ci do um
gaúcho, o Ministro Eliseu Padilha, àquela ina u gu ração, ocasião em que, normalmente, deveria estar
pre sen te o Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – No bre Sena dor Ra mez Te bet, peço que con clua o seu pro nunci a men to pois V. Exª já ul tra pas sou em 6 mi nu tos do
tem po que lhe é des ti na do.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se rei rápido, Sr. Presidente. Quero apenas dizer ao nobre
Senador Pedro Si mon que o Mi nis tro Eli seu Pa di lha
não es te ve pre sen te em nos so Esta do ape nas nes sa
oca sião; ele já foi vá ri as ve zes lá e nós te mos con segui do al gu mas ver bas com o Mi nis tro.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – No bre Sena dor, eu não dis se que o Sr. Mi nis tro Eli seu Pa di lha
foi lá só uma vez. Eu dis se que só foi lá o Mi nis tro Eliseu Pa di lha e não foi o Pre si den te.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Que ro
dizer que o aparte de V. Exª, principalmente pelos
exem plos, en ri que ce o meu pro nun ci a men to.
O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Exª com pra zer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Peço ao
Senador Romero Jucá – temos vários Senadores
inscritos – para que seja breve.
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O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Serei breve,
Sr. Presidente. Eu apenas gostaria de registrar que o
Senador Ramez Tebet em seu discurso faz mais do
que simplesmente colocar em discussão um tema.
Na verdade, S. Exª fala sobre aquilo que deveria ser a
essência do Governo: a busca do equilíbrio quanto ao
desenvolvimento regional. Para bem abordar essa
idéia, gastaríamos mais do que uma sessão, pois são
muitas as implicações e os aspectos a considerar.
Efetivamente, não houve ainda por parte do Governo
uma definição quanto à política de desenvolvimento
regional a ser adotada. Basta dizer que o organismo
federal responsável pela discussão e formulação de
uma política que busque o desenvolvimento regional
é uma secretaria: a Secretaria de Políticas Regionais.
Na verdade, incumbido de tal tarefa deveria estar um
ministério – O Ministério do Desenvolvimento
Regional deveria ser um dos mais fortes na estrutura
governamental, como, aliás, já foi no passado o
Ministério do Interior. Infelizmente, o que temos visto
é que, em vez de se buscar o fortalecimento das
agências de desenvolvimento, ocorre exatamente o
contrário: verifica-se o seu enfraquecimento – é o
enfraquecimento da atuação da Sudam, é o
enfraquecimento da atuação da Sudene, é o
enfraquecimento da atuação da Suframa. Até pouco
tempo atrás, discutia-se o fim da Suframa;
observava-se esse tipo de postura política
principalmente em seguimentos políticos de outras
regiões. É necessário e urgente que se promova um
debate sério neste País, principalmente dentro do
Congresso, no sentido de criar mecanismos de
desenvolvimento regionais que enfrentem esse
desequilíbrio com pragmatismo e determinação,
viabilizando os recursos necessários para as obras
que venham a trazer mais desenvolvimento para as
regiões mais atrasadas. Parabenizo o Senador
Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Romero Jucá, fico muito contente por ver que o meu
discurso encontrou eco no conhecimento e no talento
de V. Exª.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero apresentar
alguns percentuais. Na década de 80, a região Norte
cresceu 27%; o Nordeste, 21%; o Centro-Oeste, 18%.
Na década de 90, assim que Col lor as su miu a
Presidência da República, houve uma mudança no
po der eco nô mi co. O Esta do pas sou a ter um novo papel. Qu e re mos um Esta do mais en xu to, que re mos um
Esta do mais mo der no, que re mos um Esta do me nos
intervencionista, mas que re mos um Esta do que não
se es que ça de in ves tir em in fra-estrutura, que não se
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es que ça de in ves tir em obras so ci a is e que não se esqueça de adotar po lí ti cas para pro mo ver o equi lí brio
re gi o nal. Fa lar em equi lí brio re gi o nal é fa lar no equi líbrio da Na ção bra si le i ra.
Mu i to obri ga do.
Durante o discurso do Sr. Ramez Te bet, o Sr. Gil vam Bor ges, de i xa a ca de i ra da
presidência, que é ocu pada pelo Sr. Luiz
Otávio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
palavra ao eminente Senador Romero Jucá por 20
minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nun cia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tra tar nes ta
manhã de dois assuntos. O primeiro diz respeito à
produção agrícola do País e à necessidade de se
bus car uma po lí ti ca es pe cí fi ca de pro du ção agrí co la
para a Re gião Ama zô ni ca.
A Co nab, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, os or ga nismos do Go ver no anun ci am a sa fra re cor de de mais
de 80 milhões de toneladas, safra que é importante
para o País. E a im pren sa tem tra ta do des sa ques tão
e mos tra do que, ape sar da au sên cia de uma po lí ti ca
agrícola mais forte, de mecanismos de fi nan ci a mentos com pe ti ti vos para o mer ca do in ter na ci o nal, o agribusiness, a po lí ti ca de co mer ci a li za ção da agri cul tura e seus ne gó ci os, tem sido uma ala van ca im por tante para o crescimento da balança de pagamentos,
para a me lho ria e a ir ri ga ção da eco no mia do nos so
interior.
Tudo isso já se sabe, mas gos ta ria de tra tar hoje
de um ou tro as pec to. Ape sar das 80 mi lhões to ne ladas de grãos, apesar do desenvolvimento que se
sen te la ten te e pu jan te no Cen tro-Oeste, no Sul e no
Su des te, in fe liz men te, não exis te ain da uma po lí ti ca
específica para a agricultura da Região Norte do
País. Te nho an da do mu i to nas vi ci na is, pe las BR do
meu Esta do, o Esta do de Ro ra i ma, e te nho vis to que
a cada dia em po bre ce mais o agri cul tor. Os as sen tamen tos do Incra têm sido le va dos à fa lên cia, pois os
as sen ta dos co lo ca dos pelo INCRA não con tam, hoje,
com uma po lí ti ca de cré di to, com uma po lí ti ca de comercialização, com assistência técnica, e, portanto,
pa ti nam no mo de lo que é ir re ver sí vel para o seu malfa da do in su ces so.
Con si de ro da ma i or im por tân cia que te nha mos
uma po lí ti ca agrí co la para a Re gião Nor te no in tu i to
de re cu pe rar es ses as sen ta men tos. E aqui pos so falar, por exemplo, do Município de Ca roebe, São
João, São Luís, Ro ra i nó po lis, Ca ra ca raí, e de ou tros
em que te nho an da do, onde te nho vis to au men tar a
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po bre za dos as sen ta dos e dos agri cul to res que vi vem
naquelas vicinais. Te nho visto vicinais in te i ras onde
antes existiam agricultores assentados agora se
trans for ma rem em fa zen das de gado, por que os agricultores não conseguem mais produzir e fi car nos
seus lo tes.
Quero, portanto, fazer um apelo ao Ministério da
Agricultura e ao Incra no sentido de reprogramarem
essas ações levando em conta as peculiaridades do
norte do País, tendo em vista o crédito e a assistência
técnica, para buscar caminhos que possam
consolidar a produção na Região Norte e fazer com
que ela possa se inserir nessa meta monumental que
o Brasil busca, ou seja, aumentar e quebrar o limite de
100 milhões de toneladas para a safra agrícola nos
próximos anos.
Gostaria, também, Sr. Presidente, de registrar a
minha preocupação com a questão que começa a
tomar corpo no meu Estado: a redefinição da
demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol.
Nos últimos dois dias, foi anunciado, em Roraima,
que a portaria de demarcação da Raposa Serra do
Sol seria revista. Tenho defendido o entendimento
entre índios, Governo e fazendeiros, no intuito de
buscar uma saída que possa viabilizar a produção de
arroz no meu Estado, as sedes e vilas de Normandia
e Uiramutã, mas que possa, sobretudo, trazer paz à
comunidade
indígena
e
aos
fazendeiros.
Preocupa-me a notícia, estampada hoje nos jornais,
da redefinição da portaria. Isso poderá gerar uma
grave crise e conflito entre índios e fazendeiros.
Quero, portanto, desta tribuna, alertar o
Governador Neudo Campos, de Roraima; o Ministro
da Justiça, Renan Calheiros; e o Presidente da
FUNAI, Márcio Lacerda, no sentido de que busquem
rapidamente um entendimento que possa promover a
pacificação daquela região, sob pena de termos
novas vítimas nesse conflito que já se anuncia há
algum tempo.
A minha posição sempre foi a do entendimento
e da negociação entre todos os roraimenses, índios e
não-índios. No entanto, diante da possibilidade do
agravamento do conflito, venho a esta tribuna,
preocupado, para alertar as autoridades federais e
estaduais para o problema e pedir que ajam com
urgência e rigor nessa questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Por
permuta com o Senador Luiz Otávio, concedo a
palavra ao Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quero apro ve i tar a dis po ni bi li da de das sex tas-feiras para
fazer al guns comentários sobre fatos importantes
ocorridos nos últimos dias e ainda não comentados
nes ta Casa.
Quero começar pela nota boa, Sr. Presidente.
Qu e ro cum pri men tar a Pe tro brás, a di re ção da Pe trobrás, e mu i to es pe ci al men te o seu Pre si den te, Hen ri
Phi lip pe Re ich stul, pela de ci são al ta men te po si ti va de
tra çar uma po lí ti ca de re vi ta li za ção da in dús tria na val
bra si le i ra. Essa in dús tria há cer ca de 10 anos vem sofren do uma de pres são exa ta men te pela fal ta de uma
política, de uma decisão governamental que lhe dê
pos si bi li da de de re cu pe rar suas ati vi da des.
O Presidente da Pe trobrás anunciou ontem, a
decisão de construir no Brasil, sucessivamente, 21
na vi os, que hoje es tão afre ta dos a em pre sas es trange i ras para ser vir no apo io à pro du ção da Pe tro brás.
Ele pretende construir nos estaleiros nacionais, na
me di da das ne ces si da des e num pra zo de três a quatro anos, es ses 21 na vi os. Isso sig ni fi ca rá um alen to
extremamente importante para essa indústria que,
como eu dis se, es ta va in te i ra men te de pri mi da. Também anunciou o Presidente da Petrobrás a decisão
de con tra tar no Bra sil, com es ta le i ros bra si le i ros, os
reparos de navios utilizados pela Fro na pe e que até
então eram executados em estaleiros estrangeiros.
Pre ten de, ain da, a Pe tro brás re pa rar 10 na vi os este
ano e 20 na vi os no pró xi mo, dan do mo vi men to a uma
ati vi da de per ma nen te de uti li za ção dos es ta le i ros naci o na is para a exe cu ção des ses re pa ros.
É re al men te uma no tí cia al ta men te al vis sa re i ra,
dig na de co me mo ra ções, face ao es ta do em que estava essa indústria, que chegou a empregar 40 mil
tra ba lha do res, no seu pe río do áu reo, no auge da sua
atividade, durante os anos 80, e que hoje emprega
entre dois ou três mil trabalhadores, numa atividade
de sub sis tên cia mu i to pre cá ria.
Fica aqui, por tan to, o re gis tro do nos so re go zi jo
e do nosso cumprimento à direção da Petrobrás.
Apro ve i tan do essa ma ni fes ta ção de boa von ta de, pedi mos tam bém o apo io da Pe tro brás para a me lho ria
da par ti ci pa ção da in dús tria na ci o nal de pro du ção de
equi pa men tos para a ex tra ção de pe tró leo, in dús tria
que apre sen tou re sul ta dos um pou co aquém das expectativas existentes durante a apresentação das
pro pos tas que fo ram apro va das no re cen te le i lão das
áre as de ex plo ra ção, pro mo vi do pela Agên cia Na ci onal de Pe tró leo.
A expectativa é de que a participação da
produção nacional se situasse em torno de 40%. Na
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verdade, ficou abaixo de 30%. Evidentemente, essas
propostas, durante o período de execução, podem
ser melhoradas. Há um desejo, um empenho, por
parte do Governo do Estado, do Governador Anthony
Garotinho, do seu Secretário de Energia e Petróleo,
Wagner Granja Victer, para que essa participação se
eleve, a fim de dar também utilização plena a toda
uma indústria capacitada, uma indústria já instalada
no Brasil e que se encontra também em alto nível de
ociosidade, em decorrência exatamente desses
baixos níveis de participação nas atividades de
exploração de petróleo.
Queremos aproveitar o ensejo e pedir o apoio
da Petrobrás, que é extremamente importante. É
claro que há também outras empresas, que a
Petrobrás ficou apenas com um terço das áreas, mas
tem participação e influência e a sua iniciativa servirá
para puxar também as demais empresas que
venceram os leilões de exploração das áreas a fim de
aumentar a participação para algo em torno de 50%
ou mais de equipame ntos produzidos pela indústria
nacional.
O Sr. Pedro Simon (PMDB
Permite-me V. Exª um aparte?

–

RS)

–

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Ouço, com muito prazer, o aparte do nobre
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Si mon (PMDB – RS) – Eu creio
que V. Exª deve es tar mu i to sa tis fe i to na tri bu na, porque fez mais de um pro nun ci a men to so bre a si tu a ção
di fí cil que atra ves sa va a in dús tria na val no Rio de Jane i ro e pe diu que uma pro vi dên cia fos se tomada. Eu
vejo que as ra zões apre sen ta das por V. Exª dessa vez tiveram eco e devem ter influenciado a de cisão que
está sendo tomada. Essa decisão vai realmente re pre sen tar um in cen ti vo novo para a in dús tria na val do
Bra sil, no ta da men te no Rio de Ja ne i ro. V. Exª tem razão, hou ve um mo men to em que nós tí nha mos grandes es ta le i ros, 40 mil tra ba lha do res, ha via na vi os de
gran de por te. De uma hora para ou tra, por uma sé ria
de ra zões, tudo isso de sa pa re ceu. Em ra zão da determinação governamental de que me tade das nos sas im por ta ções e ex por ta ções fos se fe i ta com bande i ras na ci o na is, nós te ría mos con di ções de ter grandes es ta le i ros, mas de re pen te a in dús tria na val fi cou
re du zi da ao que V. Exª está di zen do. V. Exª anun cia
uma gran de me di da: a re to ma da do cres ci men to da
in dús tria na val a par tir de ago ra. De va gar, é ver da de,
mas é a re to ma da. Não se tra ta de ne nhu ma ori en tação de Esta do, nem de es ta tal. Tra ta-se do Esta do libe ral, da po lí ti ca mais ne o li be ral do mun do. “Nós ex-

JUNHO 1999

por ta mos e im por ta mos; me ta de eu faço e me ta de tu
fa zes”. Isso é o ne o li be ra lis mo. Não sei se V. Exª concor da co mi go. Nós não es ta mos que ren do mais nada
além do aqui lo que as gran des na ções fa zem. Só porque V. Exª abor dou, eu faço ques tão de sa li en tar que
nós convidamos para participar da Comissão de
Assun tos Eco nô mi cos o Pre si den te das Pe tro brás, o
Pre si den te da Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo e o Minis tro de Mi nas e Ener gia. Nós acha mos que no momen to em que se toma a de ci são his tó ri ca de ven der
para o ex te ri or as nos sas ja zi das de pe tró leo, a Nação tem que to mar co nhe ci men to dis so. Tem que saber como foi feito, por que essa e não aquela, etc.
Principalmente, porque o fato mais importante do
mundo, em termos de petróleo, acontece nos Esta dos Uni dos, que têm as ma i o res re ser vas do mun do,
mas as de i xa ali fe cha das. Enquan to isso, com pra petró leo de ou tros pa í ses, pois di zem que, da qui a um
par de anos, have rá uma tal fal ta desse pro du to,
que che ga rá um de ter mi na do mo men to em que só
eles não vão pre ci sar ra ci o nar o uso de pe tró leo. Dian te des sas te ses e con si de ran do tudo o que o Brasil gas tou, d uran te mu i to tem po, sen do ri di cu la ri za do,
de bo cha do – a Pe tro brás qua se caiu na iro nia; lembro-me de char ges fe i tas per ma nen te men te –, quando que ría mos bus car pe tró leo em mar pro fun do. Di ziam que isso era pi a da, era ri dí cu lo. Se che gar mos a
esse fim de milênio e perguntarmos: quais são os
grandes avan ços da tec no lo gia? Onde o Brasil tem
lu gar d e des ta que? Há um as pecto em que o Bra sil é
o primeiro, que é exatamente buscar petróleo em
águas pro fun das. Tal vez fos se uma das co i sas mais
im pre vi sí ve is, e o Brasil tirou primeiro lugar. A que
pon to che gou isso? A que pre ço é ven di do? Como é
ven di do? Vale a pena ven der es sas ja zidas e ga nhar es ses U$250 mi lhões ago ra, ou de ve mos es perar para de ci dir mais tar de? Não sei, mas es pe ra mos
a vin da dos re pre sen tan tes da Pe tro brás, da Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo e do Mi nis té rio para nos ex pli carem es sas ques tões. Eles vi e ram, quan do o Tribunal
de Con tas blo que ou, não per mi tin do a ven da. Em uma
atitude fantástica, em uma sexta-feira, permaneceram
por seis ou oito ho ras dan do ex pli ca ções, e, em uma
ati tu de iné di ta, o Tri bu nal de Con tas mu dou com pleta men te sua po si ção e li be rou a ven da. Essas ex plica ções fo ram da das ao Tri bu nal, o que cre io ser corre to, mas o Tri bu nal é um ór gão de as ses so ra men to
do Congresso Na ci o nal. Por isso, acre di to que me rece mos um tra ta men to, não digo igual, para virem corren do, mas pelo me nos se me lhan te, e que se mar que
uma data para vi rem ao Se na do.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Obrigado, Senador Pedro Simon. Agradeço
muito o seu aparte e concordo inteiramente. É
responsabilidade nossa convocar, escutar e debater
com a direção da Petrobrás e da Agência Nacional do
Petróleo a respeito das diretrizes da política do setor
petrolífero, que é polêmica. Muitos contestam essa
ansiedade em buscar demasiadamente a extração,
sem que o estoque de petróleo, as reservas
mantenham com a extração uma relação de
segurança, dado ao fato de que se prevê, dentro de
alguns anos, de algumas décadas que sejam, mas é
preciso pensar em longo prazo, uma escassez de
petróleo com a redução das reservas hoje existentes,
hoje constatadas.
De for ma que é fun da men tal ou vir mos a di re ção
da Pe tro brás e da Agên cia so bre as di re tri zes des sa
po lí ti ca e tam bém so bre os ele men tos que co or de naram essa concorrência, que acabou resultando na
con ces são de pou co mais de me ta de das áre as postas em leilão, mas que, de qualquer ma neira, terá
uma re per cus são mu i to gran de so bre a ati vi da de econômica do País e sobre o próprio funcionamento, a
pró pria ocu pa ção da in dús tria na ci o nal.
Agra de ço o apar te de V. Ex.ª e con ti nuo mi nhas
ob ser va ções, Sr. Pre si den te, ago ra pas san do para a
nota má. De po is da nota boa, a nota má, ou di ria, a
nota pés si ma, que vem da no tí cia do cor te de 55% da
dotação orçamentária da Comissão Nacional de
Ener gia Nu cle ar – CNEN. Cor te esse que vai pre ju dicar cer ca de dois mi lhões de pa ci en tes aten di dos com
ra di o fár ma cos, re mé di os usa dos para o tra ta men to e
o di ag nós ti co do cân cer. E que no Bra sil são pro du zidos so men te pela CNEN es ses ra di o fár ma cos.
A par dis so, hos pi ta is como o Insti tu to do Co ração em São Pa u lo po dem ser pro fun da men te pre ju dicados, por que a maioria dos procedimentos ci rúr gicos, car día cos, re na is e ce re bra is re a li za dos ali são
an te ce di dos por exa mes fe i tos tam bém com ra di o fárma cos, es ses me di ca men tos, es sas subs tân ci as que
são pro du zi das ex clu si va men te pela CNEN.
Qu e ro, por con se guin te, ma ni fes tar aqui, des ta
tri bu na, essa pre o cu pa ção gra ve de mi lhões de bra sile i ros. Pre o cu pa ção e, di ria mais até, in dig na ção com
o cor te tão drás ti co des sas do ta ções da CNEN. Ain da
outro dia, na semana passada, comentamos aqui o
anun ci a do es ta do de fa lên cia da prin ci pal uni ver si dade, da his tó ri ca uni ver si da de fe de ral des te País, que
é a UFRJ, do Rio de Ja ne i ro, sím bo lo das uni ver si dades bra si le i ras, an ti ga uni ver si da de do Bra sil, cujo re itor – aliás lá co lo ca do con tra a von ta de da co mu ni da-
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de aca dê mi ca, por de ci são do Go ver no, do Sr. Mi nistro da Educação –, o professor Henrique Vilhena ,
anun ci ou o es ta do de fa lên cia da uni ver si da de. Também efe i to dos cor tes drás ti cos que são fe i tos den tro
des sa po lí ti ca cega de li ne ar men te re du zi rem as despesas do Governo Federal, seja na área de edu cação, seja na área de pro du ção de fár ma cos, sem que
haja um exa me da ne ces si da de, da ele va dís si ma prio ri da de que es ses gas tos têm para o fun ci o na men to
mi ni ma men te ace i tá vel, por exem plo, da Uni ver si dade ou da Co mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar.
Enquan to isso, os pa ga men tos por con ta de juros aos to ma do res dos nos sos tí tu los pú bli cos fe de rais continuam al tíssimos, consumindo mu ito mais do
que es sas des pe sas que fo ram cor ta das na CNEN e
na Uni ver si da de Fe de ral, sem que o Go ver no tome as
me di das ne ces sá ri as para a sua re du ção, dado que a
sua po lí ti ca eco nô mi ca de atra ção de ca pi ta is ex ternos exige a manutenção de taxas mu ito elevadas,
embora tenham sido reduzidas, vamos reconhecer,
nas últimas quinzenas. O fato é que elas ainda são
elevadíssimas, e os pagamentos por conta de juros
consomem a maior parte do nosso Orçamento, dos
re cur sos do Go ver no Fe de ral. Enquan to isso, o Banco Cen tral gas ta bi lhões por con ta de pre ju í zos que
vai tomando sem nenhuma restrição orçamentária.
Enquan to a CNEN tem res tri ções gra vís si mas, sob o
pon to de vis ta de Orça men to, en quan to a Uni ver si dade Fe de ral do Rio de Ja ne i ro en con tra res tri ções gravís si mas, o Ban co Cen tral não tem res tri ção ne nhuma; o pre ju í zo que ti ver, ele joga na con ta do Te sou ro
e con ti nua pra ti can do sem dar sa tis fa ções a nin guém,
a nenhuma instância do Poder Pú blico, a nenhu ma
en ti da de re pre sen ta ti va da so ci e da de.
Ti ve mos já no tí ci as da que las ope ra ções de socorro fe i tas ao Ban co Mar ka e Fon te Cin dam, ope rações da ma i or gra vi da de, a pró pria con du ção da desva lo ri za ção ge rou pre ju í zo de mais de 10 bi lhões, e o
Ban co Cen tral põe na con ta do Te sou ro e não dá satis fa ção a nin guém.
Ainda quar ta-feira, an te on tem, na Co missão
Par la men tar de Inqué ri to do Sis te ma Fi nan ce i ro, o
de po i men to do Sr. Ge og he gan, do HSBC, um banco in glês que com prou – com prou, não, le vou, ganhou – o nos so Ban co Ba me rin dus, um dos gran des ban cos bra si le i ros, num pro ces so pra ti ca men te
de do a ção, com re cur sos da dos pelo pró prio Ban co
Cen tral. O Sr. Ge og he gan dis se que, na ava li a ção
dele, o Ba me rin dus não va lia nada. O Ba me rin dus
ti nha cré di tos que não po dia co brar, que não po dia rece ber e, no ba lan ço dos ati vos e pas si vos, ele não via
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va lor ne nhum do ban co. E aca bou, por con ta de uma
sa tis fa ção qua se que ao mer ca do fi nan ce i ro bra si le iro, pa gan do 380 mi lhões por uma quan ti da de de ativos ab so lu ta men te fan tás ti ca, por con tas de cli en tes,
agências do Ba me rin dus, a pró pria mar ca co mer ci al
do Ba me rin dus, que era mu i to va li o sa, a car te i ra imobi liá ria do ban co. Pa gou por isso tudo 380 mi lhões, levan do a par te boa, e a par te ruim, dos pas si vos tra balhis tas, dos cré di tos de di fí cil re ce bi men to, fi cou com
o cha ma do Ba me rin dus po dre. Ele le vou o Ba me rindus bom por 380 mi lhões e ain da re ce beu re cur sos
do Ban co Cen tral, cer ca de 375 mi lhões. No fun do,
pa gou 5 mi lhões, pa gou 380, re ce beu 375, para a rees tru tu ra ção da que la par te boa do Ba me rin dus.
E o Banco Central faz essas benesses, comete
esses desatinos sem dar nenhuma satisfação à
opinião pública e sem ter, sequer, nenhuma restrição
de caráter orçamentário.
Assim é, Sr. Presidente, a CPI dos Bancos vem
mostrando uma série de irresponsabilidades. O
Banco Central é irresponsável porque não responde
a nenhuma entidade fiscalizadora, não presta contas
a nenhuma instituição. E é esta situação que penso a
CPI terá obrigação de mudar, instituindo uma
instância fiscalizadora. A CPI progride e vai produzir
resultados extremamente importantes na formulação
de nova legislação, apesar de toda campanha que
tem sido feita na imprensa, agora pelo próprio Poder
Judiciário, nessa decisão infeliz do Ministro
Sepúlveda Pertence, concedendo a liminar para que
os sigilos bancário, telefônico e fiscal do Sr. Francisco
Lopes não fossem quebrados. É claro que, atrás
dessa decisão, virá, na sua esteira, uma série de
outras que vão obstar mais profundamente os
trabalhos da CPI, na medida em que as investigações
dependem fundamentalmente da transferência desse
sigilo para a CPI obter, por essa via, as informações
de que necessitam.
Há in com pre en são gran de. É cla ro que essa deci são do Mi nis tro foi in flu en ci a da pri me i ro por uma situ a ção de con fron to que está exis tin do en tre os dois
Poderes; e segundo, pela pró pria cam pa nha que na
imprensa se desenvolve contra a CPI. O Jornal do
Brasil, em um edi to ri al, che gou a di zer que a CPI estava praticando algo como a tortura que se prati ca
nas de le ga ci as de po lí cia para se ob ter con fis são dos
in di ci a dos, dos sus pe i tos. Com pa rar, em um edi to ri al,
a ati vi da de da CPI com a prá ti ca de tor tu ra em pre sos
para ob ter con fis sões, como se ti vés se mos tor tu rando os de po en tes para ob ter in for ma ções!... Esse tipo
de ale ga ção só re ve la que os in te res ses do sis te ma finan ce i ro – que são enor mes – es tão sen do pro fun da-
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men te atin gi dos pelo tra ba lho da Co mis são e as re ações apa re cem des ta ma ne i ra.
Sr. Pre si den te, es tou en cer ran do, agra de cen do
a be ne vo lên cia de V. Exª e di zen do que pelo me nos
há no tas boas como a de ci são da di re ção da Pe trobrás, den tro des te qua dro, que é ex tre ma men te pre ocu pan te de cor tes or ça men tá ri os so bre a CNEN, sobre a Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, com os
gas tos do Ban co Cen tral, as su min do pro por ções estra tos fé ri cas, sem que se haja ne nhum con tro le a ser
exer ci do so bre ele.
Era o que eu ti nha di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – So bre a
mesa, pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, que passo a ler.
É lida a se guin te:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57, DE 1999
Dá nova redação ao art. 243 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Senado Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons tituição Fe deral, pro mulgam a seguinte Emenda ao
tex to cons ti tu ci o nal:
Art. 1º O art. 243, caput, e seu pa rá gra fo úni co,
da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sam a vi go rar com a seguin te re da ção:
“Art. 243. As gle bas de qual quer re gião
do País onde forem lo calizadas culturas ile gais de plantas psicotrópicas ou a ex plo ração de tra ba lho es cra vo se rão ime di a ta mente expropriadas e especificamente des ti nadas à reforma agrá ria, com o as sen ta men to
prioritário aos colonos que já trabalhavam
na res pec ti va gle ba, sem qual quer in de ni zação ao pro pri e tá rio e sem pre ju í zo de ou tras
san ções pre vis tas em lei.
Pa rá gra fo úni co. Todo e qualquer bem
de valor econômico apreendido em de corrência do tráfico ilícito de entorpecentes e
dro gas afins e da ex plo ra ção de tra ba lho escravo será confiscado e se reverterá, con forme o caso, em benefício de instituição e
pes so al es pe ci a li za do no tra ta men to e re cuperação de viciados, no assentamento dos
colonos que foram escravizados, no apa relhamento e custeio de atividades de fis ca lização, controle, pre venção e repressão ao
cri me de trá fi co ou do tra ba lho es cra vo".
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Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Justificação
O iniciar do século XXI encontra o mundo
atrelado de contradições. A evolução da informática e
todas as demais inovações tecnológicas dominam as
primeiras páginas dos principais veículos de
comunicação. Entretanto, ao lado dessas revoluções
no desenvolvimento tecnológico, outra realidade se
mostra muito mais assustadora: a existência de
trabalhadores subjugados, deteriorados física e
moralmente, vendendo toda a sua força de trabalho
apenas pelo retorno de migalhas de alimentação,
sem plenitude de nenhum dos direitos sociais que
encontram-se insculpidos na Constituição de 1988 e
nos diversos tratados internacionais da qual o País é
signatário, e o que é mais gravoso, são direitos
assegurados aos indivíduos que datam do final do
século XIX.
As denúncias de trabalho análogo à condição
de escravo são múltiplas e atingem o Brasil de ponta
a ponta: as usinas de cana-de-áçucar em
Pernambuco e Paraíba, as carvoarias de Minas
Gerais e Bahia, as madeireiras, seringais e garimpos
do Pará, Acre e Amazonas apenas para citar as
regiões mais conhecidas, mostram de maneira
contundente a agressão feita a dignidade da pessoa
humana, que foram objeto de reportagens da revista
IstoÉ, de 4 de maio de 1994 e mais recentemente da
revista Veja, de 24 de março de 1999.
Antes de mais nada, cabe gizar que, na
atualidade, o problema do trabalho escravo continua
vinculado com a questão agrária no Brasil, pois o
processo de arregimentação dos trabalhadores se dá
na época da derrubada das matas e limpeza dos
pastos, onde várias fazendas contratam homens (às
vezes são pistoleiros) que se constituem como
empreiteiros. Esses empreiteiros são conhecidos
como “gatos”. São eles que entram em contato com
os trabalhadores rurais ou da periferia das cidades,
ludibriando-os através de falsas promessas.
Aos poucos aqueles trabalhadores descobrem
que o con tra to de tra ba lho pro me ti do será que bra do,
uma vez que o salário é inferior ao prometido. Além
dis so, a co mi da, quan do não é for ne ci da pelo pró prio
gato, deve ser com pra da no ar ma zém da fa zen da, a
pre ços ex tor si vos. Ade ma is, os alo ja men tos dos traba lha do res es tão sem pre em con di ções in sa lu bres e
não exis tem, em re gra, ins ta la ções sa ni tá ri as. Ain da
as sim, uma es pé cie de “taxa pelo alo ja men to” é descon ta da do sa lá rio, ge ran do, por tan to, uma ne fas ta e
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ab sur da pro por ci o na li da de, uma vez que quan to mais
as pessoas trabalham, mais ficam devendo aos fa zen de i ros. Não exis te pos si bi li da de de de i xar o lo cal
an tes de pa gar as dí vi das, pois o pro pri e tá rio da ter ra,
ou mes mo o gato, man tém um pe que no exér ci to par ticu lar com or dens para per se guir, pu nir e até ma tar, se
for ne ces sá rio, quem ten tar fu gir des sa si tu a ção.
Portanto, a condição dos trabalhadores rurais
no Brasil vem piorando ao longo dos anos, em que
pese o de sem pe nho de mo vi men tos so ci a is, gru pos
de direitos humanos, a Comissão Pastoral da Terra
(CPT), a Fe de ra ção dos Tra ba lha do res na Agri cul tu ra
do Pará (FETAGRI), enfim, segmentos organizados
que lutam no sentido de extinguir esse verdadeiro
cân cer no meio ru ral bra si le i ro que é o tra ba lho es cravo ou aná lo go.
A Câ ma ra dos De pu ta dos cri ou uma Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to em 1991, por re que ri men to
da De pu ta da Fe de ral So cor ro Go mes (PCdoB), des tina da a in ves ti gar as ori gens, ca u sa e con se qüên ci as
da vi o lên cia no cam po bra si le i ro, sob a pre si dên cia do
De pu ta do Ro ber to Rol lem berg (PMDB – SP),e ten do
como re la tor o De pu ta do Jo nas Pi nhe i ro (PT – MT).
No relatório final, de 28 páginas, são des cri tos: a)
desrespeito às normas tra ba lhis tas; b) ocorrência de
trabalho es cra vo; c) de manda pela posse e uso da
ter ra (tí tu los de pro pri e da de emi ti dos ir re gu lar men te);
d) au sência e omissão do Po der Pú bli co; e) ou tras
considerações.
Houve ainda um relatório final aditivo dessa
mes ma CPI, em abril de 1992, ten do como re la tor ad
hoc o De pu ta do Alci des Mo des to (PT – BA). Este rela tó rio adi ti vo ver sa so bre as di li gên ci as nos Esta dos
do Maranhão e Tocantins. Dentre outras con si de rações, são des ta ca dos no re la tó rio: a) ine fi cá cia do Judi ciá rio; b) omis são do Mi nis té rio Pú bli co; e c) omissão do Con gres so Na ci o nal.
Des ta fe i ta, a pre sen te pro pos ta de in se rir como
hi pó te se de ex pro pri a ção os imó ve is onde se en contrem o exer cí cio do tra ba lho es cra vo, visa su prir par te
da omis são do Con gres so Na ci o nal as si na la da pela
CPI, uma vez que com a vi gên cia da cha ma da Lei da
Re for ma Agrá ria – Lei nE 8.629, de 25 de fe ve re i ro de
1993, foi su pri da a prin ci pal inér cia apon ta da pela Comissão.
Ora, a in clu são do tra ba lho es cra vo como ca usa de confisco de imó vel ru ral para fins de re for ma
agrá ria já foi ten ta da. Era o § 6E do art. 9E da Lei nE
8.629/93, originário do Projeto nº 11-D de 1991, o
qual foi ve ta do so bre o mo ti vo de in cons ti tu ci o na li dade, na me di da em que os imó ve is ru ra is que não estejam cum prindo sua função so cial (art. 186 da
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CF/88) devem ser desapropriados através da regra
insculpida no art. 184 da CF/88, pois a Constituição
só ex cep ci o nou o con fis co no caso de cul ti vo de plantas psi co tró pi cas, no seu art. 243.
Assim, esta será a segunda tentativa de
extinguir tamanha violência contra o trabalhador do
campo, conquanto por intermédio de uma alteração
constitucional, pois em que pese a razoável
pertinência jurídica de interpretação, o veto
presidencial dado naquela oportunidade alimentou a
manutenção de uma lamentável prática na área rural.
O confisco se justificaria neste caso na medida em
que a escravidão no Brasil assume proporções
alarmantes e já extrapola as fronteiras do nosso País.
A ação fiscalizatória por parte do Estado tem-se
demonstrado desprovida de qualquer resultado
prático, obviando a urgente necessidade de
instrumentos legais que possibilitem uma ação
regressiva e punitiva mais efetiva àqueles
proprietários de terras que submetem o trabalhador
rural à condição análoga à de escravo, mesmo
porque, o superfaturamento nas desapropriações de
terras para fins de reforma agrária vem provocando a
deturpação
do
hábil
instrumento
da
desapropriação-sanção, uma vez que o que deveria
se tornar uma punição para o fazendeiro, que se
utilizou de mão-de-obra escrava, se torna um prêmio,
pois a área é avaliada sempre muito acima do seu
real valor de mercado.
Em síntese, a presente proposta encontra
respaldo jurídico constitucional, na exata medida em
que a Carta Magna em seu art. 5º, inc. III prevê que
“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante”, além de assegurar que é
garantido o direito de propriedade desde que
cumprida a sua função social (art. 5º, incs. XXII e
XXIII), ou seja, o presente exercício do poder de
emenda à Constituição é convalidador das normas de
direitos fundamentais.
Em virtude dos argumentos aqui aduzidos, não
me resta a menor sombra de dúvida de que a
presente iniciativa contará com o somatório de
esforços de todos os meus Pares.
Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 1999. – Se nador Ade mir Andra de, La u ro Cam pos, Ro ber to Fre ire, José Jor ge, Ge ral do Cân di do, Tião Vi a na, Djalma Falcão, Mozarildo Cavalcanti, Ju vêncio da
Fon se ca, Edson Lo bão, Ra mez Te bet, Pa u lo Souto, Luiz Otá vio, Ge ral do Althoff, Ca sil do Mal da ner,
Emília Fernandes, José Fogaça, Geraldo Melo,
Artur da Távola, Carlos Bezerra, Ante ro Paes de
Barros, Jader Barbalho, Hugo Napoleão, Jef fer-
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son Pe res, Ber nar do Ca bral, Djal ma Bes sa, Ma rina Silva, Eduardo Siqueira Campos, Romero
Jucá, Francelino Pe reira, Lú dio Coelho, Alvaro
Dias, José Eduardo Dutra, Ernandes Amorim,
Edu ar do Su plicy, Mar lu ce Pin to.
LEGISLAÇÃO CITADA
Cons ti tu i ção Fe de ral
Art. 243. As gle bas de qual quer re gião do País
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e
es pe ci al men te des ti na das ao as sen ta men to de co lonos, para o cultivo de produtos alimentícios e me dica men tos, sem qual quer in di ca ção ao pro pri e tá rio e
sem pre ju í zo de ou tras san ções pre vis tas em lei.
Pa rá gra fo úni co. Todo e qual quer bem de va lor
eco nô mi co apre en di do em de cor rên cia do trá fi co ilí cito de en tor pe cen tes e dro gas afins será con fis ca do e
re ver te rá em be ne fí cio de ins ti tu i ções e pes so al es peci a li za do no tra ta men to e re cu pe ra ção de vi ci a dos e
no apa re lha men to e cus te io de ati vi da des de fis ca lização, con tro le, pre ven ção e re pres são ao cri me de
trá fi co des sas subs tân ci as.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser lida está
sujeita às disposições específicas constantes dos
arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.
A matéria será publicada e despachada à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
pas so a ler.
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 429, DE 1999
Dispõe so bre o comparecimento bi enal dos Chefes de Missões Di plo má ticas pe ran te o Se na do Fe de ral.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os Chefes de Missões Diplomáticas de
ca rá ter per ma nen te com pa re ce rão, a cada dois anos,
perante o Se na do Fe de ral, para prestação de conta
de sua mis são.
Art. 2º O Ministério das Relações Exteriores,
mediante entendimento com a Comissão de Re lações Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, do Se na do Fe deral, es ta be le ce rá uma es ca la, em ro dí zio, de com parecimento dos Chefes de Missões Diplomáticas, de
for ma a com ple tar o ci clo a cada dois anos.
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Art. 3º O Tribunal de Contas da União deverá
realizar auditoria prévia, em cada Missão
Diplomática, a tempo de fornecer, ao Senado
Federal, relatório circunstanciado dessa auditoria.
Art. 4º A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, do Senador Federal, fixará uma
pauta de itens a serem auditados, temas a serem
discutidos, informações e dados a serem
apresentados pelos Chefes de Missões Diplomáticas.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Projeto de lei de nossa autoria, com idêntico
propósito, tramitou na Legislatura anterior sob o nº
261, de 1997, indo a arquivo, ao final dessa. Por
entender que se trata de iniciativa que continua a
merecer a maior atenção, voltamos a submetê-la aos
nossos pares.
A Constituição Federal assim dispõe:
“Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:
..............................................................
IV – aprovar previamente, por voto
secreto, após argüição em sessão secreta,
a escolha de chefes de missão diplomática
de caráter permanente;
..............................................................
A liturgia que cerca a designação de um chefe
de missão diplomática, tal como prevista no
dispositivo acima transcrito, dá bem a medida da
importância que o legislador constitucional quis
atribuir à função diplomática. Afinal, trata-se do
porta-voz da Nação brasileira junto a outra Nação
com a qual o Brasil mantém relações diplomáticas
ou junto a organismos internacionais que o País
integra. A importância dessa função, quando
judiciosamente sopesada, não deixa dúvidas
quanto à responsabilidade do Senado Federal, no
momento em que emite seu pronunciamento quanto
à escolha do Chefe do Executivo.
No entanto, a interveniência do Poder
Legislativo vai somente até à aprovação dessa
escolha ou pouco além. Não está previsto um rito
correspondente à avaliação do desempenho desse
delegado
da
Nação
brasileira,
rito
este
correspondente à tomada de contas que se faz, do
Poder Executivo como um todo, anualmente.
Daí, a meu ver, te rem sur gi do nu me ro sas ir re gula ri da des, quan do de au di to ri as exe cu ta das pelo Tri-
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bu nal de Con tas da União, em al gu mas das re pre senta ções bra si le i ras no Exte ri or.
Entre tan to, mais que exer cer o con tro le so bre a
correta aplicação de re cur sos e so bre a guar da dos
bens co lo ca dos à dis po si ção des sas re pre sen ta ções,
ne ces sá ria se faz uma ava li a ção pe rió di ca do de sempenho da missão que é confiada aos nos sos re presen tan tes jun to aos di ver sos pa í ses e or ga nis mos internacionais.
Este o pro pó si to do pre sen te Pro je to de Lei, que
sub me to à sá bia de li be ra ção dos meus pa res, es peran do me re cer pro po si ções que con tri bu am para seu
aperfeiçoamento.
Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 1999. – Se nador Pe dro Si mon.
(Às Comissões de Constituição, Jus tiça e Cidadania e de Relações Exteriores, e
Defesa Nacional, cabendo à última a de cisão ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 430, DE 1999
Determina a imposição provisória
de tetos tarifários sobre as importações
agro pe cuá ri as e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei dis põe so bre a apli ca ção dos tetos tarifários previstos pelo Acordo Agrícola firmado
pelo Brasil junto à OMC – Organização Mundial do
Co mér cio, so bre as ope ra ções de im por ta ção de produ tos de ori gem agro pe cuá ria.
§ 1º A de ter mi na ção fi xa da no caput per du ra rá
até que o Conselho do Agronegócio, instituído pelo
De cre to Pre si den ci al s/nº, de 2 de se tem bro de 1998,
pro nun cie-se con clu si va men te so bre a even tu al fa vorabilidade, para a economia agrícola nacional, dos
ter mos das al te ra ções nas re gras do co mér cio agrí cola in ter na ci o nal de cor ren tes da ro da da do mi lê nio daque la ins ti tu i ção mul ti la te ral.
§ 2º Excetuam-se do dis pos to nes te ar ti go, as
operações de importações pro ve ni en tes dos de ma is
países do Mercosul e de produtos com redução da
ofer ta em vo lu me que im pli que em ame a ça à re gu la rida de do abas te ci men to in ter no, de acor do com pa recer pré vio emi ti do pelo CNPA – Con se lho Na ci o nal de
Po lí ti ca Agrí co la.
Art. 2º Du ran te o pe río do a que se re fe re o § 1º
do artigo anterior, serão ado tados os procedimento
de va lo ra ção adu a ne i ra e li cen ci a men to pré vio, e exigi do o cer ti fi ca do de ori gem para to das as ope ra ções
de im por ta ções de pro du tos agro pe cuá ri os, in de penden te do país ou re gião de ori gem.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este pro je to de lei visa sal va guar dar os in teres ses da agri cul tu ra na ci o nal no con tex to his tóri co atu al do co mér cio agrí co la in ter na ci o nal.
Com as recentes crises econômicas que
aba la ram for te men te, em es pe ci al, vá ri os pa í ses
asiá ti cos e a Rús sia, ve ri fi cou-se a re pen ti na in flexão do qua dro fa vo rá vel do co mér cio agrí co la inter na ci o nal, o que le vou à re du ção subs tan ci al da
de man da agrí co la num mo men to de ex pan são da
ofer ta mun di al.
Di an te de tais cir cuns tân ci as, os pa í ses desen vol vi dos, para ga ran tir as po lí ti cas de sus tenta ção de ren da dos seus pro du to res, pas sa ram a
lan çar mão, com mais in ten si da de ain da, de me didas pro te ci o nis ta e sub ven ci o nis tas in ter nas, em
face dos des do bra men tos da cri se so bre os preços e so bre a ren da agrí co la.
Enquanto isso, o governo brasileiro, in di feren te aos vul to sos pre ju í zos so fri dos pe los agricul to res do País, pros se guiu com a po lí ti ca de liberalização radical da economia agrícola naci o nal.
Mesmo com a desvalorização cambial, não
se ob ser va o in cre men to das ex por ta ções agrí colas bra si le i ras em face dos efe i tos da in te ra ção da
re du ção da de man da in ter na ci o nal com as me didas de di fi cul ta ção do aces so aos mer ca dos dos
pa í ses ri cos.
Pelo lado das importações, constata-se a
am pli a ção das me di das de dum ping pe los ex porta do res agrí co las para o Bra sil vi san do com pen sar o
en ca re ci men to das im por ta ções de cor ren tes da nova
política cambial. Assim, o menor desempenho das
im por ta ções ve ri fi ca das com o novo re gi me cam bi al
deve-se, muito mais, à sig ni fi ca ti va re du ção do con su mo do més ti co de ri va do do apro fun da men to da crise eco nô mi ca bra si le i ra.
Perpassando esses processos, observa-se a
pou ca dis po si ção, prin ci pal men te de pa í ses da EU e
Ja pão, pela in clu são do tema agri cul tu ra na pa u ta da
revisão do Acordo Agrí co la da OMC pre vis to para a
cha ma da Ro da da do Mi lê nio da que la ins ti tu i ção.
Já os EUA, circunstancialmente, alinham-se
aos pa í ses do gru po de Ca irns, mu i to mais para adensar a pres são po lí ti ca so bre os pa í ses re fra tá ri os à revi são do ci ta do acor do, na pers pec ti va de que brar as
barreiras européias sobre as importações de vários
dos seus produtos. A realidade daquele país, dada
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pela in ten si fi ca ção re cen te das me di das pro te ci o nistas e pela sua po si ção his tó ri ca de de fe sa da ple na libe ra li za ção do co mér cio agrí co la ape nas para os outros pa í ses (até o mo men to o Con gres so ame ri ca no
sequer homologou o Acordo Agrícola), desautoriza
qual quer pos si bi li da de de ratificação, pelos EUA, de
novas regras para o comércio agrícola que efe ti vamente impliquem na liberalização do aces so ao seu
mercado.
Diante desse quadro, o Con gresso Nacional
não pode admitir a posição de absoluta fragilidade
política com que o Governo brasileiro se apresen ta
para en fren tar as pro vá ve is re ne go ci a ções do Acor do
Agrí co la no bojo da cha ma da Ro da da do Mi lê nio da
OMC.
Com o intuito de materializar essa estratégia,
apresentamos este projeto de lei que, em nos so julgamento, fortaleceria o po sicionamento brasileiro,
não apenas para a inclusão do tema agricultura na
Ro da da do Mi lê nio, como para a con quis ta de re gras
do co mér cio agrí co la in ter na ci o nal que im pli quem em
con tra par ti das re a is ao pro ces so vi go ro so e uni la te ral
de abertura da economia agrícola promovida pelo
atu al go ver no.
Obser ve-se que a pro po si ção de ma jo ra ção das
tarifas so bre as im por ta ções agrí co las, pre vis ta pelo
pro je to, man tém-se nos li mi tes per mi ti dos pela OMC,
e pre vê a sua fle xi bi li za ção ante si tu a ções de com prometimento do abastecimento interno, assim ates tadas pelo CNPA.
O pro je to pro põe a ma nu ten ção dos pi cos ta ri fári os até que o Con se lho do Agro ne gó cio emi ta pa recer sobre os termos das no vas regras acor da das
para a te mática agrí cola even tualmente extra í das
da Ro da da do Milê nio, atestan do a favorabilidade
das mes mas a par tir dos in te res ses da agri cul tu ra
na cional.
A pro po si ção sal va guar da o Mer co sul na questão ta ri fá ria, mas o in clui na pro pos ta de de fi ni ção de
exi gên cia do li cen ci a men to pré vio e cer ti fi ca do de origem, com vis tas não ape nas a pro te ger o con su mi dor
na ci o nal mas, tam bém, de co i bir ope ra ções de tri angulação e de responder, minimamente, às recentes
medidas adotadas, principalmente pela Argentina,
que vêm le van do a im por tan tes dis tor ções no co mércio agrícola intrabloco, com sérios prejuízos para o
Brasil.
Ante o exposto e, acreditando nos mé ritos da
ini ci a ti va para a de fe sa da agri cul tu ra na ci o nal, es peramos contar com o apo io dos ilus tres mem bros do
Se na do Fe de ral.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1999. –
Senador Geraldo Cândido, PT – RJ.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1998
Cria o Conselho do Agronegócio e
dá outras providências.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84 inciso VI, da
Cons ti tu i ção, de cre ta:
Art. 1º Fica cri a do o Con se lho do Agro ne gócio, ór gão com pos to de for ma pa ri tá ria por re presen tan tes dos se to res pú bli cos e pri va do.
Art. 2º O Conselho, órgão consultivo, tem
como mis são a ar ti cu la ção e a ne go ci a ção en tre o
po der pú bli co e a ini ci a ti va pri va da, com o ob je tivo de im ple men tar os me ca nis mos, as di re tri zes e
as res pec ti vas es tra té gi as com pe ti ti vas do agronegócio brasileiro, no médio e longo prazos, a
par tir das pro pos tas do Fó rum Na ci o nal da Agricul tu ra – FNA.
Art. 3º Para con se cu ção de seus ob je ti vos, o
Con se lho po de rá ar ti cu lar-se com órgãos e en tida des dos Go ver nos Fe de ral, do Dis tri to Fe de ral,
dos Estados e dos Municípios, bem assim com
en ti da des pri va das e or ga nis mos in ter na ci o na is.
Art. 4º Cabe ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to a for mu la ção dos atos que se fi zerem ne ces sá ri os ao cum pri men to des te De cre to;
fixar a composição do Conselho; designar seus
mem bros e pres tar o apo io téc ni co e ad mi nis tra ti vo ao
colegiado.
Art. 5º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
Bra sí lia, 2 de se tem bro de 1998: 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Fran cis co Sér gio Tur ra.
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– De ci são Ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Os pro je tos
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 339, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no dis pos to no § 2º do art. 50
da Cons ti tu i ção Fe de ral com bi na do com o in ci so I, alínea a, do art. 215 do Regimento Interno do Sena do
Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia seja sub me ti da
à Mesa Di re to ra pe di do das se guin tes in for ma ções a
ser di ri gi do ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Sa ú de,
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re la ti vo a no tí cia ve i cu la da pela im pren sa so bre li ci tação para contratação de em pre sa que irá for ne cer o
Car tão Na ci o nal de Sa ú de:
a) qual a data do Diá rio Ofi ci al onde foi pu bli cado o Edi tal?
b) qual a ra zão de uma con cor rên cia in ter na ci onal?
c) quan tos os usuá ri os a se rem iden ti fi ca dos e
cadastrados?
d) qual o vo lu me de re cur sos des ti na dos a custe ar o pro je to e sua ori gem or ça men tá ria?
e) qua is os ter mos do acor do com o Ban co Mundi al para a con ces são do fi nan ci a men to?
f)em que con sis te o Car tão Na ci o nal de Sa ú de?
g) por que a constituição de uma Comissão
Espe ci al de Li ci ta ção para pre si dir à Con cor rên cia?
h) o pro je to está le van do em con ta a Lei nº 9.454,
de 7 de abril de 1997?
i) qual o teor com ple to do Edi tal de Li ci ta ção?
Justificação
Este é mais um caso so bre o qual são apon tadas sus pe i tas, por par te da im pren sa, o que já está se
tor nan do uma ro ti na, in fe liz men te. Des te modo, é imperioso que o Congresso Nacional, no exercício de
seu pa pel fis ca li za dor dos atos da Admi nis tra ção se
in ter po nha, para apu ra ção da ver da de.
Cons ta da no tí cia que a tec no lo gia a ser ado tada, além de vul ne rá vel à fra u de, é ob so le ta, por quanto exis tem dis po ní ve is no mer ca do mé to dos di ver sos,
mais se gu ros e mais mo der nos.
Além disso, o pra zo para implantação – nove
me ses – é in com pa tí vel com o vo lu me e com ple xi dade da ta re fa, pelo que nos é dado co nhe cer de ex periência que vi mos ten do da ten ta ti va de im plan ta ção
do Ca das tro Na ci o nal de Re gis tro Ci vil, de ter mi na do
pela Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, re sul tan te de
Projeto de Lei de nossa autoria, Cadastro este em
con di ções de aten der a essa e mu i tas ou tras ne ces sida des da po pu la ção bra si le i ra como um todo.
De ou tro lado, ca das tros de ta ma nha abran gência me re cem pro fun dos es tu dos e dis cus sões, an tes
de se rem im plan ta dos, a fim de evi tar mos que es forços de tal envergadura venham a tra zer resultados
frus tran tes, como foi o caso do ca das tra men to ele i toral, que ori gi nou o Tí tu lo de Ele i tor, que, sem uma foto gra fia ou im pres são di gi tal, se tor nou um do cu mento su je i to a uso fra u du len to.
Des te modo, Se nhor Pre si den te, en ca re ce mos
a Vos sa Exce lên cia faça che gar este Re que ri men to,
ao Se nhor Mi nis tro da Sa ú de, a fim de que ob te nhamos in for ma ções bas tan tes que nos per mi tam ava li-
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ar e opi nar so bre o ca das tro/Car tão Na ci o nal de Saú de.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1999. –
Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
....................................................................................
Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão
con vo car Mi nis tro de Esta do ou qua is quer ti tu la res de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, in for mações so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im portan do em cri me de res pon sa bi li da de a au sên cia sem
jus ti fi ca ção ade qua da.
....................................................................................
§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Senado Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es critos de in for ma ção a Mi nis tros de Esta dos ou a qualquer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go, impor tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou
o não-atendimento no pra zo de trin ta dias, bem como
a pres ta ção de in for ma ções fal sas.
....................................................................................
REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
....................................................................................
Art. 215. São es cri tos os re que ri men tos não refe ri dos no ar ti go an te ri or e de pen dem de vo ta ção por
maioria simples, presente a maioria da composição
do Se na do, sal vo os aba i xos es pe ci fi ca dos:
I – de pen den tes de de ci são da Mesa:
a) requerimento de informação a Ministro de
Esta do ou qual quer ti tu lar de ór gão di re ta men te subordinado à Presidência da República (Const., art.
50, § 2º, com re da ção dada pela ECR nº 2/94);
....................................................................................
LEI Nº 9.454, DE 7 DE ABRIL DE 1997
Institui o nú mero único de Registro
de Iden ti da de Ci vil e dá ou tras pro vi dências.
(À mesa para de ci são.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O re que rimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento
Inter no do Se na do Fe de ral.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
palavra ao nobre Senador Mo zarildo Cavalcanti,
como Líder, por 5 mi nu tos, para co mu ni ca ção ur -
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gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14,
inciso II, alí nea a, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Se na do res, a no i te de 17 de ju nho de
1822 permanece viva e iluminada em nossas lem branças. Estava naquele me morável dia sendo fun da do o Gran de Ori en te do Bra sil, sob os apla u sos de
ab ne ga dos ho mens de le tras, de ma çons ilus tres, de
religiosos des te mi dos e do povo li vre que a tudo assis tia.
Sem pre com a no bre mis são de aju dar a gui ar
os pas sos fir mes da Pá tria pela sen da do de ver cí vico, o Grande Oriente do Brasil esteve à frente dos
grandes acontecimentos que mu daram para melhor
os des ti nos da Na ção.
Pá tria e Ma ço na ria pas sa ram a tri lhar o mes mo
ca mi nho, e suas his tó ri as se com ple ta ram com o passar do tem po, nas lu tas re nhi das pe las gran des conquis tas so ci a is do sé cu lo XIX, con ti nu a ram en tre la çadas no sé cu lo XX, que se exa u re e, cer ta men te, con tinuarão ligadas no terceiro milênio que se aproxima
ra di o so.
Aos um bra is do ter ce i ro mi lê nio, o Gran de Orien te do Bra sil se gue fir me com o pro pó si to de con tinu ar o seu gran de tra ba lho, que é li de rar ho mens livres para fa ze rem o pro gres so do País. Esse pro gresso é vi sí vel a cada dia, e a pro va dis so é o cons tan te
mo vi men to ma çô ni co que re ú ne os ir mãos dos pa í ses
que for mam o Mer co sul.
Nascido em Ouro Preto, em 1994, o Pri meiro
Encon tro de Ma çons do Mer co sul pro je tou-se em São
Paulo, em 1995, onde maçons da América Latina
bus ca ram a in te gra ção da Ma ço na ria nes se me mo rável projeto. Em 1996, o III Encontro de Maçons do
Mercosul foi um sucesso em Ponta Porã, no Mato
Gros so do Sul. Em ou tu bro de 1997, em Cu ri ti ba-PR,
vi ve mos mo men tos do pro gres so e con quis tas com o
IV Encon tro de Ma çons do Mer co sul.
Em ju nho de 1997, Bra sí lia se di ou o me ga e vento “Compasso para o Futuro”, onde grande número
de ma çons do Bra sil e do ex te ri or es ti ve ram re u ni dos
em bus ca de me lho res dias para os po vos do Bra sil e
das na ções ir mãs.
Em abril de 1998, a Ma ço na ria, so li dá ria com as
70 mil pes soas atin gi das di re ta ou in di re ta men te pelo
gran de de sas tre eco ló gi co das que i ma das no Estado de Ro ra i ma, ins ti tu iu o pro gra ma S OS-Roraima,
com o pro pó si to de an ga ri ar recursos fi nan ce i ros,
rou pas, ali men tos e re mé di os para ame ni zar o
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sofrimento daquelas famílias, re por tan do-se a to das
as Lo jas Ma çô ni cas, cer ca de 3.000, con tri bu in do, assim, para a re cons tru ção do que o fogo des tru í ra.
Em maio de 1998, o Grão-Mestre Geral do
Grande Oriente do Brasil, em audiência com o
Ministro da Saúde, ratifica o seu apoio no combate
à dengue, no que engajou todas as lojas nesse árduo
trabalho.
Na mesma ocasião, convidou o Exmº Sr.
Ministro da Saúde, Dr. José Serra, a visitar a
Fundação Maçônica Manoel dos Santos, na cidade
de Uberlândia, cuja organização, dada a sua maneira
de administrar os recursos, contribuiria como modelo
para todo o Brasil.
Ainda em maio de 1998, instituiu o Grande
Oriente do Brasil o Programa de Socorro ao Nordeste
Brasileiro – PSNB, de ajuda aos flagelados da seca,
com doações em dinheiro e gêneros alimentícios
arrecadados pelas Lojas Maçônicas de todo o Brasil e
distribuídas através dos maçons e das autoridades de
cada Município do Nordeste atingido pela seca.
Em abril passado, o Grande Oriente do Brasil
promoveu, na cidade de Gramado-RS, o V Encontro
de Maçons do Mercosul com o mesmo êxito dos
encontros anteriores, com fraternal bloco dos países
vizinhos irmanados no único propósito de alavancar o
comércio da América do Sul, como disse muito bem o
Irmão Jafé Torres: “O Mercosul pretende consolidar
uma união aduaneira e amalgamar as bases para o
soerguimento de um mercado comum, pleno, no
início do próximo século”.
A Maçonaria continua, mesmo anonimamente,
a prestar à Pátria o grande serviço em prol das
nossas crianças, quando, unida à Organização
Internacional do Trabalho – OIT, lançou em Brasília,
em 1997, a Campanha de Combate à Exploração do
Trabalho Infantil. Isso é a resposta para aqueles que
maldosamente perguntam: o que está fazendo a
Maçonaria? Atualmente, o Grande Oriente do Brasil
está encetando uma forte campanha, de âmbito
nacional, denominada “Maçonaria Contra as Drogas”,
que a cada dia soma adeptos e está presente em
todos os lugares onde exista uma Loja Maçônica e,
além dos maçons, as nossas esposas, através da
Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, atuam com
toda presteza na área de educação e filantropia,
assessorando os preceptores da Ação Paramaçônica
Juvenil -APJ, que congrega filhos e filhas de maçons
ou outros jovens de bons costumes, de ambos os
sexos, especialmente convidados, com o propósito
de se constituir em alternativa de vida social sob os
influxos da moral e dos ideais maçônicos.

303

É isso, Srs. Se na do res, o que o Gran de Ori ente do Bra sil vem fa zen do. Ain da con ta com 852 ins tituições de ca ri da de, como: cre ches, asi los, es co las,
ambulatórios, postos de atendimentos médicos e
odontológicos, escolas profissionalizantes e as sistên cia à mãe ai dé ti ca, man ti das pe las mais de 3.000
Lo jas Ma çô ni cas em todo o Bra sil.
É com mu i to or gu lho que ho me na ge a mos neste dia essa Grande Instituição, que é o Grande Ori ente do Brasil, e que completa seus 177 anos de
fundação, tão jovem como nos primeiros dias. Tão
atu an te quan to no al bor dos mo vi men tos li ber tá ri os.
Relembrando as palavras do nobre Senador
José Roberto Arruda, que, no seu pronunciamento
nesta Casa, ano passado, foi feliz ao dizer que “o
Grande Oriente do Brasil tem mais futuro do que
pas sa do” é que vos digo tam bém que é com a base
firme do passado que podemos construir a mo numental projeção de um futuro radioso e pleno de
conquistas.
Que as mi nhas pa la vras pos sam le var ao Grande Arqui te to do Uni ver so o ple i to dos ma çons do Brasil, para que essa data fes ti va dos 177 anos de existên cia pos sa se per pe tu ar por to dos os sé cu los para a
felicidade dos homens livres e de bons costumes e
para a Gló ria do Gran de Geô me tra dos Mun dos, que
é Deus.
Pa ra béns, povo ma çô ni co.
Pa ra béns, Gran de Ori en te do Bra sil, pe los seus
177 anos de tra ba lho, jus ti ça e gló ri as.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Presi den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao ilus tre Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der
do PSDB, por 5 mi nu tos, para uma co mu ni ca ção urgen te e de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14,
Inci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Se na do res, pre ten do, ra pi da men te, mar car a po si ção
do par ti do so bre duas ques tões dis tin tas. A pri me i ra é
no tocante a todo o episódio que envolve o Di retor-Geral da Po lí cia Fe de ral, o De le ga do João Ba tis ta
Campelo.
A Exe cu ti va do par ti do re u niu-se on tem e marcou a se guin te po si ção, Sr. Pre si den te, Srs. Se na dores: A ques tão dos di re i tos hu ma nos é uma cláu su la
pétrea para o par ti do. É ba si lar e fun da men tal o respe i to aos di re i tos hu ma nos, e foi em um des ses princí pi os que o PSDB foi fun da do.
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Portanto, o nosso partido entende que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso está agindo
de acordo e tomando todas as providências. Sem
dúvida nenhuma, o PSDB confia na decisão do
Presidente Fernando Henrique Cardoso no tocante
às averiguações que estão sendo feitas. Se ficarem
evidenciadas quaisquer questões das que foram
levantadas, entendemos que Sua Excelência tomará
a decisão necessária, como é do seu feitio, para
definir a questão.
Portanto, o PSDB aguarda as averiguações,
mas confiante no posicionamento do Presidente da
República, de que Sua Excelência tomará todas as
me di das ne ces sá ri as para de fen der a sua bi o gra fia, a
his tó ria e tam bém a bi o gra fia do PSDB.
Sr. Pre si den te, a se gun da ques tão diz res pe i to
às co lo ca ções fe i tas on tem pelo Pre si den te do PDT, o
Sr. Le o nel Bri zo la. O Sr. Le o nel Bri zo la, no pro gra ma
de mo crá ti co de horário gratuito na televisão, atacou
pes so al men te não so men te o Pre si den te da República, mas tam bém o Vi ce-Presidente, Mar co Maciel.
Lamento o episódio, mas não vou proceder a
ataques contra o Sr. Le o nel Bri zo la. Terei para com
ele o res pe i to que não teve com o Pre si den te e o Vice-Presidente. Mas que ro re pu di ar as agres sões, as
co lo ca ções ras te i ras e, so bre tu do, o des ser vi ço à demo cra cia, in fe liz men te, ao pre gar a re nún cia do Presiden te e do Vi ce-Presidente; e, mais do que isso, ao inci tar de ter mi na das ques tões pela te le vi são.
Enten do que o ho rá rio po lí ti co de mo crá ti co, neces sá rio para a ma ni fes ta ção dos par ti dos, não deve
ser usa do da que la for ma. Mas en ten do tam bém que,
na democracia, esse julgamento não deve ser dos
par ti dos po lí ti cos e mu i to me nos do Pre si den te da Repú bli ca, que foi ata ca do, mas, sim, do Tri bu nal Su peri or Ele i to ral.
Quero resguardar a honradez do Presidente
Fer nan do Hen ri que e do Vi ce-Presidente Mar co Maciel, que não é questionado, em momento nenhum,
pe los ad ver sá ri os de bom-senso que fa zem a po lí ti ca
brasileira.
O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – E ele atacou o Con gres so tam bém!
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – O Sr.
Leonel Brizola atacou inclusive – eu iria falar sobre
isso ago ra, Se na dor Ber nar do Ca bral –, num des tempe ro ver bal, o Con gres so Na ci o nal, fa zen do-lhe acusações, que, infelizmente, são levianas, porque o
Con gres so tem tido a res pon sa bi li da de e a cla re za de
discutir abertamente as questões, decidindo, de mocraticamente, pelo voto da maioria, nas suas duas
Ca sas.
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Portanto, Sr. Presidente, a posição do PSDB
não é de ata que ao Sr. Le o nel Bri zo la, até em res pe i to
a sua biografia e a sua his tó ria, mas, in fe liz men te, é
de re pú dio, tal vez pelo mo men to po lí ti co que S. Exª
vive, à sua ne ces si da de de co lo car te ses que não são
as mais de mo crá ti cas.
Qu e ro re a fir mar a con fi an ça do PSDB no Pre sidente da República, na sua honradez, seriedade e,
também, na honradez e na seriedade do Vice-Presidente Marco Ma ciel. Fica aqui o desagravo
do PSDB ao Pre si den te e ao Vi ce-Presidente da Repú bli ca, que se con du zem com a hon ra dez e com a
se ri e da de ne ces sá ri as.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Vol ta mos à
lis ta de ora do res.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de pe dir a mi nha ins crição, opor tu na men te, para uma co mu ni ca ção ina diável.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – V. Exª fi cará ins cri to, Se na dor Si que i ra Cam pos. Terá a opor tuni da de de usar a pa la vra.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ria do Car mo.
V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, os nú me ros, os fa tos e as pro fe ci as
que vi nham sen do di vul ga dos ul ti ma men te não pin tavam um ce ná rio ani ma dor como ho ri zon te para o desem pe nho de nos sa eco no mia nes te ano de 1999.
Ao contrário de pre vi sões pes si mis tas de es tudiosos e adivinhos, depois de um longo período de
que da, o nos so Pro du to Inter no Bru to pa re ce ter voltado a crescer. Pela sétima vez consecutiva, cai a
taxa bá si ca de ju ros, de 45% ao ano, em mar ço, para
22%, atu al men te, uma que da de 50% nes se cur to perío do, mas, na ver da de, ain da es ta mos anos-luz dos
ju ros pra ti ca dos nas eco no mi as de sen vol vi das. Urge
ace le rar esse viés para ba i xo, para po der mos ala vancar a eco no mia por meio dos em pre sá ri os bra si le i ros,
que fi ca rão com pe ti ti vos em re la ção aos seus con gêne res no mun do.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aos que
pro cla ma vam que os ju ros al tos eram a se gu ran ça da
estabilidade da moeda, a garantia de investimentos
ex ter nos e o con tro le da in fla ção, aí está a res pos ta: o
País se mo vi men tou para cres cer, a in fla ção con ti nua
em que da e não hou ve eva são de ca pi ta is. Mu i to pelo
con trá rio, o Go ver no, há pou co tem po, con se guiu colocar títulos no exterior com facilidade, sem acenar
com tão al tas ta xas de ju ros.
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A política de juros altos que vinha sendo
aplicada para atrair investimentos e estabilizar a
economia só contribuiu para entravar a nossa
atividade econômica, quebrar ou endividar as
empresas e os cidadãos, aumentar assustadoramente
a inadimplência, multiplicar a dívida pública e gerar esse
exército de desempregados que clamam por uma
oportunidade de voltar a trabalhar para sustentar
suas famílias.
Nenhum país pode, hoje, ter a esperança de
crescer na dependência de capitais de curto prazo,
de capitais especulativos que nem prazos têm,
porque ao menor sinal de desconfiança debandam
para outros mercados. É um dinheiro que não tem
compromisso algum, não tem compromisso humano
ou social, seu deus é o lucro fácil. Ao custo que temos
pago, esse dinheiro não serve e nunca serviu para o
Brasil.
Existem, hoje, circulando no Planeta, com uma
velocidade de ingresso e uma capacidade de fuga
extraordinárias, US$3 trilhões por dia, com finalidade
apenas especulativa, que movimentam as Bolsas do
mundo inteiro.
Nos casos do México, da Tailândia, da
Indonésia, da Malásia, da Coréia do Sul, da Rússia e
do Brasil, nas dificuldades que ultimamente vivemos,
com a desvalorização da nossa moeda, esses
capitais ainda que não as tenham provocado
diretamente, precipitaram e agravaram as crises que
abalaram os mercados do mundo inteiro. De fato,
geraram inúmeras tragédias nos planos social e
econômico, a perda de patrimônio e o desemprego de
milhões de pessoas.
Enquanto as Bolsas atingidas pelo terremoto
dessas crises entravam em baixa vertiginosa, com
enormes perdas durante um certo período, as Bolsas
de outros países mais desenvolvidos, notadamente
nos Estados Unidos, disparavam, acumulando
ganhos fantásticos. Ao mesmo tempo, economias
mais frágeis contabilizavam enormes perdas pela
ação desses recursos virtuais, que contribuíam para
transformar as economias dos países emergentes em
verdadeiros cassinos de apostas na moeda nacional,
em sua desvalorização com relação ao dólar, para
gerar lucros especulativos milionários.
O Brasil vinha praticando, nos últimos anos, a
taxa de juros reais mais alta do mundo, segundo
pesquisa feita pelo jornal The Economist em vinte e
cinco países emergentes. Melhoramos, é verdade,
com a redução dos juros, mas ainda há um longo
caminho a percorrermos para tornarmos nossa
economia competitiva.
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A per sis tên cia nes ta po lí ti ca ir ra ci o nal e in sa na,
ali a da a uma car ga tri bu tá ria es cor chan te – que na vigên cia do Pla no Real pas sou de 28 para 33% do PIB
– ar ra sou a nos sa ca pa ci da de de ini ci a ti va e im pôs
imen sas di fi cul da des à ati vi da de eco nô mi ca do País,
au men tan do es tu pi da men te a nos sa dí vi da in ter na e
ex ter na. Che ga mos ao ab sur do de de ver pra ti ca mente me ta de do que pro du zi mos no ano, e a ne ces si dade de pa ga men to de ju ros anu a is al can çar hoje uma
cifra superior ao montante do que era nossa dí vida
pú bli ca há cin co anos.
A nos sa dí vi da in ter na cres ceu ver ti gi no sa mente pela voracidade dos juros estratosféricos pra ti cados, sob o pre tex to equi vo ca do de pro te ger a es ta bi lida de de nos sa mo e da.
No co me ço do Pla no Real, a nos sa dí vi da in terna gi ra va em tor no de R$75 bi lhões, e, hoje, já ul trapassa os 350 bilhões, sem embargo de havermos
ven di do, no pe río do, gran de par te das nos sas es ta tais.
O Bra sil, para sair de suas di fi cul da des, pre ci sa
pro du zir e ex por tar, pre ci sa au men tar o su pe rá vit da
balança comercial, precisa consolidar posições nos
mercados. Mas, para competir em con di ções de sucesso, como poderá concorrer com países de juros
anu a is equi va len tes a pou co mais do que a sua in flação, quando aqui a taxa básica de juro chegava a
mais de 15 ve zes a in fla ção anu al, e para o con su midor fi nal até mais de 30 ve zes?
Mes mo com a taxa anu al de 22% a.a., quan do,
antes, chegou a 45%, como poderemos concorrer
com o Ja pão, cuja taxa é de 2%, ou os Esta dos Unidos, onde a taxa é de 4,7%?
A ir ra ci o na li da de de al gu mas po lí ti cas pú bli cas,
tanto a nível fe deral quanto estadual, in viabilizaram
atividades econômicas para o desenvolvimento de
nos so País. Ain da so mos, Sr. Pre si den te, o país do
des per dí cio e das des con ti nu i da des.
A cri se do se tor açu ca re i ro é um des ses exemplos. No meu Esta do, em Ser gi pe, na dé ca da de 70,
existiam seis usinas, das quais resta apenas uma,
além de mais uma des ti la ria. Só o Mu ni cí pio de Ca pela per deu cer ca de 4.000 pos tos di re tos de tra ba lho,
sem con tar a per da de mi lha res de em pre gos in di retos. A usi na que hoje exis te é de por te mé dio e gera
1.000 em pre gos di re tos e 5.000 in di re tos, pro mo vendo a la vou ra en tre os pe que nos e mé di os pro pri e tá rios de terra que fornecem matéria-prima para essas
indústrias.
Ao lado da fa lên cia do se tor su cro al co o le i ro do
Esta do, as sis ti mos à ab so lu ta fal ta de apo io ofi ci al à
citricultura, atividade econômica que mais emprega
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em Ser gi pe. Nos sa re gião sul, an tes tão prós pe ra, é
hoje vítima de um processo cruel de proletarização,
ante a la men tá vel in di fe ren ça dos Go ver nos es ta du al
e Federal, concentrando atualmente mais de 30 mil
desempregados, número que tende a crescer pela
que da con tí nua da pro du ti vi da de da ci tri cul tu ra ser gipana.
O Estado de Sergipe perdeu recentemente uma
oportunidade histórica de implementar um novo
modelo de desenvolvimento auto-sustentável, pelo
qual poderíamos ter gerado dezenas de milhares de
empregos permanentes.
Trata-se da privatização da Energipe pelo
Governo do Estado, cuja venda apurou US$400
milhões. Apenas a título de ilustração, caso
tivéssemos investido esses recursos em irrigação,
poderíamos ter implantado 60.000 hectares de áreas
irrigadas, gerando 120 mil empregos permanentes e
criando, assim, o segundo maior pólo de produção de
alimentos do Nordeste. Mas, ao invés disso, os
recursos foram dilapidados em obras simplesmente
eleitoreiras, sem a mínima visão socioeconômica.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para
sustentar o real, garantindo a estabilização da
moeda, coube ao setor financeiro o privilégio de
cobrar juros altíssimos, enquanto a participação da
agropecuária foi a de estoicamente sustentar preços
que garantissem a cesta básica e o acesso da
população à comida, a preços mínimos.
Paralelamente, os insumos agrícolas e as outras
despesas de custeio não pararam de subir, num
período de cinco anos em que a inflação chegou a
abocanhar quase 60% do poder aquisitivo. E tem
sido ultimamente o mesmo setor agropecuário que
tem garantido o crescimento do PIB. Não se sabe
até quando o sacrificado setor agrícola continuará a
resistir ante tanta falta de estímulos do nosso
modelo econômico, que insiste em privilegiar o
setor especulativo, em prejuízo dos que teimam
heroicamente em produzir em nosso País.
Os efeitos positivos da sinalização de queda
nas taxas de juros promovida pelo Governo apontam
para a necessidade de se priorizar a agricultura,
apoiar, com real empenho, o sistema produtivo na
indústria, no comércio e nos serviços, com destaque,
no Nordeste brasileiro, para o turismo. Enfim, cabe
valorizar o trabalho, em vez de se prestigiar e
proteger tanto o capital, tão fluido nestes tempos de
globalização.
O futuro do nosso País está realmente na implantação de uma política desenvolvimentista que
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gere em pre go e ren da, e não na mal fa da da po lí ti ca
mo ne ta ris ta que sobrevive da administração de me ca nis mos de re ces são e de sem pre go.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1999 (nº
4.549/89, na Casa de ori gem), que in clui os por tos de
Itum bi a ra e São Si mão, am bos no rio Pa ra na í ba, no
Esta do de Go iás, na re la ção des cri ti va dos por tos marí ti mos, flu viais e la cus tres do Pla no Na ci o nal de Vi ação.
Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será inclu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Encerrou-se
ontem o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei da Câ ma ra nº 24, de 1999 (nº 4.862/98,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
o
Re pú bli ca, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 2
do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967,
com a re da ção dada pela Lei nº 9.314, de 14 de novem bro de 1996.
Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será inclu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Conce do
a palavra ao ilustre Senador Pe dro Simon, por 20
minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Sena do res, não há dú vi da de que, nos meus qua ren ta
anos de vida pública, não tinha assistido a um mo mento tão estranho, tão difícil de interpretar como
este que vi ve mos ago ra.
De um lado, os de sen ten di men tos en tre o Pre siden te da Câ ma ra e o Pre si den te do Se na do – que diga-se de pas sa gem, com mu i ta ca te go ria, os dois termi na ram su pe ran do. É cla ro que era me lhor que não
tivesse acon tecido, mas hou ve uma com preensão
re cí pro ca, e cre io que esse fato está su pe ra do. No
regime par lamentar, é até compreensível, lá pelas
tantas, um certo destempero, um certo atrito entre
Par la men ta res. É cla ro que aqui o pro ble ma en vol veu
os dois Pre si den tes, mas cre io que pas sou e, na minha opi nião, sin ce ra men te, não de i xou má go as.
No en tan to, o que me pre o cu pa é o Con gres so
Nacional e o Supremo Tribunal Fe deral. Houve um
mo men to en tre o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e a Pre sidên cia da Re pú bli ca que cha mou a aten ção e foi di fícil – algumas ma ni fes ta ções da Pre si dên cia da Repú bli ca, na mi nha opi nião pou co fe li zes, en vol vendo de ci sões da Jus ti ça com re la ção ao uso de limi -
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na res, com re la ção a dú vi das e an gús ti as do Exe cu tivo, com re la ção a cer tos tri bu tos que, via li mi nar concedida pelo Judiciário, os empresários terminavam
não pa gan do. E não ha via de ci são des sas li mi na res.
Mas ali, de cer ta for ma, o as sun to tam bém foi su pe rado.
Aliás, nesse sentido, creio que há duas
questões que vamos ter de analisar. De um lado, as
medidas provisórias, com que praticamente o Poder
Executivo vem governando o Brasil. Sobre todas as
matérias importantes, e não apenas sobre aquelas
absolutamente necessárias, o Governo vem
legislando por medida provisória. Sobre o que deveria
ser tratado em projeto de lei complementar, projeto de
tributos, seja lá o que for, passando por cima de toda
a Constituição, o Governo vem legislando por medida
provisória.
Com todo o respeito que tenho ao Supremo –
quem sou eu, um rábula, professor de faculdade, é
verdade, mas quem sou eu? –, juro, Sr. Presidente,
que li cem vezes a Constituição Federal. Nas cem
vezes em que a li, nas cem vezes em que fui buscar
lá, na votação da Constituinte, como se votaram as
medidas provisórias, juro que não v i nada que desse
ao Supremo Tribunal Federal o direito de interpretar
que a medida provisória poderia ser repetida quantas
vezes o Presidente da República quisesse.
Na minha opinião, segundo o texto da
Constituição Federal, o Presidente da República
poderá adotar medidas provisórias; se no prazo de
trinta dias for aprovada... Veja bem: aprovada. Caso
não seja aprovada, morreu. O Supremo Tribunal
interpretou que a medida provisória poderá ser
reeditada várias vezes, e é o que está acontecendo
hoje. Então, fica com o Supremo Tribunal Federal,
com todo o respeito, a grande responsabilidade pelo
fato de o Brasil estar sendo governado por medida
provisória.
Hoje vim correndo para apartear o brilhante
pronunciamento do Relator da Constituinte e grande
jurista desta Casa, Senador Bernardo Cabral, o que
para mim é uma grande honra, uma grande emoção.
S. Exª está aqui para dizer que a medida provisória
era para existir no regime parlamentarista. Criado o
regime parlamentarista, criar-se-ia a medida
provisória. A pressão no Congresso Nacional foi tão
grande na hora da votação final que, surpreendendo
a todos, caiu o Parlamentarismo. Mas já havia sido
votada a medida provisória.
Na minha opinião, Senador Bernardo Cabral,
era caso até de se discutir se não havia caído a
medida provisória. Se ela era uma conseqüência do

307

Parlamentarismo, se ela estava dentro do
Parlamentarismo, caindo ele, cairia a medida
provisória. Mas não quero discutir.
Volto a dizer: a medida provisória do Senador
Bernardo Cabral, a medida provisória da Constituinte
existiria no regime parlamentarista. Edita-se a medida
provisória e corre-se o risco de ter sua vigência por
apenas só trinta dias; se não for aprovada, a medida
provisória morre. Mas o Governo corrigiu o risco,
Senador Cabral, de que se fosse rejeitada, seria
como um voto de desconfiança. Se fosse assim, o
Governo pensaria dez vezes, como pensa o Governo
da Itália. Por que na Itália não há medida provisória
todo dia? Porque, se cair uma medida provisória, cai
o Gabinete.
Não sou jurista, mas não entendo a decisão do
Supremo Tribunal Federal, o grande responsável
pelo fato de o Brasil estar sendo governado por
medida provisória. E tem mais: a medida provisória é
dez vezes pior do que o decreto-lei da ditadura. Se eu
pudesse voltar, voltaria ao decreto-lei da ditadura. É
verdade que o decreto-lei da ditadura, caso não
aprovado, era convertido em lei; e estava aprovado. É
verdade! Mas também é verdade que, convertido em
lei, era lei e não podia ser alterado como a medida
provisória. Algumas medidas provisórias já estão na
40ª edição. A cada edição, muda o Governo como
bem entende, altera o Governo como bem entende,
modifica o Governo como bem entende, fazendo
praticamente outra lei.
Com todo respeito aos meus amigos do
Supremo Tribunal Federal, penso que eles deveriam
refletir na responsabilidade que têm, porque foram
eles que criaram essa decisão; não fomos nós, do
Congresso Nacional. E o Brasil vem sendo levado
adiante, em termos de Judiciário, com a política das
liminares. Eu era Líder do Governo Itamar e me
lembro de quando, lá pelas tantas, todos os
empresários resolveram não pagar determinado
imposto. E entravam com liminares. A Saúde teve um
problema dramático, porque metade da sua verba
vinha desse imposto. E o Supremo não decidia. As
liminares foram indo, foram indo e foram indo.
Claro que a liminar é um direito, Sr. Presidente,
pelo amor de Deus! Mas manter uma liminar e não
entrar no mérito não me parece lógico.
Nun ca, na his tó ria do Con gres so Na ci o nal e do
Su premo Tri bu nal Fe de ral, uma li mi nar foi tão im portan te quan to essa do meu que ri do ami go, ex tra or diná rio, dig no, com pe ten te, hon ra do, de cen te Mi nis tro
Per ten ce. E o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral me per doe,
mas, com todo res pe i to, tem que de ci dir por que, se
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ficar decidido que o Con gres so Na ci o nal, que a CPI
não tem os di re i tos de in ves ti ga ção, vou pro por a suspen são dos tra ba lhos da CPI e man dar tudo para o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
Está-se dando um golpe de morte na CPI. É
engraçado, meu querido Ministro Sepúlveda
Pertence... No Japão, o Presidente do Banco Central
anterior está na cadeia por roubo; o anterior a ele não
está na cadeia porque se matou, com vergonha de ir
para a cadeia. Quando foram buscá-lo para
prendê-lo, ele se matou.
No Brasil, criou-se toda essa celeuma porque
alguns promotores, colegas de origem do Dr.
Pertence, tiveram a ousadia – e olha, Sr. Presidente,
não entendo mais nada – de ir à Polícia Federal.
Conseguiram uma coisa difícil: os delegados da
Polícia Federal concordaram e foram. Pegaram um
escrivão da Polícia Federal; foram à juíza, que
autorizou, e, com essa autorização, promotores,
delegados da Polícia Federal e um escrivão foram à
casa do Sr. Chico Lopes. Fizeram uma investigação e
encontraram uma declaração do seu sócio, dizendo
que tem mais de um milhão e meio de dólares
depositados no Exterior, em nome do Sr. Bragança,
mas de propriedade do Presidente do Banco Central
à época. Encontraram ali que o fiador do prédio onde
funciona a empresa é o Sr. Chico Lopes.
Encontraram também que, mensalmente, a empresa
manda, com bilhete endereçado ao Professor Chico
Lopes, o seu balanço. Todos os documentos foram
lacrados e entregues nas mãos da juíza.
Agora vem o meu querido Ministro Pertence e
diz que isso não vale; e libera os investigados e nos
proíbe de ir adiante... Não vou mais votar na CPI,
pedir a abertura de sigilo de conta de ninguém, se o
Sr. Chico Lopes, que foi Presidente do Banco Central,
tiver mantido o seu sigilo bancário. Se não podemos
quebrar o sigilo dele, não podemos quebrar de mais
ninguém.
Olha, Sr. Pre si den te, está aqui o Se na dor Bernar do Ca bral, que foi Pre si den te da CPI dos Pre ca tóri os. Cla ro que o Se na dor Ber nar do Ca bral – ju ris ta,
Pre si den te da OAB na ci o nal, ho mem que so freu dos
dois la dos a cas sa ção, a vi o lên cia, o ar bí trio – deu a
vol ta por cima: foi Pre si den te da Co mis são de Cons tituição, Justiça e Ci dadania, Re la tor da Cons ti tu in te.
S. Exª en ten de e co nhe ce esse as sun to. Como Pre sidente da CPI dos Precatórios, S. Exª, com sua sa piên cia, agiu com mu i to mais ca te go ria do que ou tros
que não têm a sua competência. Pode ser que nós,
na CPI, tenhamos cometido um equí vo co aqui e ali,
mas, Sr. Pre si den te, a CPI mais di fí cil foi a pre si di da
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pelo Se na dor Ber nar do Ca bral, por que nela eram tratadas questões de Estado, brigas de Estado com
Esta do, onde es ta vam en vol vi dos até in te res ses ele itorais. Mas, mesmo as sim, na que la CPI, o que va lia
era o es pí ri to pú bli co. E, tan to na CPI do Sis te ma Finan ce i ro, como na do Ju di ciá rio, es ta mos to man do as
decisões por unanimidade, com bom senso e com
equilíbrio.
Nun ca me es que ço, meu bra vo ami go e ex tra ordinário ju rista, Ministro Pertence, que, na CPI do
Impeachment, ou vi mos como tes te mu nha – ele não
ti nha ne nhum en vol vi men to; para nos ori en tar, nós o
convidamos para depor – o Sr. Antônio Ermírio de
Mo ra es. Ele veio de por aqui. Lá pe las tan tas, o Se nador Edu ar do Su plicy lhe per gun tou: “Dr. Antô nio Ermírio de Mo ra es, o que o se nhor acha da aber tu ra do sigi lo ban cá rio? O se nhor é fa vo rá vel à aber tu ra do seu
sigilo?”.
Não me esqueço da resposta do Dr. Antônio
Ermírio de Moraes, do qual, diga-se de pagassem,
sou fã in con di ci o nal. Le vei seu nome ao en tão Pre sidente da República Itamar Franco, que o convidou
para ser Mi nis tro das Mi nas e Ener gia. Mas ele teve
um gesto de grandeza extraordinário e disse: “Não
pos so ace i tar. Tra ba lho com pro du tos di re ta men te liga dos a esse Mi nis té rio. Se eu as su mis se o Mi nis tério, iri am ima gi nar que, lá pe las tan tas, eu es ta ria toman do de ci sões que in te res sa ri am às fir mas que presi do”. Ele teve a gran de za de não ace i tar aque le convite.
O Sr. Antô nio Ermí rio de Mo ra es res pon deu ao
Senador Eduardo Suplicy: “Meu amigo Su plicy,
vou-lhe con tar uma his tó ria. Não te nho ne nhum proble ma com re la ção a isso, por que, des de que in venta ram o xe rox e des de que cri a ram o PT, não exis te
mais absolutamente sigilo. O PT está infiltrado em
tudo que é ban co, em tudo que é se tor. Sei e tu sa bes
que vocês do PT conseguem, no momento em que
qui se rem, o meu si gi lo e o de todo o mun do!”.
Então, meu ilus tre ju ris ta Per ten ce, di zer que é a
CPI que está fa zen do isso e que o fato de isso apa re cer
coloca em jogo a ho no ra bi li da de das pes so as...
Acre di to, meu bra vo Per ten ce, que foi atin gi do o
Sr. Chi co Lo pes. Isso é ver da de. Mas ele foi atin gi do,
por que não deu ex pli ca ções. Por que ele não fa lou na
Co mis são? Ele po de ria de por como tes te mu nha.
Estou sen do pro ces sa do. Um ad vo ga do do in terior de São Pa u lo está me pro ces san do na OAB, dizendo que não agi como devia ao fazer as minhas
perguntas e que atingi a honra dos advogados.
Então, vou atin gi-la no va men te aqui. Sou ad vo ga do
cri mi na lis ta, fiz uma in fi ni da de de júri e, como ad vo ga-
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do, pen so – com o ma i or res pe i to – que os ad vo ga dos
orientaram mal o Dr. Chico Lopes. Eu lhe disse: “O
senhor está sendo ouvido como testemunha, está
sendo chamado a de por como testemunha. É claro
que o senhor pode se negar a de por. Mas, no mo men to em que se nega a de por, o se nhor está re conhe cen do que o se nhor é in di ci a do. O se nhor está se
co lo can do na po si ção de in di ci a do”. E ele não me respon deu. Ele não ex pli cou o que era aque le R$1,5 milhão. Ele não dis se se era he ran ça do seu pai ou que
fos se. Ele não res pon deu.
A partir daí é que a opinião pública passou a ter
uma má imagem do Sr. Chico Lopes. Isso não
ocorreu pelo fato de o termos chamado a depor. E
não fomos nós que nos dirigimos à casa dele, mas
sim o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a
Juíza que deu essa ordem. Agora, por que o Sr. Chico
Lopes não ficou bem e seus advogaram não
gostaram disso deve-se proibir tudo, trancar a CPI?
Na verdade, essa decisão trancou a CPI. Não sei com
que cara os membros da CPI vão invocar a quebra do
sigilo bancário do João ou do Manoel ou vão
investigar isto ou aquilo, se o Sr. Chico Lopes, o
Presidente do Banco Central, tem a seu favor nada
mais, nada menos que o Sr. Sepúlveda Pertence, uma
das pessoas mais íntegras e corretas que existem.
Srªs e Srs. Senadores, penso que essa questão
é por demais delicada.
Qual é o artigo da Constituição que trata da CPI?
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Pedro Simon, é o art. 58, § 3º, da Constituição.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado.
O § 3º do art. 58 da Constituição diz:
“§ 3º As comissões parlamentares de
inquérito, que terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais,...”
A CPI pode fazer o que é feito pelas
autoridades judiciais.
Repito o que é dito no § 3º do art. 58:
“§ 3º As comissões parlamentares de
inquérito, que terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais...”
E são os poderes de investigação de todas as
autoridades judiciais. Não são poderes somente do
Juiz e do Tribunal, mas sim do próprio Supremo.
Nós também temos os mesmos poderes de
investigação da autoridade judicial. Isso está
expresso no artigo 58 da Constituição.

309

Depois, o no bre Se na dor Ber nar do Ca bral pode ria me dar uma ex pli ca ção, por que o § 3º con ti nua
di zen do o se guin te:
“§ 3º As comissões parlamentares de
in qué ri to, que te rão po de res de in ves ti ga ção
próprios das autoridades ju diciais, além de
ou tros pre vis tos nos re gi men tos das res pecti vas Ca sas,...”
Quer di zer que, além dos po de res das au to ri dades judiciais, além de tudo aquilo, podemos colocar
no Re gi men to Inter no algo que é pró prio do Con gresso, ati vi da des pró pri as do Con gres so, que são di ferentes das de uma autoridade judicial. Isso está na
Constituição.
Va mos de i xar cla ro aqui o que são po de res de
in ves ti ga ção: isso sig ni fi ca in ves ti gar, ve ri fi car o que
está acontecendo, prevenir. Disse o nosso querido
Pertence que não podemos... É claro que, se a CPI
tran cou as ver bas, o or de na do, o ven ci men to do Juiz
Nicolau – pa re ce que isso acon te ceu –, isso foi um
ab sur do, um erro. Se a CPI fez isso, esse foi um equívo co. Mas daí a não po der tran car a mo vi men ta ção...
Mas não ten tar tran car o US$1,5 mi lhão que ele tem
no ex te ri or... Isso é pró prio da au to ri da de ju di ci al! Isso
é pri va ti vo da au to ri da de ju di ci al.
De po is de 120 dias, as con clu sões da CPI se rão
en ca mi nha das ao Mi nis té rio Pú bli co, para que se promo va a res pon sa bi li da de ci vil ou cri mi no sa do in frator. Uma CPI não pode de nun ci ar.
O Sr. Ber nar do Ca bral(PFL – AM) – Nem jul gar.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Uma CPI
não pode de nun ci ar, mu i to me nos jul gar. Enca mi nhamos os trabalhos da CPI para o Procurador, que os
recebe. Se quiser arquivá-los, ele o fará. Se quiser
de nun ci ar, ele o fará, e isso vai para o Tri bu nal.
Não me lem bro de ne nhu ma CPI, Se na dor Cabral, que tenha denunciado al guém. Podemos cas sar, como cassamos o Presidente da República. O
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ab sol veu, di zen do que não
ha via cri me al gum, que não pra ti cou nada. Absol veu,
está ab sol vi do. Cas sa mos dez par la men ta res, ao que
sei fi cou na ga ve ta da Pro cu ra do ria, mas nós só cassa mos, não po de mos de nun ci ar.
Então, não sei qual a ce le u ma que es tão fa zendo, Sr. Pre si den te. O que acon te ce nes te País, que
é o País da im pu ni da de, é que só la drão de ga li nha
vai para a ca de ia, e que, de re pen te, quan do os procu ra do res têm a co ra gem de, com man da do ju di cial, man da rem a Po lí cia Fe de ral en trar na casa de
um Pre si den te do Ban co Cen tral, dá toda essa ce leu ma. Mas não acon te ce nada quan do entram na
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casa de mi lhões de co i ta dos, in fe li zes, que es tão no
Brasil a fora. Com eles não acontece nada, porque
não têm como che gar ao Su pre mo, nem a lu gar nenhum. Não sei, Sr. Pre si den te, este é o País da im puni da de.
Tenho dito para o Senador Cabral que o
Congresso Nacional é responsável, porque, se as leis
não são alteradas, a culpa é nossa. Se não copiamos
dos Estados Unidos, dos países da Europa, a culpa é
nossa. Se não terminarmos com o processo policial e
fazermos como existe nos Estados Unidos e na
Europa, onde o processo já inicia com o procurador
coordenando – já é o primeiro depoimento, o
depoimento que vale.
Volto a dizer aqui, meu querido amigo Pertence,
o que aconteceu agora – repito pela terceira vez, mas
é importante que eu repita pela terceira vez – um
auxiliar de enfermagem confessou que matou cerca
de cem doentes em estado terminal, confessou,
contou os detalhes, deu os nomes das funerárias,
informou que ganhava R$100,00 de cada uma, e se
era alguém que tinha sido ferido em acidente e tinha
seguro de vida ele ganhava R$1000,00 – confessou
tudo. A polícia fez o inquérito e mandou para a Justiça.
Na Justiça, o que está acontecendo: – Não confessei
coisa alguma. Não matei ninguém. A polícia me
colocou o revólver na cabeça, bateu em mim, me
ameaçou, me coagiu e fui obrigado a confessar.
O que acontece, Sr. Presidente? A prova policial
não vale nada! Nada!
Se fosse como nos Estados Unidos – e o projeto
que, modéstia à parte, eu apresentei – ali no primeiro
momento já estaria o procurador – como é na Itália.
Ali, na hora, já estaria o procurador, ouvia, e o juiz,
assistindo, dava o despacho: – Pode colocar na
cadeia. E ele já não saía mais da cadeia, Sr.
Presidente.
Essas coisas têm que mudar. Mas não sinto no
tribunal... Claro que o tribunal está a par, mas parece
que ele está no Olimpo esperando que mudemos. Não
sinto uma ação, não sinto uma preocupação, n ão sinto
um interesse do tribunal no sentido de que as coisas se
modifiquem. Parece que é assim: – Vocês façam.
Enquanto vocês não fizerem, as coisas são assim.
Este é um País da impunidade, e o que parece
que não agrada ao tribunal, Sr. Presidente, é que só
se fala em impunidade, só se bota a nu os escândalos
neste País quando tem uma CPI. A sociedade está
vendo isso. Talvez o fato novo seja a TV Senado.
Porque antes falávamos aqui de portas fechadas, a
imprensa botava o que queria e o que não queria não
botava, e para surpresa de muita gente é
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impressionante o que a TV Senado é assistida. O
Senador Cabral e o Senador Requião eram
apontados, olhados na rua como se fossem artistas
de novela da Globo na época da CPI dos Precatórios,
tal a audiência que tinha aquela CPI. E é o que está
acontecendo com esta.
Então a sociedade se põe da seguinte maneira:
– Por que uma CPI pode apurar? Por que pode
conhecer? Por que pode andar? Por que pode
desenvolver? Por que pode mostrar os fatos? E
depois não acontece nada.
Sei que as coisas são lerdas na justiça, porque
são lerdas, mas na Itália a operação mãos-limpas
agiu. Lá os ministros de tribunais e os procuradores
se reuniram com a polícia, debateram e fizeram para
valer, mais de cem Deputados foram para a cadeia,
mais de cem grandes empresários, a começar pelo
presidente da FIAT, o maior de todos, foram parar na
cadeia. E milhões de dólares, que tinham sido
roubados, voltaram ao patrimônio público, E não foi
uma operação do Congresso. Lá é o contrário daqui,
o Congresso até não queria, porque envolvia
parlamentar. Mas lá aconteceu. Como acontece nos
Estados Unidos.
Não é essa história de um artigo que está sendo
publicado, Sr. Presidente, querendo dizer o seguinte:
– Não dá, não dá, o brasileiro é corrupto por natureza,
é da índole do brasileiro ser corrupto. Vão para o
diabo que os carreguem. Não é verdade. Não é
verdade. Não dá para abraçar essa tese. Não, o
americano é o americano, é um cara sério; o europeu
é um homem digno; o brasileiro é corrupto, o que
vamos fazer, é um povinho e não sei o quê. Não é
verdade. É que nos grandes países o cara cumpre a
lei porque sabe que se não cumpri-la, ele paga o
preço, Sr. Presidente, ele paga o preço, ele pode ser
filho do presidente ou filho de senador, se ele
cometeu um delito, se ele andou com o carro e estava
bêbado, ele perde a carteira e não pode mais guiar.
Aqui no Brasil se dá um jeitinho. Rico não vai para a
cadeia. Com gente importante não acontece nada. E
numa hora como essa, num momento como esse,
vem o meu querido amigo Pertence e diz: – Não, o Sr.
Chico Lopes... não mexa nele. E eu não vou mexer
em mais ninguém, Sr. Presidente. Eu, na CPI,
enquanto não se decidir isso, se não se mexe no
Chico Lopes, não se deve mexer em mais ninguém. E
a minha tese é pegar o dossiê, mandar para o
Supremo, e eles façam o que quiserem. Se eles
querem matar de morte a CPI, eles que fiquem com a
responsabilidade. Como está, não pode acontecer,
Sr. Presidente.
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E não pode também, se o nosso querido
presidente do Senado, o senhor querido Antonio
Carlos, que tem grandes qualidades, competência,
seriedade, mas não tem na serenidade um dos seus
atrativos – sabemos disso – não faz parte das
qualidades do Sr. Antonio Carlos a serenidade, mas
não é por causa de uma palavra a mais, de uma
palavra a menos, de um equívoco ou não equívoco do
Sr. Antonio Carlos que de repente o Supremo
Tribunal vai nos olhar, o Congresso Nacional, de uma
maneira diferente. Estamos esperando, primeiro, não
uso o termo do Sr. Antonio Carlos, não! Não estamos
exigindo, estamos fazendo um apelo dramático ao
Supremo. Ele deve decidir o mérito da liminar. A CPI
tem – entramos em recesso em julho – mais 30 dias
de trabalho; fomos fulminados de morte – paramos! –
então o Supremo deve decidir o mérito da liminar. E
se decidir o mérito da liminar, e o Dr. Pertence tem
razão, é uma decisão do Supremo que temos que
acatar, não poderemos fazer nada, temos que acatar.
E proponho que se extinga a CPI, que se diga: – Não
tem mais, o Supremo Tribunal disse que não tem CPI.
E vamos discutir o artigo da Constituição, que eles
estão interpretando não sei de que maneira, e o que
podemos fazer para devidamente acatar a decisão
dele.
Acho que a hora é muito grave, mas cabe ao
Supremo, pela competência, pela serenidade dos
seus membros, pela seriedade dos seus integrantes,
tomar uma decisão. Se quisermos, de repente, usar
um adjetivo com relação ao Supremo, adjetivo com
relação ao Supremo eu só uso no positivo:
excepcional, grandeza, pureza, integridade, etc. e tal.
Agora, no negativo, seria uma injustiça. Além do
mais, estaríamos atingindo uma instituição que temos
obrigação de acatar. Se não acatarmos o Supremo,
se não olharmos com amor o Supremo, se não
defendermos o Supremo, nós pagaremos a conta e
seremos os responsáveis por isso. Quanto a isso, não
há dúvida alguma.
É muito importante que o Supremo entenda que
essa decisão é necessária, não porque o Sr. Antonio
Carlos pediu ou porque eu estou nesta tribuna –
talvez eu até esteja atrapalhando. E se vier o
julgamento da liminar, o Supremo tomou uma
decisão. Será uma decisão importante, e todos
ficaremos com a consciência tranqüila.
Sou o úni co que par ti ci pou de to das as CPIs: do
impeachment, dos Anões do Orça men to, dos Pre catórios, do Judiciário, do Sistema Financeiro. De re pen te, es tou er ra do em to das e não sa bia. Eu, com 70
anos, 40 anos de vida pú bli ca, es tou to tal men te er ra-
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do. Se o Su pre mo de ci dir que é as sim, eu “co lo co a vio la no saco”, saio fora e digo: per dão povo bra si le i ro,
eu es ta va er ra do, es tá va mos fa zen do uma co i sa que
não era nos sa. Va mos ar qui var a CPI e ver o que fa remos. Va mos to dos olhar para o Su pre mo, que vai encontrar a fór mula de combater a impunidade neste
País.
Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Conce do
a palavra ao no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra Campos, para uma comunicação inadiável, pelo prazo
de 5 minutos, nos termos do art. 14, inciso VII do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL – TO.
Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a
esta tribuna para abordar e comentar o pro nun ci amen to que fez, em ca de ia na ci o nal de rá dio e te le visão, usan do o pro gra ma do Par ti do De mo crá ti co Traba lhis ta, o PDT, o Sr. Le o nel de Mou ra Bri zo la.
Procurei, com atenção, assistir àquele a quem
atri buo uma das gran des bi o gra fi as da po lí ti ca na ci onal. Pro cu rei en con trar ali, até para au men tar a convic ção que te nho da qui lo que ve nho pro cu ran do defender, que creio correto, que acredito ser certo e
acre di to ter sido uma de ci são de pri me i ro tur no da popu la ção bra si le i ra a res pe i to da ele i ção do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so.
Sr. Presidente, avaliar que estamos em crise,
que exis tem fa lhas gra ves, que mu i to pre ci sa ser corri gi do, nós te mos fe i to des ta tri bu na. Te nho fa la do sobre a fal ta de ar ti cu la ção e so bre to dos es ses pro blemas dos qua is dis cor da mos. Uns apói am, ou tros cri ticam, to dos têm a sua for ma de re sol ver a ques tão. A
úni ca que eu não acre di to ser ace i tá vel é a da fal ta de
respeito, não ao Presidente, mas à nos sa própria
Constituição.
Dentre os argumentos elencados por Leonel
Bri zo la, no bre Se na dor Pe dro Si mon, es ta va o de que
o nos so Vi ce-Presidente da Re pú bli ca não tem le gi timidade, não tem autoridade, porque não é votado.
Disse que Marco Maciel – veja, Senador Bernardo
Cabral, a gravidade do que disse Leonel Brizola! –
não tem au to ri da de por que não foi vo ta do pelo povo
bra si le i ro. E o que o nome de Leonel Brizola estava
fa zen do, como can di da to a Vi ce-Presidente da Re pública, na chapa de Lula – Luiz Iná cio Lula da Sil va?
Será que ele não acre di ta va na au to ri da de que tem o
Vice-Presidente da República, ou será que estava
ras gan do a Cons ti tu i ção bra si le i ra que o seu Par ti do
votou?
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Dizia ele, a cada dois ou três minutos: “Vamos
nos agarrar à Constituição brasileira!” E rasgava-a
por meio de seu verbo, porque pregou a renúncia do
Presidente da República. Esse é um entendimento
dele, mas a renúncia é um ato de quem ocupa o
cargo, e não é o que pretende fazer o Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Portanto, a defesa que fez ontem o Sr. Leonel
de Moura Brizola foi a do ato da insubordinação civil
de rasgar a Constituição brasileira e, acima de tudo,
de desrespeitar as instituições, porque disse que
este Congresso é conivente, inoperante e cúmplice.
Certamente, Sr. Presidente, ele não tenha tido a
coragem de dizer que a solução que ele, Leonel de
Moura Brizola, está pregando é que ele seja
aclamado Presidente da República, que se feche o
Congresso e que ele faça a sua ditadura, como o faz
no horário do próprio PDT, que ninguém mais usa.
Será que o PDT não possui um outro nome nacional?
Há vários, mas eles não têm a oportunidade de
participar do programa de televisão do Partido. Só o
Sr. Leonel Brizola tem esse direito.
Senador Pedro Simon, certamente, ele terá,
entre os eleitores cariocas, muitos adversários.
Leonel Brizola disse ontem que o Presidente da
República é o dilapidador do patrimônio nacional, um
traidor. Sei que ele tem adversários que adorariam
utilizar a tribuna e ter a oportunidade de dizer que ele
fez isso com o patrimônio público do Estado do Rio de
Janeiro. Entretanto, esse não é o caminho, porque
ele foi eleito pelo voto democrático direto.
Eu não viria a esta tribuna para tentar manchar a
biografia de um homem que, afinal de contas, faz
parte da nosso história. E fiquei, Sr. Presidente,
profundamente indignado ao vê-lo atacar a figura do
Presidente da República e do Vice-Presidente,
dizendo: “este, então, não foi votado”. Ora, por que
ele se candidatou a Vice-Presidente? Agora, existem
dois tipos de vice. Um deles agrega votos à chapa, e o
nosso Presidente ganhou um tradicional reduto da
Oposição, que foi a Cidade de Recife. Creio que a
aliança com o PFL agregou, somou votos para a
chapa majoritária. O mesmo não verifico em relação à
outra chapa, que foi fragorosamente derrotada. E ele
se esquece de que era candidato a vice e atacou
violentamente, dizendo que o vice, no atual modelo,
nada faz. Então, por que se candidatou, Sr.
Presidente? Que incoerência! Que falta de
responsabilidade! E logo de quem!
Não é esse o caminho. Dizia ele que temos de
imediatamente encerrar este mandato e promover
eleições gerais. Não é o que diz a Constituição, Sr.
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Presidente. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso foi eleito para o mandato de quatro anos, e
teremos que aperfeiçoar, teremos que criticar. O
Senador Pedro Simon faz parte de um Partido que
compõe a base, mas nem por isso perde a sua
autonomia, a sua autoridade para atacar o que está
errado, para dizer que entende que ele é digno, que
erra aqui, acerta ali, faz recomendações, vota contra,
vota a favor. Está dando a sua contribuição, a sua
experiência, para aprimorar.
Agora, o caminho não é esse. Um homem com a
autoridade e a história do Sr. Leonel Brizola não
deveria jamais ter feito aquela incitação à ordem
pública, à Nação, usando um programa que, segundo
a legislação, tem justificada a sua existência para a
pregação dos princípios partidários. Então, penso
que foi profundamente infeliz.
Hoje, Sr. Presidente, faz aniversário o nosso
Presidente da República. Se me pedissem para dizer
alguma coisa a Sua Excelência, eu lembraria a frase
que lhe deixou, talvez o seu maior amigo, falecido, o
Ministro Sérgio Motta: “Fernando, não se apequene”.
Eu não tenho essa intimidade, não tenho essa
proximidade. Fui Colega de Congresso, já que
Deputado Federal e ele Senador, mas tenho um
profundo respeito pela figura do Presidente da
República. Fiz, Sr. Presidente, um cartão formal,
respeitosamente,
transmitindo
os
meus
cumprimentos. Se me dessem a oportunidade de algo
dizer ao Senhor Presidente da República, talvez por
não ter vivido a história junto com ele, como viveu
Sérgio Motta, talvez com a minha pequena experiência
lá do meu Tocantins, diria: Presidente, vamos continuar
investindo no Linhão Norte-Sul, nas ferrovias, vamos
fazer a agricultura deste País revelar as suas
potencialidades. Mas isso talvez não seja muito
apropriado para uma data natalícia.
O “não se apequene” do seu grande amigo lhe
serve para este momento, porque acreditamos na
conduta, na ética, no moral de Fernando Henrique
Cardoso. E, no seu aniversário, na véspera daquilo que
talvez encerre o ciclo do inferno zodiacal – é assim que
a Astrologia trata o período que antecede a data do
aniversário –, espero que o Presidente tenha encerrado
esses episódios, que se articule com esta Casa e faça o
que disse aqui Pedro Simon, quando pregou que Sua
Excelência deveria vir ao Congresso discutir.
Vou dar um exemplo. Como disse aqui da
tribuna, esta Casa tem revelado novos valores, vários
novos valores. Se eu fosse Presidente da República,
não abriria mão de conhecer o Senador Tião Viana,
um Senador petista, de um Estado pequeno lá do
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Norte, um administrador competente, uma dupla que
vem revelando novos quadros para este País. Como
Presidente da República, eu não poderia abrir mão
disso, seria uma boa experiência. Da mesma forma,
não abriria mão, Senador Pedro Simon, como
Presidente da República, jamais, da oportunidade de
com V. Exª trocar idéias, de ouvi-lo pelo menos uma
vez por semana.
O mesmo pode ser dito quanto ao Senador
Bernardo Cabral, uma das vozes mais experientes
desta Casa e que hoje fez, desta tribuna, um
importantíssimo pronunciamento. O Presidente da
República pode, se quiser, ouvir isso pessoalmente.
Eu jamais abriria mão dessa oportunidade.
Defendo a articulação, mas não na figura do
Líder de Governo, que aqui vem discursar para
agradecer o apoio recebido ou fazer frente àquilo que
a oposição coloca como falha ou como defeito. Não,
há um papel maior a ser desempenhado e
desenvolvido: deveria haver um maior entrosamento,
uma maior articulação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. Faz soar a
campainha.)
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, prometo-lhe que não excederei
o tempo que me é destinado, respeitarei os limites
estabelecidos para o nobre Senador que me
antecedeu.
Infelizmente, sou impedido pelo Regimento de
conceder apartes, pois a palavra me foi concedida
para uma comunicação inadiável. Portanto, apenas
registro a intenção dos nobres senadores Bello Parga
e Gilvam Borges, que gostariam de trazer
contribuições para este meu pronunciamento.
Quero deixar registrado nos anais desta Casa,
na data de aniversário do Senhor Presidente da
República, em primeiro lugar, a infelicidade das
palavras do Presidente Nacional do PDT e, em
segundo lugar, a nossa solidariedade – a
solidariedade daqueles que têm o dever de participar,
aprimorando e contribuindo, porque lhe restam ainda
três anos e seis meses de mandato. Não é porque
está mal que vamos pular do barco. Vamos continuar
ajudando-o a remar e a escolher a direção. Assim faz
o companheiro adequado, aquele que tem
responsabilidade com os compromissos da Nação.
Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, que ro di zer que, talvez, a fal ta de ar ti cu la ção es te ja dan do opor tu ni da de
ao surgimento de todos esses episódios – aquelas
su pos tas cri ses ins ti tu ci o na is, os des tem pe ros ver bais. Pre ci sa mos subs ti tu ir isso ra pi da men te pelo diá logo in ten so com esta Casa e é isso o que pro po nho ao
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Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Ao fa zê-lo, lem bro a
fi gu ra de Sér gio Mot ta, que, como seu gran de ami go,
dis se-lhe mais ou me nos o se guin te: “Fer nan do, não
se apequene, por que é grande a sua biografia, é
grande a fé, e o povo brasileiro há de vê-lo honrar
seus com pro mis sos. Você vai me re cer” – como me receu – “uma ele i ção de pri me i ro tur no e hon rar as expec ta ti vas que a po pu la ção bra si le i ra vai anun ci ar ao
lhe dar uma re tum ban te vi tó ria”.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Peço
a pa la vra em nome da Li de ran ça do PMDB, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Gil vam Bor ges, como Lí der
do PMDB, por 5 mi nu tos, para co mu ni ca ção de in teres se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, a, do Re gimen to Inter no do Se na do Fe de ral.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eminen tes Co le gas, são la men tá ve is as de cla ra ções desairosas, senis e irresponsáveis do velho caudilho,
que fu giu de sa i as do Rio Gran de do Sul, ao con clamar pelos me ios de comunicação o fechamento do
Con gres so Na ci o nal, ao ig no rar a au to ri da de do Presi den te da Re pú bli ca e de seu Vice e ata car de for ma
vil o Con gres so Na ci o nal. O PMDB não pode, de maneira nenhuma, admitir declarações tão ir res pon sáve is quan to es sas.
Qu e ro di zer ao ve lho lí der do PDT, Le o nel Bri zola, que já não se faz po lí ti ca des sa for ma: bus can do
res so nân cia em de cla ra ções como as que fez no sentido de que é pre ci so ras gar a Cons ti tu i ção, fe char o
Congresso Nacional, aca bar com a fi gu ra inú til e incompetente do Vice-Presidente da República e ata car as instituições que, a suor e sangue, foram se
con so li dan do de 64 para cá, após o fechamento do
Congresso Nacional e a sus pensão das eleições –
quan do ele fu giu de sa i as! Pa re ce que ele se es queceu... Sr. Pre si den te, isso é ir res pon sa bi li da de.
Não venho a esta tribuna pedir um desagravo,
por que o Sr. Le o nel Bri zo la já é con si de ra do um ir respon sá vel pe las suas pró pri as de cla ra ções. O ho mem
é medido por suas palavras. Como pode ele dizer
isso? Isso é po si ci o na men to de fas cis ta, de gen te autoritária, egocêntrica, que desrespeita os poderes
cons ti tu í dos.
Nós, democratas, que so fremos no dia-a-dia,
sa be mos que ele está er ra do. Está aqui um ve lho líder respeitado por seu es tado e pelo Brasil, Pedro
Si mon, que, com cer te za, como um ve lho com ba tente, é responsável também pela democracia. Tam bém aqui pre sen te, dan do-nos exem plos, te mos um
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gran de ju ris ta, Ber nar do Ca bral. Qu an tos pro nun ci amen tos S. Exªs não fi ze ram? Qu an tas ma ni fes ta ções
pe las ele i ções di re tas? Qu an tas pes so as fo ram presas, re pri mi das, exi la das? E ago ra vem essa voz falsa e irresponsável dizendo que é preciso fechar o
Con gres so e ras gar a Cons ti tu i ção!
Sr. Presidente, senil e irresponsável são
adjetivos que descrevem muito bem a atitude desse
velho caudilho – se fosse eu, não fugiria de saias do
Rio Grande do Sul: sustentaria a luta e ergueria a
bandeira.
Portanto, aqui ficam as palavras do Senador
Gilvam Borges, membro do PMDB. O Presidente
Fernando Henrique não deve se preocupar: como diz
o velho ditado, “enquanto a charrete passa, os
cavalos relincham” – ou os cachorros latem!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Não há
mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Mauro Miranda enviou discurso à
Mesa para ser publicado, na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno do Senado Federal.
S. Exª será atendido.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é sempre bom
lembrar que, em meio às crises e não obstante as
muitas dificuldades, existe um Brasil que cria, que
ousa, que avança, que progride. Quero trazer aqui
um bom exemplo desse Brasil esperançoso: o Projeto
de Irrigação Flores de Goiás. Flores de Goiás fica na
região mais pobre do Estado de Goiás, sua região
nordeste, no Vale do Paranã.
O Vale do Paranã tem grande potencial para
agricultura irrigada e tem sido objeto, ao longo dos
anos, de vários estudos e propostas de ambiciosos
projetos
de
irrigação.
Ambiciosos,
porém
perfeitamente viáveis, acenando com excelentes
perspectivas para uma região que, hoje, significa
pobreza, mas que, amanhã, poderá ser, para o País,
um exemplo primoroso de desenvolvimento e de
redenção social.
O Projeto de Irrigação Flores de Goiás, mu i to
atraente em termos de viabilidade econômica, vai
sendo im plan ta do por meio de uma fe liz as so ci a ção
en tre a ação do Po der Pú bli co e da ini ci a ti va pri va da,
esta representada pela Cooperflores, a cooperativa
dos pro du to res lo ca is. A Co o per flo res foi fun da da em
1993, es pe ci fi ca men te para co or de nar a im plan ta ção
do pro je to e ope rar a dis tri bu i ção de água e a ma nuten ção das es tru tu ras de ir ri ga ção, uma vez im plan tadas. São pro du to res já es ta be le ci dos, ex pe ri en tes em
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di ver sos ra mos da agri cul tu ra, en tre eles o da ri zi cultu ra ir ri ga da. A pro du ção de ar roz ir ri ga do de ve rá ser
um dos prin ci pa is su ces sos eco nô mi cos a se rem promo vi dos pelo Pro je to de Irri ga ção Flo res de Go iás.
O Projeto, nas suas duas etapas, estrutura-se
em tor no de um ca nal prin ci pal de ir ri ga ção, o Ca nal
Pa ra nã, de 106 qui lô me tros de ex ten são. A cap ta ção
e dis tri bu i ção de água se faz por gra vi da de, sem dispên dio de ener gia, o que ex pli ca o ba i xo in ves ti mento, se levado em con ta o va lor da pro du ção que ele
en se ja rá. Ali men tam o Ca nal Pa ra nã os re ser va tó ri os
de duas barragens principais, as dos rios Paranã e
Macacão, além de numerosas pequenas captações
que apro ve i tam a va zão de di ver sos ri be i rões e ar ro ios ao lon go do ca nal. Os ca na is se cun dá ri os, que levam a água aos cam pos de pro du ção, to ta li zam 250
qui lô me tros de ex ten são.
O Pro je to apro ve i ta mu i to bem as con di ções locais, excepcionalmente favoráveis do pon to de vis ta
da topografia, dos recursos hídricos e da qualidade
dos solos. Próximo ao Distrito Fe deral, o Projeto é
apo i a do por boa in fra-estrutura e ga ran te aces so, ao
mercado comprador, da produção que irá gerar: ar roz, fe i jão, to ma te in dus tri al, fru tas. A área to tal ir ri gada será de 26.500 hec ta res, para um in ves ti men to de
45 mi lhões de re a is. O in ves ti men to por hec ta re ir ri gado é ape nas cer ca de 40% do cus to tí pi co do hec ta re
ir ri ga do em pro je tos si mi la res.
Uma ca rac te rís ti ca mar can te do Pro je to, de impac to so ci al al ta men te po si ti vo, é que, em tro ca do inves ti men to do Po der Pú bli co, os pro pri e tá ri os be ne fici a dos do a rão 12% da área ir ri ga da de cada pro pri eda de para o as sen ta men to de pe que nos pro du to res,
numa es ti ma ti va de 15 hec ta res ir ri ga dos por fa mí lia
assentada.
Um dos efe i tos fa vo rá ve is do Pro je to de Irri gação Flo res de Go iás será o sur gi men to, na re gião, de
agro in dús tri as para be ne fi ci a men to da pro du ção agrícola: beneficiamento de grãos e processamento in dus tri al de fru tas.
No en tan to, não há dú vi da de que, não obs tan te
toda a riqueza e prosperidade derivadas do Projeto
em si, seu ma i or im pac to na re gião nor des te de Go iás
será o efe i to-demonstração, a ge ra ção de uma menta li da de de ir ri ga ção, a pro va de que o imen so po tenci al do Vale do Pa ra nã pode ser trans for ma do em re alidade. Ora, Sr. Presidente, os projetos de irrigação
no Vale do Pa ra nã to ta li zam o fa bu lo so po ten ci al de
250.000 hec ta res ir ri ga dos, sem pre por gra vi da de, a
um cus to mu i to ba i xo!
Sr. Presidente, no último dia 30 de abril foi
liberada a última parcela do orçamento de 98 previsto
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para o Projeto, parcela no valor de 1 milhão e 800 mil
reais. Trata-se do orçamento do Fundo Constitucional
do Centro-Oeste, onde projetos de irrigação em
Goiás foram contemplados com 15 milhões de reais,
sendo a metade para Flores de Goiás e metade para
o Projeto de Irrigação Luís Alves, na região norte do
Estado.
No entanto, Sr. Presidente, para completar a 1ª
etapa de Flores de Goiás, são necessários agora
recursos extraorçamentários da ordem de 4 milhões e
700 mil reais, destinados à construção da barragem
prevista no rio Paranã. Isso, para que o Projeto não
se interrompa, para que não se frustrem as
esperanças daquela região, para que comece a se
concretizar a geração dos 4.900 empregos que se
prevê que o Projeto irá criar.
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Já estamos fazendo gestões junto ao Governo
Federal para que esses recursos sejam liberados,
para que esse importante projeto não sofra solução
de continuidade, para que ele possa cumprir o seu
destino de marco desenvolvimentista de Goiás e da
Região Centro-Oeste.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 40 minutos.)
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PARECERES
PARECER Nº 398, DE 1999
Da
Comissão
de
Relações
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de
1999 (nº 780/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto das
Emendas aos arts. 6º, 14, 15 e 22 do
Acordo Operacional da Organização
Internacional de Telecomunicações por
Satélite (INTELSAT), aprovadas pela XXVI
Reunião dos Signatários, em 16 de abril
de 1996.
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
I – Re la tó rio
De con for mi da de com o dis pos to no art. 49, in ciso I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca sub me teu à apre ci a ção do Con gres so Naci o nal, de vi da men te acom pa nha do de ex po si ção de
motivos de nosso Chanceler, o texto das emendas
aos arts. 6º, 14, 15 e 22 do Acor do em epí gra fe.
Como se sabe, o Bra sil ra ti fi cou, ao mes mo tempo, o Acor do re la ti vo à Orga ni za ção Inter na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções por Sa té li te e o Acor do Ope ra ci onal re la ti vo à Intel sat, as si na dos em Was hing ton, a 20
de agos to de 1971.
O referido Acordo Ope racional foi objeto de
emen das aos seus arts. 6º, 14, 15 e 22, na XXVI Re união dos Signatários da Intelsat, realizada em Was hing ton, no dia 16 de abril de 1996.
As mencionadas emendas não são nu me ri camente expressivas, mas refletem mo dificações de
fun do, sem dú vi da, re sul tan tes do mo der no fe nô meno de pri va ti za ção na área de te le co mu ni ca ções.
Mencionaremos a seguir as modificações em
questão.
1) O art. 6º foi mo di fi ca do em sua alí nea (h) e
so freu o acrés ci mo da alí nea (i).
A pri me i ra al te ra ção foi no sen ti do de es ta be lecer que a Jun ta de Go ver na do res po de rá re co men dar
à Re u nião dos Sig na tá ri os, que a quo ta mí ni ma de investimentos na Organização seja alterada. (alínea
(h)).
A se gun da de ter mi nou que a Jun ta de Go ver nadores poderá decidir quanto à per missão para que
entidades designadas pelos Sig natários ou Partes
se jam ti tu la res de quo tas de in ves ti men tos na Intel sat
(alí nea (i)).
2) O art. 14, alí nea (a), teve a re da ção al te ra da,
certamente por uma questão de fundo. Determina
que qualquer pe di do de apro va ção de uma es ta ção
terrena para a utilização do segmento espacial da
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Intel sat de ve rá ser sub me ti do à Intel sat por um Sig natá rio de sig na do pela Par te, em cujo ter ri tó rio está ou
será lo ca li za da.
O tex to an te ri or usa va a ex pres são “pelo Sig natá rio de sig na do pela Par te.”
3) O art. 15 teve, em suas alí ne as (a) e (b), modi fi ca ções se me lhan tes.
De ter mi na a nova alí nea (a) que qual quer pe dido de atri bu i ção de ca pa ci da de do seg men to es pa ci al
da Intel sat será a ela sub me ti do por um Sig na tá rio, ou
por uma entidade de telecomunicações designadas
por um Sig na tá rio ou Par te ou, no caso de um ter ri tório que não es te ja sob a ju ris di ção de uma Par te, por
uma en ti da de de te le co mu ni ca ções de vi da men te autorizada.
Igual men te, a nova alí nea (b) do mes mo ar ti go
esclarece que a atribuição de capacidade do seg men to es pa ci al da Intel sat será fe i ta a um Sig na tá rio,
a uma en ti da de de te le co mu ni ca ções de sig na da por
um Sig na tá rio ou Par te ou, no caso de um ter ri tó rio
que não es te ja sob a ju ris di ção de uma Par te, à en tida de de te le co mu ni ca ções de vi da men te au to ri za da,
que te nha apre sen ta do o pe di do.
4) Fi nal men te, o art. 22 so freu, na alí nea (d, i),
uma al te ra ção re da ci o nal sem im por tân cia e, na alínea (d, ii), uma al te ra ção de quo rumre lat va men te às
no ti fi ca ções ne ces sá ri as para a en tra da em vi gor das
emen das ao Acor do Ope ra ci o nal.
Além disso, estabelece a parte final da alínea
(d, ii) que, para o propósito de aprovação de uma
emen da, to dos os Sig na tá ri os de sig na dos pela Par te
serão considerados con jun ta men te como úni co Signatário.
A presente matéria obteve aprovação em sua
tra mi ta ção pela Câ ma ra dos De pu ta dos.
É o re la tó rio.
II – Voto
Não há o que ob je tar nas emen das ana li sadas, que respondem à necessidade, atualmente,
sen ti da pela ma i o ria dos pa í ses, de as so ci a rem a
ini ci a ti va pri va da à ação go ver na men tal, para que
seja re a li za da a con ten to a ta re fa de do tar os in diví du os de in for ma ção de boa qua li da de e em tempo real.
As emendas formuladas na XXVI Reu nião
dos Signatários da Intelsat são constitucionais,
ne ces sá ri as e não ofen dem a so be ra nia na ci o nal.
Nosso voto, portanto, é pela aprovação do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 42, de 1999.
Sala da Comissão, 15 de junho de 1999. –
José Sarney, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
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Tião Viana – Wellington Roberto – José Fogaça –
Bernardo Cabral – Mozarildo Cavalcanti – Pedro
Piva – Mauro Miranda – Moreira Mendes.

va, con tra os vo tos dos De pu ta dos José Ge no í no e
Luiz Edu ar do Gre e nhalgh.

PARECER Nº 399, E 1999

O processo de exame e apreciação, pelo
Con gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão
so no ra e de sons e ima gens, pra ti ca dos pelo Poder Exe cu ti vo, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tui ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do Le gisla ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le cidos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fede ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que devem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se desta Co mis são de edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men tação que acom pa nha o PDS nº 51, de 1999, evi dencia cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das
na Re so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi cando ca rac te ri za do que a em pre sa Rá dio Ca pi xa ba
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e lega is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do projeto de de creto legislativo originário da Câma ra
dos De pu ta dos.
Sala da Comissão, 15 de junho de 1999. –
Fre i tas Neto, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor
– Álva ro Dias – Hugo Na po leão – Luiz Otá vio – Geral do Althoff – José Jor ge – Artur da Tá vo la – Edison Lo bão – Djal ma Bes sa – Lu zia To le do – Bel lo
Parga – Antero Paes de Barros – José Fogaça –
Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na.

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Le gislativo nº 51, de
1999 (nº 639/98, na Câmara dos De pu tados), que apro va o ato que re no va a concessão outorgada à Rádio Capixaba
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cida de
de Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to.
Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta.
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Dcereto Legislativo nº 51, de 1999 (nº 639, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à Rá dio Ca pi xa ba Ltda, para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda
tro pi cal na ci da de de Vi tó ria, Esta do do Espí ri to Santo.
Por meio da Mensagem Presidêncial nº 1.214,
de 1996, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Congres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 19 de
novembro de 1996, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Presidente da República, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so licitação de renovação foi instruída de conformidade
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe rimento.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio Ca pi xa ba Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
.Ere ni Oli ve i ra de Mi ran da
153.417
.Da vid Oli ve i ra de Mi ran da
153.417
To tal de Con tas
306.833
O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do La pro vi ta
Vi e i ra, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti-

II – Voto do Re la tor

PARECER Nº 400, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Le gislativo nº 68, de
1999 (nº 650/98, na Câmara dos De pu tados), que apro va o ato que re no va a conces são da Fun da ção Alde ia SOS de Co i oe rê para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
sonora em onda mé dia na ci da de de Go io e rê, Esta do do Pa ra ná.
Re la tor: Se na dor Álva ro Dias
I – Re la tó rio
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 68, de 1999 (nº 650, de
1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
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que renova a concessão à Fundação Aldeia SOS de
Goioerê para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Goioerê, Estado
do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.173,
de 1997, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 6
de outubro de 1997, que renova a concessão para
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º 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 legislação aplicável, o que levou
ao seu deferimento.
É o seguinte o quadro diretivo da Fundação
Aldeia SOS de Goioerê:
² Diretor Presidente – Francisco de Assis
Santiago
² Diretor Vice-Presidente – Fernando Marinheiro
de Oliveira
² Diretora Assistente – Fanny Maes
² Diretora Assistente – Elizabeth Raimunda
Pacheco
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
Antônio Joaquim Araújo, e aprovação unânime
daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa, contra os votos dos Deputados José
Machado, José Genoíno e Luiz Eduardo Greenhalgh.

II – Voto do Relator
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, permissão, ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ciona uma sé rie de informações a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten-
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den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que devem instruir o processo submetido à análise
des ta Co mis são de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 68, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Reso lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca racterizado que a Fundação Aldeia SOS de Goi o e rê
atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De creto Legis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos Dep tu ta dos.
Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Pre si den te – Álva ro Dias, Relator – Gerson Ca ma ta – Hugo Na po leão – Luiz Otá vio – Geraldo Althoff – José Jorge – Arthur da Távola –
Edison Lobão – Djalma Bessa – Lu zia Toledo –
Bel lo Par ga – Ante ro Paes de Bar ros – José Fo gaça – Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na.
PARECER Nº 401, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Le gislativo nº 69, de
1999 (nº 651/98, na Câmara dos De pu tados), que apro va o ato que re no va a concessão da Rádio Cultura de Arapongas
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fusão sonora em onda média na ci da de de
Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná.
Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 69, de 1999 (nº 651, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à Rá dio Cul tu ra de Ara pongas Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são sono ra em onda mé dia na ci da de de Ara pon gas, Esta do
do Pa ra ná.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 563, de
1997, o Presidente da República submete ao Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to s/n, de 12
de maio de 1997, que re no va a con ces são para a explo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, ambos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Presidente da República, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so licitação de renovação foi instruída de conformidade
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com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe rimento.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio Cul tu ra de Ara pon gas Ltda:
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
* Már cia Pu gli e si
8.500
* Iron di Man to va ni Pu gli e si
5.100
* Ci be le Pu gli e si
1.700
* Ma i tê Pu gli e si
1.700
To tal de Co tas
17.000
O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Marcelo
Bar bi e ri, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva, contra os votos dos Deputados José Machado,
José Ge no í no e Luiz Edu ar do Gre e nhalgh.
II – Voto do Re la tor
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, per missão ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ciona uma sé rie de informações a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre tenden te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que devem instruir o processo submetido à análise
des ta Co mis são de Edu ca ção.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 69, de 1999, evidencia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re solu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri zado que a empresa Rádio Cultura de Arapongas Ltda.
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Legis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Pre si den te – Álva ro Dias, Relator – Gerson Ca ma ta – Hugo Na po leão – Luiz Otá vio – Geral do Althoff – José Jor ge – Artur da Tá vo la – Edison Lo bão – Djal ma Bes sa – Lu zia To le do – Bel lo
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Parga – Antero Paes de Barros – José Fogaça –
Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expedi en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Encer rou-se sex ta-feira úl ti ma o pra zo para apre sen ta ção
de emen das às se guin tes ma té ri as:
– Pro je to de Re so lu ção nº 40, de 1999, de au toria do Se na dor Osmar Dias, que al te ra a re da ção dos
arts. 1º e 2º da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 73,
de 1º de ju lho de 1998; e
– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 58, de 1998 (nº
2.775/97, na Casa de ori gem), que al te ra a re da ção
do in ci so III do art. 12 da Lei nº 8.934, de 18 de novem bro de 1994, que dis põe so bre o Re gis tro Pú bli co
de Empre sas Mer can tis e Ati vi da des Afins.
Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as serão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Encer rou-se, sexta-feira úl tima, o prazo para apre sen tação de emen das ao Pro je to de Re so lu ção n.º 64, de
1999, que autoriza a União a con tra tar ope ra ção de
re es ca lo na men to de seus cré di tos jun to à Re pú bli ca
da Guiné, ori un dos de ope ra ções de fi nan ci a men to do
Fundo de Financiamento à Exportação – FINEX, no
montante de U$11.326.588,45 (onze milhões, trezentos e vinte seis mil, quinhentos e oitenta e oito
dólares norte-americanos e qua renta e cinco cen tavos).
Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será
in clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.
O Sr. Nabor Jú nior, 3º Secretário, de ixa a cadeira da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas sa-se à lis ta de ora do res.
Concedo a palavra ao Se nador Lúdio Coelho,
como primeiro orador inscrito, pelo prazo de 20 mi nu tos. (Pa u sa.)
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con cedo a pa la vra a V. Exª, pela or dem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
como não se en con tra o pri me i ro ora dor, ten do eu tomado conhecimento de que o eminente Senador
Bello Parga recorreria, me diante interposição de
agravo ao Supre mo Tribunal Fe deral, da de cisão
que con ce deu a li mi nar em ma té ria re la ti va àque la
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Co mis são, pe di ria a V. Exª que fos sem fe i tas ges tões
jun to a S. Exª, no sen ti do de que man das se fo to có pia
des se agra vo para to dos os Par la men ta res, tão logo
fos se ul ti ma do.
Com isso, mar co mi nha pre sen ça na ses são de
hoje, nes ta tar de.
O SR. PRESIDENTE (Gerado Melo) – Em
atenção à so licitação de V. Exª, determino à Se cretaria-Geral da Mesa que tome as providências ne cessárias para obtenção de cópia do expediente a
que V. Exª se refere e providencie a sua dis tri bu ição.
Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Se nador Lú dio Co e lho.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra de ço ao
Se na dor Ber nar do Ca bral por ter-me sal vo pelo gongo.
Vou apro ve i tar esta im por tan te ses são do Se na do
Fe de ral para me re fe rir a no tí ci as pu bli ca das, em pri mei ra pá gi na, no Esta do de S.Pa u lo de on tem.
“MST pre pa ra es tra té gia para ‘to mar o po der’
Militantes são excluídos em cháca ra
de padres capuchinhos, no interior do Mato
Gros so do Sul, para es ti mu lar a luta de classes e treinar grupos para desestabilizar o
governo.
A luta pura e simples pela terra faz
parte do passado. Integrantes do Mo vi mento dos Sem-Terra (MST) e da Co or de na doria Latino-Americana de Organizações do
Campo (Cloc) decidiram estimular ma ni festações, acelerar a luta de classes e de senvol ver uma es tra té gia para a to ma da do poder. Esses planos foram discutidos entre os
93 participantes do Curso de Capacitação
de Mi li tân ci as do Cone Sul, em maio, numa
chá ca ra di ri gi da por fra des ca pu chi nhos, em
Si dro lân dia (MS), a 70 Km de Cam po Grande, conforme documentos obtidos pelo
Estado. O curso formou 44 brasileiros, 21
paraguaios, 17 argentinos, 6 bo livianos e 5
chi le nos. Os gru pos de es quer da, com apoio do PT, CUT e mem bros da Igre ja, pro clamam seu entusiasmo para bloquear estradas
e invadir propriedades privadas e do governo.
Para o MST, ‘é possível implantar o so ci a lismo’."
O Estado de S.Paulo de ontem repete as
notícias.
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Está em meu poder um ma nual de instruções,
que, há cer ca de dois me ses, acom pa nha do do Se nador Ra mez Te bet, le vei ao co nhe ci men to do Sr. Mi nistro da Jus ti ça. Tam bém en tre guei uma có pia a S. Exª
o Mi nis tro da De fe sa, Elcio Alva res, e ou tra ao Mi nistro Pi men ta da Ve i ga, dan do co nhe ci men to do que se
está pas san do em meu Esta do, Mato Gros so do Sul.
Está ha ven do em meu Esta do cons tan tes in vasões. Há cerca de dois anos, alertamos Sua Exce lência, o Presidente da República, Fernando Hen rique Car do so, so bre essa si tu a ção.
O Movimento dos Sem-Terra, hoje, em meu
Esta do, pou co tem a ver com tra ba lha do res ru ra is. A
ma i o ria são pes so as de ou tra pro fis são; mu i tos são
desempregados – o desemprego é enorme -, que
vão jun tan do-se em acam pa men tos, em bar ra cas de
lona pre ta, com ab so lu ta fal ta de con for to, prin ci palmen te para as fa mí li as, para as se nho ras. É uma situ a ção de ex tre ma di fi cul da de.
Alertamos o Poder Público no Estado e aqui.
Existem casos fantásticos. Há um mês, invadiram
uma propriedade das mais produtivas do Estado, no
Mu ni cí pio de Ivi nhe ma, do Sr. Jas so Ja cin to, onde estão acampados, apesar da medida liminar que de terminou a desocupação. As medidas não são cum pridas.
Pas sa ram-se mais uns dias, e os ín di os in va diram outra fazenda do Sr. Jasso, um homem de 81
anos, que tra ba lha co nos co há mais de 50 anos. As
au to ri da des têm gran de di fi cul da de de con vi ver com
o problema dos indígenas, ninguém toma posição
nenhuma.
No ano pas sa do, ou tro in ci den te acon te ceu em
uma pro pri e da de em Mato Gros so, no Pan ta nal, en tre
os rios São Lou ren ço e Pi qui ri. Fui para lá em 1948,
épo ca em que qua se nin guém aqui ha via nas ci do, e
fiz, com outros com panheiros, uma estrada de 200
qui lô me tros, do bre jo até o as fal to, na pon te de Pe dra.
Ficamos lá até agora, estamos vivendo bastante.
Essa es tra da pas sa den tro de uma pro pri e da de dos
índios, com quem mantínhamos um relacionamento
mu i to bom. No en tan to, o tem po foi pas san do, fo mos
fi can do mais ve lhos, e os ín di os ti ve ram di fi cul da des
com a ge ra ção mais nova. Não quis ir lá, por que já esta va can sa do de ar ru mar as co i sas. No ano pas sa do,
hou ve um in ci den te, e os ín di os fe cha ram essa es trada que co me ça mos a abrir em 1948 e que ocu pa mos
por cer ca de 50 anos, na su bi da da ser ra.
Juntamo-nos novamente e já gas tamos mais
de R$120 mil, porque não con seguimos nenhum
apoio do Po der Pú bli co, em Ron do nó po lis ou Mato
Grosso, para reabri-la. Procuramos a Justiça para
tra tar do as sun to dos ín di os, mas o caso não evo lui.
O Esta do de S.Pa u lo pu bli ca ma té ria ex ten sa so bre
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o as sun to. E hoje há ou tra re por ta gem enor me. Tenho a im pres são de que os po de res ma i o res da Nação já fo ram aci o na dos. Inclu si ve, fa la mos com o Presi den te Anto nio Car los Ma ga lhães, a quem en tre gamos um documento, para ver se encontramos uma
so lu ção. Atu al men te, não exis te em meu Esta do ninguém contrário à re for ma agrá ria. O que não ace i tamos é o des res pe i to. As fa mí li as que pos su em ter ras
invadidas ficam em uma situação muito difícil, pois
não têm a quem ape lar. Vão à Jus ti ça, que de ter mi na
a de so cu pa ção, mas o Go ver no do Esta do não cumpre as li mi na res. Ape lam para to dos os es ca lões, sem
qual quer de fi ni ção.
Temos nos reunido e pensado sobre o que
devemos fazer. Se a reforma agrária fosse
considerada fator importante para a produção
imediata de alimentos, seria uma saída ótima.
Aliás, estamos passando por grandes dificuldades.
O campo deu uma contribuição da maior valia à
Nação brasileira, conseguindo estabilizar os custos
dos alimentos básicos durante todo o Plano Real à
custa de um empobrecimento muito grande. E os
pequenos proprietários, os pequenos produtores
do campo, estão deixando o campo. Existem
milhares de propriedades à venda.
O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) –
Senador Lúdio Coelho, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Tem a
palavra o nobre Senador.
O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – No bre
Se na dor Lú dio Co e lho, agra de ço a opor tu ni da de que
V. Exª me dá de participar da dis cus são des te tema,
uma vez que o meu Esta do pa de ce, tam bém, dos males de que pa de ce o Esta do do Mato Gros so do Sul e,
cre io, mu i tos ou tros Esta dos, onde a in va são às propri e da des ru ra is está vi ran do uma in dús tria, num flagrante desrespeito à legislação vigente, prin ci palmen te à Cons ti tu i ção, com des res pe i to aos pro pri e tários e usuá ri os das áre as. O pior, Se na dor, é que os
assentamentos que estavam sendo feitos – pa rece-me que hou ve uma in ter rup ção nes se pro ces so –
pa u ta vam-se na idéia de que ter ra in va di da era ob je to
de de sa pro pri a ção para assentar inú me ras pes so as
que não tinham a mínima aptidão com o trato agro pas to ril nem o me nor co nhe ci men to das pos si bi li dades de produção no cam po. E o que vemos hoje?
Acre di to que os re sul ta dos, em ter mos de pro du ção,
não são muito positivos. O Brasil patina há muitos
anos numa pro du ção mu i to in fe ri or às suas pos si bi lida des, pro du zin do algo em tor no de 80 mi lhões de tone la das de grãos, o que está mu i to aquém, re pi to, de
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nos sas ne ces si da des e pos si bi li da des. Essas fa mí lias assentadas mal conseguem pro duzir para sua
subsistência, quanto mais para ampliar esse ren dimento e ter um excedente que possa efetivamente
me lho rar sua qua li da de de vida. Antes, se esse mo vimen to de fen dia um an se io, que con si de ro le gí ti mo, o
de pro mo ver uma re di vi são da dis tri bu i ção das ter ras
nes te País, ago ra trans for mou-se em um ou tro com
di fe ren tes pro pó si tos, não só os de ocu par as ter ras,
mas, note V. Exª, num mo vi men to que já mi grou para
as áre as ur ba nas, ocu pan do de pen dên ci as pú bli cas
e pro mo vendo sa ques em es ta be le ci men tos co merci a is, en fim, num des vir tu a men to mu i to gran de de
seus pro pó si tos inici a is e num contí nuo e per manen te des res pe i to ao ci da dão e às leis vi gen tes no
País. Enten do que al gu mas das alter na ti vas que
de ve ría mos bus car se ri am, pri me i ro, im pe dir de fi ni ti va men te a de sa pro pri a ção de imó vel in va di do – se
foi in va di do não pode ser, de fi ni ti va men te, obje to
de desa pro pri a ção; e, se gun do, dá mais re sul ta do
cri ar uma for ma de fi nan ci ar a aqui si ção da ter ra do
que per mi tir que essa dis tri bu i ção, da for ma como
está sendo fe i ta, te nha re sul ta do po si ti vo. Por que,
nes se caso, efe ti va men te irão para o cam po aqueles que têm ap ti dão, vo ca ção para o cam po, aqueles que sa bem ou têm in te res se em tor nar pro du ti va
a ter ra; aque les que têm in te res se em ti rar da ter ra
o sus ten to para sua fa mí lia e ge rar tal vez mais di visas, re ce i tas e em pre gos para o Mu ni cí pio, para o
Esta do em que es sas pro pri e da des es te jam ins ta ladas. O fato é que a de sor dem, a de so be diên cia ci vil,
pre ci sa ser co i bi da du ra men te. O pro du tor fica deses ti mu la do não só com as con di ções ad ver sas da
co mer ci a li za ção do seu pro du to, dos fa to res ine rentes à pro du ção, mas tam bém com a in tran qüi li da de
que pro pi ci am esses mo vimentos. A qualquer ins tan te, sua pro pri e da de pode ser in va di da, ocu pa da
por uma, duas, dez ou cem fa mí li as, de for ma co erci ti va, im pe din do que seu tra ba lho de pro du ção tenha pros se gui men to. Por tan to, as so cio-me a V. Exª
em suas pre o cu pa ções, prin ci pal men te ago ra com
o aler ta aos Po de res pú bli cos em to dos os ní ve is.
As pre fe i tu ras teri am de se en vol ver tam bém, porque es tão fi can do so bre car re ga das. Qu an do se faz
um assen ta men to, não é dis cu ti do quem vai tra tar
da in fra-estrutura do lo cal. Logo os pre fe i tos são cobra dos pe las es tra das, ro do vi as de aces so, ins ta lação de ener gia elé tri ca, abas te ci men to de água trata da, edu ca ção, trans por te. Enfim, as pre fe i tu ras
tam bém são pu ni das por algo que não lhes diz
res pe i to ou so bre algo a res pe i to do qual os pre fei tos não fo ram con sul tados. É pre ci so uma mo bi -
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O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Mui to
obri ga do. V. Exª co nhe ce per fe i ta men te o pro ble ma.

dúvida alguma, será esclarecido em tempo opor tuno. Elo gio sua gran de pre o cu pa ção com um as sunto ao qual o Governo bra sileiro deveria dar mais
atenção, contemplando exatamente a idéia de que
so mos um país ru ral, haja vis ta, afi nal, o fato de que
o se tor pro du ti vo ru ral des te País é res pon sá vel por
40% do Pro du to Inter no Bru to.

O Sr. Tião Via na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) –
Agradeço, Excelência.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Con ce do o apar te ao Se na dor Tião Vi a na.

V.
Exª.
afirmou
que
entendemos
perfeitamente o resultado das eleições no Estado
do Mato Grosso do Sul. Efetivamente entendemos.
Quando a população do meu Estado, um estado
ruralista, conservador, elegeu Zeca do PT, ainda no
dia da eleição, declarei que iríamos dar cobertura
ao governador eleito para que S. Exª. pudesse
atender à ordem emanada da população do nosso
Estado. A população o elegeu para governar bem o
Estado, e assim estamos fazendo aqui e lá no Mato
Grosso do Sul. O PSDB, na Assembléia Legislativa,
está dando cobertura ao Governador do PT, ainda
porque nós sempre fomos um pouco da Esquerda
mesmo, Sr. Presidente.

li za ção nacio nal. Os três Po de res – União, Esta dos e
Mu ni cí pi os – pre ci sam bus car uma for ma de re sol ver
e co i bir de fi ni ti va men te a in va são de pro pri e da des rura is nes te País.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – No bre Sena dor Lú dio Co e lho, fe li ci to V. Exª pela pre o cu pa ção
que traz ao plenário do Se nado e ao Brasil. V. Exª
tra ta de um as sun to que está no dia-a-dia das pre ocu pa ções de to dos e en vol ve tan to os pro du to res rurais quan to as fa mí li as que lu tam para ter um pe daço de ter ra, cri ar seus fi lhos e ter o mí ni mo de dig nidade. É uma luta secular do Brasil, considerado o
país mais injusto do mundo em distribuição de ter ras. A Ama zô nia é o gran de exem plo dis so. V. Exª é
uma me mó ria viva da im por tân cia do pro du tor ru ral,
porque, desde 1948, muito antes de eu nascer,
tem-se empenhado nisso. O Mato Grosso do Sul
pode dar uma enorme contribuição ao nosso País
fu tu ra men te, se ti ver uma po lí ti ca de ter ra bem conduzida. Nesse aspecto, saliento que há uma in terpretação equi vo ca da por par te da im pren sa quan do
afirma que há uma posição ostensiva do PT em re lação a uma ocupação não coerente, no que tange
ao res pe i to à pro pri e da de pro du ti va e ao di re i to dos
trabalhadores sem-terra. A verdade é que há uma
gran de dí vi da do Go ver no Fe de ral, ao lon go da nossa história, no sentido de proceder a uma reforma
agrária efetiva que atenda tanto aos produtores ru rais já instalados neste Brasil como aos pequenos
produtores que gostariam de trabalhar e ajudar a
enriquecer o País. Há também um equívoco de in terpretação considerável, mu itas vezes, em relação
ao que o Par ti do dos Tra ba lha do res tem apre sen tado neste debate. O PT é claramente contrário à in va são de ter ra pro du ti va. Faço ques tão de re a fir mar
a V. Exª essa posição. Não acredito que o Partido
defenda a ocupação de terra produtiva, que es teja
dentro da legalidade. Portanto, gostaria de tecer
esta con si de ra ção: que V. Exª, de ma ne i ra tran qüi la,
como res pe i tou a nos sa ele i ção no Mato Gros so do
Sul, com enor me res pe i to pelo ven ce dor que ti ves se
com pro mis so com o seu Esta do, te nha a cer te za e a
tranqüilidade de que o Go ver na dor Zeca do PT não
será a fa vor de in va sões de ter ras pro du ti vas a le giti mar o en ri que ci men to do seu Esta do. Acre di to que
há al gum equí vo co de par te da im pren sa, que, sem

Conversei, em duas oportunidades, em
companhia dos Senadores Ramez Tebet e Juvêncio
César da Fonseca, com S. Exª., o Governador do
nosso Estado, que também tem encontrado
dificuldades em retirar os grandes grupos de pessoas
que invadem terras.
Quem anda por nosso Estado presencia fatos
interessantes, dos quais a população da cidade, às
vezes,
não
toma
conhecimento.
Naqueles
acampamentos, nos finais de semana, há uma
quantidade considerável de automóveis, pois
bastantes pessoas vão passar o fim-de-semana por
ali. Ocorre que, depois, voltam para a cidade, já que
todos têm outras atividades: uns são donos de
botecos, enfim, exercem outras atividades. Contudo,
nesse período viram Sem-Terra.
Se a população brasileira que não possui
apartamento resolvesse acampar em frente de um
prédio, coitadas das crianças e das senhoras. Se é
legítimo o direito de possuir a terra ocupando-a de
qualquer maneira, que diremos nós do direito à
moradia. Uma mãe de rua e seus filhos não teriam o
direito de entrarem em meu apartamento? Afinal de
contas, somos apenas minha mulher e eu, restando
ainda dois quartos desocupados. Aí eu queria ver
como o Poder Público reagiria.
As estradas são constantemente fe chadas, o
que traz um trans tor no enor me aos ru ra lis tas. No in te-

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

rior, há muitos ônibus que transportam crianças da
área ru ral para as es co las. Co nhe ço di ver sos mu ni cípios cujos pre feitos têm enormes di ficuldades com
esse pro ble ma. Acom pa nho mu i tos de les aos Mi nisté ri os da Re for ma Agrá ria e da Agri cul tu ra.
Com o Prefeito Renato Tornelli, do Município de
Itaquiraí, onde há mais ou menos sete
assentamentos e mais duas ou três invasões, fui ao
Ministério da Agricultura para ver se conseguíamos
alguma solução para esse problema.
Tenho trabalhado muito nesse sentido, Sr.
Presidente, até porque aqueles que invadem terras
também me elegeram Senador. Assim, sou Senador
do Mato Grosso do Sul e represento todas as
camadas da população.
Portanto, o que desejo é alertar a Nação
brasileira para a gravidade desses acontecimentos,
que, de repente, podem se tornar algo muito
desajeitado. Já há tempo venho conversando sobre
isso. Um dia desses, estava conversando com o
Jackson, que teve duas de suas fazendas invadidas,
lá no Estado, e lhe disse que há momentos em que
penso que quem não defende o que é seu não tem
direito de possuí-lo. Às vezes, precisamos defender o
que é nosso da maneira que for possível; do
contrário, como é que faz? Se vamos ao Judiciário, as
medidas deste não são atendidas. Como é que fica?
Você não pode entrar na sua casa!
Então, Sr. Presidente, queria dar conhecimento
aos companheiros do Senado da gravidade desse
assunto, para juntos encontrarmos um caminho, pois
a situação no campo brasileiro está tão difícil,
Senador, que o melhor comprador de terras é o
INCRA. Está quase tudo à venda e, o que é pior, a
troco de nada, porque nós não temos nenhuma
receita. Tenho, na família, irmão e irmãs, bem como
outros parentes, que já venderam suas propriedades
por não terem como sobreviver.
Então, fica feito o meu alerta e a minha
manifestação de solidariedade aos companheiros do
campo lá no Mato Grosso do Sul.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, se for possível, eu gostaria de me
inscrever para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª.
ficará inscrita para ser convocada oportunamente
nesta sessão.
Concedo a palavra ao Senador Tião Viana, por
cessão da Senadora Marina Silva.
V. Exª. dispõe de 20 minutos.
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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a Organização
Mundial de Saú de divulgou, há algum tem po, uma
lon ga lis ta de pro du tos mé di cos que te ri am tido sua
comercialização in terrompida em vários países do
mundo. A lista enu merou di versos produtos far macêu ti cos ba ni dos e que ha vi am sido re ti ra dos do mercado em países que con trolam rigidamente a se guran ça de me di ca men tos e dro gas que não con se guiram os res pec ti vos re gis tros, que te nham ad ver tên cia
es pe ci al ou que so fram res tri ção de ven das.
Quanto a esses produtos, cujo banimento tem
sido lar ga men te in for ma do pela Orga ni za ção Mun dial de Sa ú de por meio da gran de im pren sa, la men tavelmente, verifica-se uma posição equivocada ou,
no mínimo, omissa de parte do Governo brasileiro
no que diz res pe i to ao seu con tro le.
Temos o alen to de contarmos atualmente, na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com uma
direção nova, que, sem dúvida alguma, não car rega rá os ví ci os ma ni fes tos da en tão Se cre ta ria Na cio nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria do Mi nis té rio da Sa ú de.
A expectativa que temos é de que se dê uma
atenção mui to especial a esse assunto, porque diz
respeito à in te gri da de fí si ca e à sa ú de de todo a popu la ção bra si le i ra.
O do cu men to da Orga ni za ção Mun di al de Sa úde aponta as substâncias com seus nomes ge né ricos e co mer ci a is e es pe ci fi ca to das as res tri ções fe itas a elas em qual quer par te do mun do.
Ao ter co nhe ci men to da lis ta, o Insti tu to de Defesa do Con su mi dor, – IDEC, pre o cu pa do em pro teger os consumidores bra sileiros e em evitar o con sumo no País dessas substâncias que apresen tam
al gum tipo de ris co para a sa ú de hu ma na, fez um levantamento das substâncias que estão disponíveis
no mercado nacional e enviou, no início deste ano,
um do cu men to às au to ri da des da área de vi gi lân cia
sa ni tá ria do Mi nis té rio da Sa ú de.
Sr. Presidente, em bora não tenha havido um
pedido formal do IDEC relativo à retirada dessas
substâncias do mercado, causa estranheza o fato
de o Ministério da Saúde, até a presente data, não
haver se pronunciado a res peito ou anunciado al gum tipo de medida no sentido de restringir ou de,
pelo menos, controlar mais ri gi da men te a co mer ci ali za ção des ses pro du tos.
O coordenador executivo da Sociedade Bra sileira de Vigilância de Medicamentos – So bravime,
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José Rubem de Alcântara Bonfim, defende que as
subs tân ci as ba ni das em qual quer ou tro país tam bém
de ve ri am ser re ti ra das do mer ca do bra si le i ro, já que
exis tem ques ti o na men tos con sis ten tes em re la ção a
elas e comprovação de que a sua utilização tenha
efe ti vi da de du vi do sa e gra ves efe i tos co la te ra is.
Sr. Presidente, muitos desses medicamentos
continuam a ser amplamente comercializados no
Brasil. Segundo a reportagem publicada no Correio
Braziliense do último dia 16 de maio, intitulada “IDEC
divulga lista de medicamentos proibidos”, cerca de
115 substâncias dessa lista são vendidas no território
nacional sob 652 nomes comerciais. O levantamento
feito pelo IDEC mostra que, dessas 115 substâncias,
82 foram proibidas por motivos de segurança em pelo
menos um país e 22 delas têm restrições de uso ou
advertências especiais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por que
os medicamentos que figuram na lista da
Organização Mundial de Saúde como sendo
prejudiciais à saúde humana e que, portanto, devem
ter a sua comercialização proibida, continuam a ser
ofertados em nosso País?
Nos dias atuais, é inadmissível que isso
persista. Médico que sou, considero absolutamente
necessária e urgente a retirada do mercado ou uma
manifestação oficial da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária a respeito do referido assunto.
Como seria totalmente inviável falar sobre todas
as substâncias que constam da lista, gostaria de
destacar e tecer breves considerações sobre
algumas delas, comercializadas sob nomes muito
conhecidos e amplamente vendidas em todo o nosso
País.
Primeiramente, as fórmulas pediátricas do ácido
acetil salicílico, popularmente conhecido como ASS
Infantil. Estudos amplamente realizados nos Estados
Unidos mostraram o desenvolvimento da chamada
Síndrome de Reye, uma combinação de
encefalopatia – lesão grave do cérebro humano – e
disfunção
hepática
grave,
geralmente
em
conseqüência de uma infecção viral prévia como
simples influenza, diarréia ou varicela, em crianças
que utilizavam essa substância.
Em segundo lugar, as fórmulas pediátricas da
te tra ci cli na. To dos sa bem que a te tra ci cli na é um produ to far ma cêu ti co que ca u sa da nos gra ves à os si fi cação da cri an ça e à mu lher grá vi da. Os pa í ses que tratam com se ri e da de a po lí ti ca de me di ca men tos pro ibiram o uso da tetraciclina pediátrica. No entanto, o
nos so Bra sil, sa ben do dos agra vos à sa ú de hu ma na
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causados pela tetraciclina, in siste na permissão da
manipulação e na comercialização do produto. Não
deve ser prescrita, de modo algum, para crianças
com me nos de nove anos de ida de – al guns es tu dos
fazem contra-indicação a crianças com me nos de
doze anos de ida de -, nem ad mi nis tra da em sua fórmu la ori gi nal a mu lhe res grá vi das. Nos Esta dos Unidos, a te tra ci cli na pe diá tri ca foi re ti ra da do mer ca do.
Em países como Aus trá lia, Bél gi ca, Chi le, Jor dâ nia,
Fi li pi nas, Emi ra dos Ára bes e ou tros, as for mu la ções
lí qui das fo ram igual men te re ti ra das de mer ca do.
É preciso deixar cla ro tam bém que a di pi ro na,
co nhe ci da pelo nome co mer ci al de No val gi na, usa da
em to dos os hos pi ta is Bra sil afo ra no iní cio dos anos
70, teve seu uso as so ci a do a gra ves e até fa ta is re ações ad ver sas. Me di ca men tos con ten do di pi ro na são
pro i bi dos ou de uso res tri to em pelo me nos 16 pa í ses,
en tre os qua is os Esta dos Uni dos, a Aus trá lia, a Itá lia,
a Ale ma nha e a Di na mar ca. Em nos so País, en tre tanto, essa subs tân cia é am pla men te uti li za da em me dica men tos de ven da li vre, como os cha ma dos co merci al men te No val gi na, Anal gex, Ba ral gin, Con mel, etc.
Medicamentos antifúngicos à base de ce to conasol, como o Nizoral, Cetonil, Cetonax, Candoral,
têm seu uso por via oral as so ci a do à he pa to to xi ci dade gra ve e po dem ca u sar he pa ti te e tam bém trans torno no sis te ma re pro du tor hu ma no, com pro va da mente definido por estudos científicos. Mesmo assim, é
lar ga men te, li vre men te usa da no ter ri tó rio na ci o nal.
Medicamentos antimicrobianos à base de clo ranfenicol possuem in dicações restritas ou re gu lamen ta ção se ve ra em pa í ses como o Ja pão, Di na marca, Ho lan da, Espa nha, Hun gria, Egi to, Fi li pi nas e outros e está ni ti da men te im pli ca do pelo meio ci en tí fi co
internacional como causador em mulheres grávidas
da síndrome do bebê cinzento, complicação grave
para o feto hu ma no quan do a mu lher grá vi da faz uso
do clo ran fe ni col. Na Fran ça, os pro du tos tó pi cos que
contém cloranfenicol fo ram retirados do mercado,
com ex ce ção dos co lí ri os.
Há tam bém ne ces si da de de se re ti rar do mer cado os me di ca men tos abor ti vos, ou de res trin gir a sua
ven da em fun ção de que te nham a in di ca ção es pe cí fica, mas são lar ga men te uti li za dos como abor ti vos, de
forma incompreendida, por pro fis si o na is da saúde e
pela ig no rân cia com que fa zem uso do me di ca men to
as mu lhe res des te País.
Qu an to à ta li do mi da, subs tân cia de alto po tenci al de te ra to ge ni ci da de que tam bém fi gu ra na lis ta
da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, uti li za da no tratamento da hanseníase, conhecida antigamente
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como le pra, e de se ve ras con di ções der ma to ló gi cas,
cum pre des ta car que ela já é ob je to de re gu la men tação es pe cí fi ca em nos so País, em bo ra não es te ja de
fato ba ni da por uma po lê mi ca de de fe sa de al guns setores.
Gostaria de enfatizar que o nobre Senador Lúcio
Alcântara tem defendido a restrição absoluta do uso da
talidomida e chego a defender a erradicação, para que
seja banida do mercado brasileiro essa droga. Quem
conhece a luta contra a hanseníase no Brasil sabe que
ela é prescindível quando se fala em combate a uma
doença como a hanseníase hoje em dia.
As vítimas da talidomida que formaram a sua
associação têm o testemunho dos males que esta
droga causou ao nosso País em uma época em que
ainda era aceitável pelo benefício nas formas
reacionais da hanseníase na sua chamada forma
wirchoviana, mas atualmente está de fato
desnecessária ao mercado brasileiro. Espero que o
Senador Lúcio Alcântara aperfeiçoe o seu projeto de
lei e garanta o banimento da talidomida no nosso
mercado.
Srªs e Srs. Senadores, há um número excessivo
de medicamentos registrados em nosso País – cerca
de 30 mil -, um número um pouco menor de produtos
efetivamente comercializados – cerca de 8 mil – e se
fizermos uma seleção de necessidade permanente
de consumo por parte da população, teremos um
universo de apenas 800 medicamentos de fato e
efetivamente necessários neste País, mostrando a
grande força de comércio que há por trás de uma
decisão que deveria ser científica.
O grande problema é que a oferta de
medicamentos em nosso País não é controlada como
deveria. As leis que restringem a venda, exigindo a
apresentação de receita para a compra de
determinados medicamentos, não são cumpridas.
No
Brasil,
entende-se
a
assistência
farmacêutica como comércio farmacêutico. Não pode
ser assim. Farmácia é um serviço de saúde e não um
tipo de comércio qualquer, que visa ao lucro sem
maiores responsabilidades. Deve ser gerenciada por
um farmacêutico, com responsabilidade técnica pela
prestação desse serviço à população.
Hoje em dia, uma farmácia, lamentavelmente,
tem servido de balcão de diagnóstico e de conduta de
um paramédico, com o mais alto e grave risco à
população, à saúde das pessoas. Lamentavelmente,
nos Estados mais pobres é maior a concentração de
farmácias, é maior a força econômica e a falta de
critérios de responsabilidade ética e profissional que
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esses organismos têm adotado em relação à
distribuição de medicamentos no País. Uma farmácia
sem farmacêutico é como a enfermaria de um
hospital sem médico ou sem enfermeiro na hora do
diagnóstico e tratamento de um doente.
Como o ob je ti vo des se co mér cio far ma cêu ti co é o
de ven der cada vez mais sem ma i o res cri té ri os, nos sa
po pu la ção é sub me ti da a uma ver da de i ra “em pur ro te rapia”, fi can do vul ne rá vel aos efe i tos ad ver sos de me dica men tos que são ven di dos li vre men te.
Os grandes laboratórios aqui agem à vontade,
sem qualquer controle. Escoam facilmente sua pro dução “proibida” em outros países, apostando em
nossa submissão, em nossa falta de informação e
pes qui sa e em nos sa le gis la ção per mis si va.
Te mos de dar um bas ta a esta si tu a ção, Sr. Presi den te. O Go ver no pre ci sa exer cer um con tro le ma ior sobre a fabricação e comercialização de me di camen tos em nos so País. So men te uma de ci são fir me
por par te das au to ri da des com pe ten tes, com o apo io
de toda a so ci e da de, per mi ti rá que es te ja mos à al tu ra
da ne ces si da de de pro te ger o ci da dão bra si le i ro face
a esse as sun to tão de li ca do.
Sr. Pre si den te, gos ta ria de in for mar ao Ple ná rio
da Casa que es tou fa zen do um es tu do de um pro je to
de lei que, di an te de uma nor ma tor na da pú bli ca, uma
ra ti fi ca ção da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, quando um país com for ma ção ci en tí fi ca ade qua da, com
ori gem de es tu do ci en tí fi co ade qua do, como os Gover nos ame ri ca no e eu ro peu, es ta be le ce como pro i bido o uso de um me di ca men to em seu ter ri tó rio e co loca um estudo científico em conjunto. E, sendo esse
estudo ra ti fi ca do pela Orga ni za ção Mun di al de Sa úde, es ta be le ce que o Mi nis té rio da Sa ú de, via Agência Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, num pra zo de 60
dias, en vie as ra zões ou o seu pa re cer a res pe i to da
pro i bi ção do uso de me di ca men tos que te nham sido
restritos no cenário internacional pela Organização
Mun di al de Sa ú de, para que o Se na do Fe de ral, ten do
o co nhe ci men to des se pa re cer téc ni co, pos sa se mani fes tar, se gu ro do pon to de vis ta ci en tí fi co e da respon sa bi li da de pú bli ca que tem.
Re a fir mo a mi nha ex pec ta ti va fa vo rá vel de que
a atu al di re ção da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sani tá ria, por meio da fi gu ra do Dr. Ve ci na, pos sa es tabe le cer gran de res pon sa bi li da de e sen si bi li da de em
uma ação ob je ti va de ma ni fes tar-se a res pe i to do assun to da ven da pro i bi da de me di ca men tos, na ma i oria dos pa í ses, e que tem sido lar ga men te uti li za da no
ter ri tó rio na ci o nal.
Era o que ti nha a di zer.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Tião Viana,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 3º
Secretário.

a sín te se fe i ta pela CBN di zia que, aci ma de tudo, o
comportamento do Presidente do Senado Federal
de ses ta bi li za va o qua dro na ci o nal e a Na ção bra si le ira, aten ta va con tra a or dem pú bli ca e des res pe i ta va a
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Con cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Siqueira
Cam pos, pelo pra zo de 20 mi nu tos.

Sr. Presi den te, tive a hon ra de ser co le ga do
De pu ta do José Dir ceu na Câ mara dos De putado.
Te nho por ele, es pe ci al men te pela sua his tó ria polí ti ca, um pro fun do res pe i to. Mas não há como de ixar de trazer a esta tri buna minha dis cor dân cia,
por que ele diz que o com por ta men to do Pre si dente do Se na do Fe de ral de ses ta bi li za o qua dro na cional.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
tencionava informar o Plenário do Senado Federal
sobre o importante encontro realizado nesta Casa
que lançou o Comitê Pró-Hidrovia Ara guaia-Tocantins. O encontro contou com a participação
de gran de par te dos nos sos Pa res e foi, sem dú vi da
alguma, de grande in teresse para todos os Par lamen ta res que têm de sen vol vi do uma luta em prol da
re to ma da ao de sen vol vi men to do nos so País.
Mas, ouvindo a nos sa prestigiosa CBN, tomei
co nhe ci men to de uma nota as si na da pelo Pre si dente Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha do res, De pu ta do
José Dir ceu.
A nota fazia referência, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, exatamente ao Presidente do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal em epi só dios en vol ven do tam bém o Supremo Tribunal Federal
e o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Ora, Sr. Presidente, existe uma frase que, se gundo os mais cautelosos, é bas tante prudente:
“Decisão do Su premo Tribunal Federal não é para
ser discutida, mas sim para ser acatada”. Não se
discute o que decide o Supremo Tribunal Fe deral,
pois é a última instância. O que dali sai prolatado
como de ci são é ma té ria de di fí cil re cur so. Essa idéia
tem pre do mi na do no com por ta men to de gran de parte dos po lí ti cos de di ver sas ins tân ci as. O ad mi nis trador, o parlamentar, o deputado federal, o deputado
es ta du al, o se na dor, to dos res pe i tam o Su pre mo Tribunal Federal e têm a cautela de não opinar sobre
matéria com plexa, sobre matéria de alto co nhe cimento jurídico contra a qual dificilmente recur so
cabe.
“De ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não se
discute, acata-se”. Este, tenho a impressão, é um
ra ci o cí nio bas tan te de fa sa do, que não está em conso nân cia com os nos sos dias.
Sr. Pre si den te, é co mum que os par ti dos po lí ticos to mem po si ção com re la ção aos di ver sos epi sódi os da vida na ci o nal. Aguar dei para vir à tri bu na, tentan do ob ter o teor com ple to do que foi ve i cu la do. Mas

Ora, Sr. Presi den te, quem pediu a re núncia
do Presi den te da Repú bli ca foi exata men te o De putado José Dir ceu. Ele foi às rádi os, às tele vi sões, par ticipou de de ba tes ex pressando a sua
opi nião. Res pe i to-o pro fun da men te, mas não con cor do que ele, que pre gou a re nún cia do Sr. Pre siden te da Re pú bli ca, ago ra ve nha di zer que o Presi den te da nos sa Casa de ses ta bi li za a Na ção com
seu com por ta men to. Sin ce ra men te, com isso não
con cor do, Sr. Pre si den te.
Diante dos atuais acontecimentos, Sr. Pre siden te, é ló gi co que ne nhum Par la men tar, ou me lhor,
ne nhum ci da dão bra si le i ro de se ja ver suas au to ri dades maiores se digladiando em acusações, em dis cus sões áci das. Mas ana li so: o que move o ci da dão
Antonio Carlos Magalhães nessa sua luta, nessa
sua veemência, nessa sua indignação? Terá sido
uma no me a ção de car go? Terá sido uma dis pu ta regi o nal? Terá sido a dis pu ta de ver bas para seu Estado? Ou a sua discordância com o quadro do Nor deste? Todas essas razões talvez sejam su fi ci en temen te for tes para em ba sar uma boa bri ga.
Mas, não, Sr. Pre si den te!
Ima gi nem: uma das pri me i ras re a ções que vi à
tomada de de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral foi
a do Deputado Aloízio Mercadante, apresentando
uma pro pos ta de al te ra ções. De i xa va ele ain da mais
claro aquilo que qualquer cidadão, por me nos co nhe ci men to ju rí di co que te nha, sabe es tar es cri to na
Constituição, ou seja, o poder – no meu en ten dimento sa gra do – de uma Co mis são Par la men tar de
Inquérito de acesso, na sua investigação, à quebra
dos sigilos bancário, fiscal e telefônico. Isso está
claro na Constituição. Mas a reação de um De pu tado al ta men te ex pe ri men ta do em CPIs foi exa ta mente a de pro por um pro je to de lei.
Veja, Sr. Pre si dente: esta Casa so fre a ame a ça
gra ve de ver pa ra li sa dos seus tra ba lhos de in ves tigação; o Se nado, e nos sos Pa res in tegrantes da
CPI, vê em-se im pe di dos, por de ci são li mi nar, de ob-
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ter aces so à que bra do si gi lo ban cá rio do Dr. Fran cisco Lo pes – ho mem que des ta Casa re ce beu ho me nagens, apro va ção, res pe i to, ad mi ra ção, e até o voto de
Parlamentares que não costumam votar a favor de
nada. Não que re mos ab so lu ta men te nos an te ci par e
con de ná-lo pre vi a men te, im pri mir des de já uma mancha na sua re pu ta ção, na sua bi o gra fia de pro fes sor
universitário, economista. Mas, Sr. Presidente, na
hora em que um ci da dão bra si le i ro ace i ta a fun ção de
di ri gir uma ins ti tu i ção da im por tân cia do Ban co Central, a meu ver, deve sa tis fa ção à opi nião pú bli ca na cio nal, como qual quer fun ci o ná rio pú bli co, como qualquer um que es te ja li dan do com a co i sa pú bli ca.
S. Sª não deveria, jamais, ter-se recusado a
depor. Tal não poderia ter acontecido no momento em
que a CPI, por decisão do Poder Judiciário autorizada
por uma juíza após o trabalho do Ministério Público,
descobre que o Dr. Francisco Lopes tem, sob a
custódia de terceiros, importância volumosa fora do
País. Não podemos sequer dizer que o dinheiro é de
origem ilegal ou duvidosa. Não resta a menor dúvida
de que o assunto merece investigação. A Comissão
Parlamentar de Inquérito, que está averiguando a
possibilidade de má gestão de um órgão como o
Banco Central, ao deparar-se com o resultado de
buscas procedidas pelo Ministério Público Federal,
não pode, absolutamente, continuar sem obter a
quebra de sigilo bancário do Sr. Francisco Lopes.
Sr. Presidente, tenho a guarda desse material e
sou responsável pela pesquisa e cruzamento de
dados. Há, praticamente, um mês temos em nosso
poder informações sobre as quais jamais se
encontrou publicada na imprensa uma linha sequer,
pois dizem respeito à sua individualidade, às suas
ações como cidadão, ao seu Imposto de Renda. Por
isso não me senti atingido e não se sentiu a CPI dos
Bancos, em nenhum momento, atingida por aquela
reprimenda. E nós não a aceitaríamos! Não acredito
que haja um Senador que, por mais respeito que
tenha pelo Supremo Tribunal Federal, aceite, senão
do povo que o trouxe a esta Casa, reprimendas a seu
comportamento. Críticas? Sim, críticas, a sociedade
como um todo oferece ao comportamento dos
parlamentares. Nenhuma instituição é mais criticada
que o Congresso Nacional; ninguém é mais
freqüentemente objeto de notícias, de devassas, de
críticas e de análises do que nós integrantes do Poder
Legislativo.
Sr. Presidente, a ação do Presidente do Con gres so Na ci o nal con tra o em bar go de uma das prin cipa is fun ções do nos so Po der, da nos sa Casa, com o
ob je ti vo de tra zer um es cla re ci men to à opi nião pú bli-
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ca na ci o nal, a meu ver, é ab so lu ta men te apro pri a da.
Tal vez, Sr. Pre si den te, não fos sem aque las as pa lavras que gos ta ría mos de usar para dis cu tir a de ci são
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Mas a re a ção do Pre siden te do Se na do foi de in dig na ção. S. Exª teve hu milda de su fi ci en te quan do des ta tri bu na re a giu tam bém
con tra um ve í cu lo da im pren sa que não co lo cou ali a
justificativa, mas as desculpas apresentadas por S.
Exª em fun ção de fato de ter mi na do. Este ve na tri bu na
o Se na dor Pe dro Si mon, que lhe fez um gran de ques tio na men to e S. Exª, com tran qüi li da de e, ape sar de seu
costume de não recuar, de não voltar atrás, teve a
gran de za de re co nhe cer que a sua ação me re cia uma
re fle xão e a fez des ta tri bu na.
Sr. Pre si den te, a nota do Par ti do dos Tra ba lhado res, as si na da pelo seu Pre si den te, De pu ta do José
Dir ceu, acu san do o Pre si den te des ta Casa de de sestabilizar a Na ção brasileira é ab solutamente im própria. E até me dá o direito de dizer aqui que mui to
mais de ses ta bi li zan te ao pro ces so de mo crá ti co, mu ito mais des res pe i to sa é a sua con vo ca ção para que o
Pre si den te da Re pú bli ca re nun cie.
A ma ne i ra como re a giu o Pre si den te des ta Casa
pode ser dis cu ti da, mas não as ca u sas que o le va ram
a isso, pois elas são ab so lu ta men te pró pri as.
Foi essa a ques tão que me le vou a des vi ar-me
do as sun to que me trou xe à tri bu na. .
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª me
con ce de um apar te?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Ouço o no bre Se na dor.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Estou
chegando ago ra e es tou es tra nhan do a afir ma ti va de V.
Exª so bre a nota do PT, por que não a co nhe ço. Não
sei se V. Exª a leu em al gum no ti ciá rio.
O. SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Foi na
CBN.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Escla re ço, Se na dor Pe dro Si mon, que eu vinha para esta Casa com o ob je ti vo de fa zer um pronunciamento sobre a Hidrovia Araguaia-Tocantins.
Mas, de forma muito clara e indubitável, a CBN leu
par te da nota, co men tou-a, des ta can do que a prin cipal par te da nota, as si na da pelo Pre si den te do Par tido, José Dirceu, dizia que “as atitudes do Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães de ses ta bi li zam o qua dro na cional, ameaçam a democracia”. E referia-se exa tamen te à luta do Pre si den te da nos sa Casa con tra as
de ci sões do Su pre mo.
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O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Também
não con cor do com a nota con tra o Pre si den te Anto nio
Car los Ma ga lhães que diz que S. Exª está de ses ta bi lizan do a po lí ti ca bra si le i ra. Não foi fe liz a nota do Par tido dos Tra ba lha do res. Como diz V. Exª, é um di re i to
do PT en trar com uma ação pe din do o impeachment
do Pre si den te, as sim como é di re i to de les pe dir a renún cia do Pre si den te da Re pú bli ca, mas são ati tu des
que não somam para as instituições. Sa bemos que
não há nenhuma razão para pe dir o impeachment.
Houvesse razão real, concreta, tudo bem! Além do
mais, a re nún cia é uma ques tão de von ta de. Se quiser re nun ci ar, re nun cia; se não qui ser, não re nun cia.
Foi as sim que co me ça ram a pe dir a re nún cia do Dr.
Ge tú lio. Ele ter mi nou indo ao su i cí dio por que o obriga ram: ou re nun cie ou cai fora. O as sun to que V. Exª
está abordando é realmente delicado. Concordo!
Esta mos vi ven do um mo men to de li ca do. Não en ten di
por que V. Exª se dis tan ci ou da sua ex po si ção. V. Exª
tem autoridade. É jovem, mas está desenvolvendo
um be lís si mo tra ba lho na Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to. Na sua pre o cu pa ção, na sua ân sia, V. Exª
dis se, na CPI, que o ban co não lhe man da va res pos ta
sobre 80%, 90% dos casos: “Não sei se é boicote,
mas, na ver da de, es tão di fi cul tan do meu tra ba lho. Tenho de pres tar con tas e não con si go.” V. Exª está fazen do um tra ba lho mag ní fi co, as sim como a CPI está
fazendo um gran de tra ba lho. Nes te de ba te, não pode
haver emo ção. Com todo o ca ri nho e o res pe i to que
te nho pelo ACM, um lí der po lí ti co, S. Exª, na ver da de,
exa ge rou na lin gua gem. Não é o for te dele a se re nidade. Até brinquei com o meu querido Se nador de
Per nam bu co, quan do V. Exª fa lou na tran qüi li da de do
nos so Pre si den te: tran qüi li da de não che ga a ser um
dos atributos do Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, embo ra te nha mu i tos ou tros. Ele exa ge rou. Po dia e devia ter moderado a linguagem. Quando falou que a
CPI ou tem seus di re i tos ou não os tem, S. Ex.ª teve
ra zão. A CPI de sen vol ve um tra ba lho mu i to im por tante, e, de uma hora para outra, estão colocando em
jogo uma das atribuições mais importantes desta
Casa e que ela de sen vol via uma be lís si ma atu a ção.
Não sei por que isso está acon te cen do. Di zer que não
temos o direito de in ves ti gar!? Di zer que a nos sa inves ti ga ção não pode in clu ir que bra de si gi lo ban cá rio,
te le fô ni co ou fis cal!? Se as sim fos se, qual se ria a fi nali da de da CPI? O ar ti go da Cons ti tu i ção é de uma clare za to tal. Di zem, po rém, que há na Lei Ma i or um ar tigo se gun do o qual que brar si gi lo é pró prio do Ju di ciário. De fato, existe esse artigo. Todavia, consta na
Cons ti tu i ção o ar ti go que reza que a CPI tem po de res
de in ves ti ga ção pró pri os do Ju di ciá rio. Não po de mos
de nun ci ar; quem de nun cia é o pro mo tor ou o pro cu rador. Não po de mos con de nar; quem con de na é o juiz
ou o tribunal. Mas podemos in ves ti gar. Isso sem pre
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nos foi fa cul ta do. Por que de re pen te isso mu dou? Na
CPI que re dun dou no im pe ach ment do Pre si den te da
Re pú bli ca, in ves ti ga mos. Se não ti vés se mos fe i to investigação, o Sr. Col lor te ria fi ca do até o fim de seu
man da to. Foi pela in ves ti ga ção que des co bri mos que
o ex-Presidente tinha comprado um carro com o di nhe i ro do Sr. PC Fa ri as. Então, essa é uma atri bu i ção
que nós te mos e que deve ser de sen vol vi da com sere ni da de. Pen so que – até fiz essa su ges tão – nós, as
Comissões, devemos fazer um apelo ao Supremo,
que de ci di rá como bem en ten der, para que en tre no
mérito dessa questão. Se ele entrar no mérito da
questão e de ci dir que a CPI não tem o di re i to de investigar, não pode investigar sigilo ban cário e não
pode in ves ti gar con tas, é me lhor sus pen der os tra balhos da CPI. Va mos de ba ter a ma té ria com se re ni dade, sem baixar para o emocional, porque isso não
leva a nada. O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães tem que
ba i xar o tom. Nós te mos que ba i xar o tom. Mas o Supremo está nos olhando de maneira diferente, e te mos de in ter pre tar essa aná li se do Su pre mo.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Senador Pedro Simon, concordo in te gralmente com o aparte de V. Exª, prin ci pal men te quando fala da reação e das palavras escolhidas. Cer tamen te, cada um de nós o fa ria de for ma di fe ren te. V.
Exª foi bri lhan te quan do, da tri bu na, co men tou o episódio que envolvia o Cor re io Bra zi li en se e o Pre sidente Antonio Carlos Magalhães. S. Exª, com gran de za, re co nhe ceu e co lo cou uma pe dra na qui lo tudo.
A participação de V. Exª foi fundamental. Nobre Se na dor, pre o cu pa-me nis so tudo o fato de que não é o
Senado que precisa do instrumento da CPI, não é a
Câmara que dele precisa. É a sociedade brasileira
que precisa do instrumento da CPI. Aguardei, co mentando com meu no bre co le ga Se na dor Tião Vi ana que, obviamente, o que ouvi era um resumo. Eu
não queria deixar de comentar o assunto, mas só
agora recebi a íntegra da nota. Parte dela diz que
como S. Exª “não está de se qui li bra do, só pode es tar
desestabilizando o País para atingir seu objetivo de
con tro lar o po der”. Ora, Sr. Pre si den te, quem co nhece as ações do homem, do cidadão Antonio Carlos
Magalhães, sabe que essa nota é descabida e que
essa afirmação não lhe faz jus. Defeitos, todos te mos. Eu ja ma is im po ria qual quer li mi te de con du ta e
crí ti ca ao com por ta men to da que les que vêm para cá
defender o povo. Muitas das vezes, não concordo
com as pa la vras di re ci o na das ao Pre si den te da República, Fer nan do Hen ri que Car do so. Às ve zes, em
mi nha aná li se, con si de ro até que a crí ti ca te nha sua
procedência, mas não concordo com a forma. No
entanto, repito: ja mais imporia a um Colega de Se na do al gu ma res tri ção ou ad ver tên cia para não agir
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de de ter mi na da for ma. Cada um en con tra sua for ma
de de sem pe nhar o man da to.
Vejo que, nesse caso específico, a veemência
do nosso Presidente é exatamente em defesa de
alguma das mais importantes atribuições desta
Casa: o instrumento da CPI.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª
permite-me um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço o nobre Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Caro Se nador Eduardo Siqueira Campos, es tranhei quando
V. Exª me apontou essa nota do PT, a respeito do
impasse sobre “CPIs no Senado Fe deral” e a po sição do Supremo Tribunal Fe deral. Com a ajuda da
Se na do ra He lo i sa He le na, tive aces so ago ra a essa
nota, e confesso que a divido em dois pontos: uma
ma ni fes ta ção de aná li se do com por ta men to his tó ri co
do Presidente desta Casa, Senador Antonio Carlos
Magalhães, e a po si ção do Par ti do dos Tra ba lha dores em re la ção ao im pas se en tre a CPI e o Su pre mo
Tribunal. Para es cla re cer a in ter pre ta ção que te nho,
gos ta ria de fa zer a le i tu ra de um pa rá gra fo: “As de cisões do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral exis tem para serem cum pri das, como as do Con gres so Na ci o nal. O
PT não concorda com elas (as de ci sões re la ti vas às
CPIs) e estará apo iando os recursos le ga is e me didas legislativas cabíveis, mas não pode calar-se,
sob pena de com pac tu ar com ten ta ti vas au to ri tá ri as
de submeter-se um Po der ao outro”. Eu fico com
alen to de ver esse pa rá gra fo da nota, por que de fato
há um res pe i to e a de fe sa do mé ri to da luta do Congresso Nacional, especificamente do Senado Fe deral, em relação a atitude tomada pelo Supremo. Ao
mes mo tem po, con fes so que a ou tra par te da nota é
uma aná li se his tó ri ca de uma po si ção que apre senta o Pre si den te do Par ti do dos Tra ba lha do res em relação à fi gura política, à per sonalidade política do
Presidente da Casa. Gostaria de dividir com V. Exª
que, como mem bro do Se na do Fe de ral, sen ti-me de
fato – como V. Exª – agre di do pelo ma ni fes ta ção do
Supremo Tribunal Federal. Respeito a instituição
Supremo Tribunal Federal quando toma uma de cisão dessas, e fico feliz de que o Supremo ainda vá
jul gar o mé ri to da po si ção as su mi da em re la ção aos
poderes das CPIs. Comungo integralmente com o
pensamento do Deputado Alo izio Mercadante*
quando torna cla ro o po der que têm as CPIs em rela ção ao Con gres so Na ci o nal e à so ci e da de bra si le ira. E fico a me perguntar, nobre Senador, sobre o
que seria do povo brasileiro se a CPI não tives se
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tido o poder que teve na época do Governo Collor,
basicamente destituído pela ação de uma CPI com
poderes de investigação. O que seria de uma CPI
se ti vés se mos li mi ta do esse po der? E afir mo que tenho um respeito muito mais elevado pela história
política e pelo comportamento político do Sena do
Federal do que por alguns membros do Judiciário
brasileiro, que a meu ver, se fossem submetidos a
uma ele i ção a cada qua tro anos ou a cada oito, segu ra men te não se ri am apro va dos pela ma ni fes ta ção
po pu lar, por que in fe liz men te o man to da im pu ni da de
está pre sen te den tro dos ór gãos da Jus ti ça bra si le ira, não às custas da manifestação de todos, mas à
cus ta de uma meia dú zia que tro ca o po der de in terpretação das leis e da defesa da Constituição pelo
agrado a uma ou a outra autoridade política. Por
isso, pela ingerência de um Poder sobre o outro, o
País paga o preço muito alto de a impunidade ser
tão for te. Qu e rer ti rar ago ra o po der de in ves ti ga ção
e de denúncia do Se na do Fe de ral é to lher a de mocra cia e en fra que cer a ima gem pú bli ca que o Se nado Fe de ral tem pe ran te a Na ção bra si le i ra.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agradeço a participação do Se nador Tião
Viana.
Mudei de tema e penso que o fiz de mane i ra
acertada, porque afi nal de contas nada melhor que
tra zer mos um pou co mais de ca lor aos de ba tes desta tri bu na.
Sr. Pre si den te, con cluo dizendo que, de forma
alguma, como in te gran te do Par ti do da Fren te Li beral e como Senador, concordo com a parte da nota
que diz que fal ta au to ri da de moral ao ci da dão Antonio Car los Ma galhães para pro ce der como o faz. Discordo profundamente. Não identifico no Sr. José Dir ceu, de quem fui Colega e a quem respeito por ser
Pre si den te do Par ti do, qual quer au to ri da de mo ral para
cer ce ar, cri ti car ou im por nor mas de con du ta ao Pre sidente desta Casa, ho mem por de ma is res pe i ta do por
todos os brasileiros e importante para o momento da
vida na ci o nal, como é Anto nio Car los Ma ga lhães.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE(Na bor Jú ni or) – Con ce do
a palavra à Se na do ra He lo i sa He le na para uma comu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, como terei de atender a
um te le fo ne ma ur gen te, e ha ven do uma sé rie de orado res ins cri tos pre sen tes, eu gos ta ria que V. Exª passas se a palavra a ou tro Se na dor, con ce den do-
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me a oportunidade mais tarde, na comunicação ina diável para a qual estou inscrita, de tratar sobre o
tema abor da do pelo Se na dor Edu ar do Si que i ra Campos.
Agradeço a V. Exª pela compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
fica ins cri ta para o fi nal da ses são.
Concedo a palavra ao Se nador Pe dro Simon,
pelo pra zo de vin te mi nu tos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não sei so bre
o que vou fa lar ago ra. Vim para fa lar so bre o PMDB
e o Go ver no, so bre as man che tes dos jor na is, so bre
as quais acredito que o Pre sidente, o Governo Fe de ral, os Par ti dos que com põem a Fren te e o PMDB
de vem to mar uma de ci são.
Estou can sado de ler no jor nal que há um
sen ti men to den tro do Go ver no – no PFL, no PSDB
– de que o PMDB deve sair, de que deve ser pos to
para fora do Go ver no. E que o Pre si den te está
pres si o na do quan to a isso, que o PMDB está atrapa lhan do, que o PMDB não é ne ces sá rio no Go ver no.
Vou falar sobre isso, Sr. Presidente, mas não
posso deixar de comentar o que foi dito aqui pelo
que ri do ora dor que me an te ce deu nes ta tri bu na.
Não foi fe liz a nota do PT, pelo que sen ti. Não
li a nota, mas não é bom fa lar mos em cri se ins ti tu cio nal. Isso dá azar. E te nho de po lí ti ca os anos que o
meu que ri do e ex tra or di ná rio ami go José Dir ceu tem
de idade. Então posso, com a autoridade da idade,
dizer que no Brasil isso é complicado. Quando se
fala em crise institucional, o assunto vai crescendo,
vai cres cen do, da qui a pou co se está no meio dela.
Que a si tu a ção é com pli ca da, é com pli ca da. Que vivemos um mo mento em que uma decisão tem de
ser tomada, é ver dade. Entretanto, não considero
isso cri se ins ti tu ci o nal. Acre di to que de re pen te, não
mais do que de repente, o Congresso Nacional e o
Supremo Tribunal Fe deral estão tendo in ter pre tações diferentes sobre um determinado instituto ju rídi co – a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.
A meu ver, a CPI é um dos as pec tos mais sé ri os
e mais im por tan tes no Bra sil de hoje. Está ali o Se nador Amir Lan do, fi gu ra que pas sa rá para a his tó ria do
Bra sil por sua fan tás ti ca atu a ção como Re la tor na CPI
do Impeachment, por sua co ra gem, de no do e compe tên cia. S. Exª é tes te mu nha viva de uma CPI, pelo
es for ço que teve de fa zer, quan do a co man da va, para
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abrir as in ves ti ga ções, apu rar os fa tos, co nhe cer as
ques tões e le vá-las adi an te.
O Se na dor Amir Lan do, Re la tor, pode di zer: se
não pudéssemos ter aberto as con tas, nun ca sa bería mos que o car ro Elba do Sr. Fer nan do Col lor havia sido pago pe las con tas fan tas mas do Sr. PC Farias. O Senador só pôde ver isso porque abriu as
contas, tomando conhecimento dos fatos. Só pôde
tomar conhecimento de que as con tas da casa da
Dinda eram pagas com o dinheiro do Sr. PC Farias
por que fo ram aber tas as con tas. Não fora isso, não
te ria ha vi do o impeachment, não te ría mos cas sa do
dez Parlamentares na CPI dos Anões do Orça mento. Isso tudo aconteceu verificando o pa ga men to de
um com relação ao outro. Foi assim ao longo do
tempo, estava sendo assim, e nunca aconte ceu
nada. O Supremo nun ca le vantou dúvidas sobre a
matéria.
Que me perdoe o Supremo, mas estamos no
país da impunidade. Quando digo “país da im pu nida de” não que ro atin gir o Su pre mo, mas o Le gis la tivo, pois so mos os res pon sá ve is por não ha ver uma
legislação aperfeiçoada. Também somos res pon sáveis pela existência do inquérito policial, uma bu rocracia que dificulta ou impossibilita que a prova se
de sen vol va. Mas, de re pen te, a CPI é uma de monstra ção de que algo pode ser fe i to. O ar ti go da Constituição é muito claro: a CPI tem os poderes de in vestigação do Judiciário. Há outro artigo que diz:
cabe, nos direitos individuais, ao Judiciário fazer a
investigação, abrir o sigilo. É verdade. Pela norma,
cabe ao Ju di ciá rio fa zer a in ves ti ga ção, que brar o sigilo.
Mas outro artigo diz que, quando há uma CPI,
ela se investe nesses poderes de investigação do
Judiciário. Não somos in vestidos no poder da de núncia. Quem denuncia é a Procuradoria. Não so mos investidos no poder de julgar. Quem julga é o
Tribunal. Mas so mos in ves ti dos no poder de in ves tigar, e a in ves ti ga ção é to tal.
Apelo ao Supremo que entre no mérito; e, no
mérito, pode decidir que temos que recuar, pois o
ex-Presidente do Banco Central criou um dos pro cessos mais completos. Os Procuradores pro cu raram a Po lí cia Fe de ral e fo ram a uma ju í za, que deu
or dem para fa ze rem a in ves ti ga ção. Encon tra ram as
provas contra o Presidente do Banco Central e as
levaram para a ju í za, que as abriu em seu ga bi ne te.
Assim, fi cou pro va do que o ex-Presidente do Ban co
Cen tral tem uma sé rie de in cri mi na ções.
Se isso é anu la do, o que nos cabe fa zer? Vamos in ves ti gar as con tas de quem? Va mos fa zer o
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que na CPI? Ou vir as pes so as que já sa bem que não
pre ci sam di zer nada por que es tão ga ran ti das de não
dizerem nada. Se o Su pre mo de ci dir que o Pro cu rador que con ce deu a li mi nar agiu cer to, de ve-se suspen der a CPI e de ba ter a ma té ria.
O meu querido Presidente do Senado, Se nador ACM, exagerou na linguagem. Cá entre nós, a
elegância parlamentar não é o forte do Sr. ACM,
não faz parte de suas inúmeras qualidades. S. Exª
não foi feliz na linguagem. Quando se fala em Su pre mo, de ve-se me dir as pa la vras. Ge tú lio Var gas já
dizia que não se brinca com saia, ou seja, com pa dre, mu lher – que não usam mais saia – e ma gis trado, deve-se ter cuidado com a linguagem. O Pre sidente Antonio Carlos exagerou na linguagem. Não
tenho dúvida alguma. Mas temos de debater, pois
essa é uma matéria séria, que diz respeito a todos
nós. Não se trata apenas des sa CPI, mas do fu tu ro.
Esta re mos de ba ten do so bre o fu tu ro.
Sr. Pre si den te, o tra ba lho da CPI está ir ri tan do
muita gente. Essa corrida da CPI, para mostrar,
para abrir a man che te no jor nal, para to mar co nhe cimento, está irritando a imprensa, que pensa que
essa é função dela, e não nos sa ou do Ju di ciá rio. A
imprensa gosta de abrir manchetes que tratam de
roubos, de es cândalos, e fica por isso mes mo. O
Estado de S.Pa u lo está ir ri ta dís si mo conosco, com
a CPI.
Na ver dade, na ver dade, a CPI é uma de mons tra ção do que o Ju diciário pode rá fa zer no
fu tu ro, para inves ti gar e com ba ter a impu ni da de,
como acon te ceu na Itá lia, com a Ope ra ção Mãos
Lim pas, no Ja pão e no mun do in te i ro. Lu gar de ladrão rico, po de ro so, im por tan te é na ca deia.
Essas no tí ci as ca u sa ram im pac to por se re fe ri rem
ao Presi den te do Ban co Central. “Ima gi nem, es ses fe de lhos desses pro cu ra do re zi nhos, que não
têm 30 anos, in ves ti gan do a casa do Sr. Chi co Lopes. Quem eles pen sam que são?” E acon te ceu o
es cân da lo.
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O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se nador Pe dro Si mon, não me po dia ca lar di an te das pa lavras ge ne ro sas de V. Exª, que só são es cri tas nos laços da ami za de. Mas V. Exª abor da um tema im portan te, e te mos de le var isso às úl ti mas ins tân ci as. V.
Exª diz bem. Ora, era um pro ce di men to nor mal, re gular, fora de qua is quer la ços de con fli to. De re pen te, há
uma mu dan ça brus ca, ra di cal, in ter pre tan do dis po si tivos le ga is da Cons ti tu i ção Fe de ral e dos di plo mas lega is es pe cí fi cos, que al te ra e nega essa com pe tên cia
de a CPI quebrar o sigilo ban cário. Evidentemente,
hou ve vá ri as de ci sões, to das elas em ca rá ter tem porário. Uma cerceia a pos sibilidade de bloqueio de
bens. Está cer to. Ou tra diz que a CPI não pode prender nem to mar al gu mas pro vi dên ci as aca u te la do ras e
que vão além do espaço da investigação. Mas está
se di men ta do na dou tri na que a CPI é um juiz cri mi nal
de ins tru ção. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral afir ma va,
des de 1953, que o Con gres so – Câ ma ra dos De pu tados e Se na do Fe de ral – tem com pe tên cia para a quebra do si gi lo ban cá rio. O Su pre mo, in clu si ve, evo cou
o princípio da re ser va ju ris di ci o nal ou da re ser va de
jurisdição do Po der Ju di ciá rio, di zen do que de ter minados atos diziam respeito só ao Poder Judiciário.
Não, isso era um prá ti ca. Por exem plo, a Lei nº 4.945,
de 1964, que tra ta es pe ci al men te do si gi lo ban cá rio,
abre uma ex ce ção e re me te a que bra do si gi lo não à
jus ti fi ca ção dos atos, como se fos sem as sen ten ças
ju di ciá ri as, mas à vo ta ção e por quorum es pe ci al, de
ma i o ria ab so lu ta dos mem bros da Co mis são. Em vez
de jus ti fi car, como em um ato de sen ten ça, vai-se à
vo ta ção por ma i o ria ab so lu ta. Tra ta-se, en tão, de um
procedimento natural. Espero que o bom senso, o
diálogo e a harmonia retomem, como o rio ao leito,
para que se pos sa re a li zar a ta re fa tão im por tan te de
in ves ti gar, im bri ca da na fis ca li za ção, no con tro le e na
vi gi lân cia do Po der Le gis la ti vo, ine ren te às suas funções. V. Exª tem toda ra zão em afir mar que te mos de
dis cu tir essa ma té ria.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Con cede-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tenho
mu i to res pe i to pela Jus ti ça bra si le i ra e es pe ci al mente, pelo Supremo Tribunal Fe deral, que creio ser
cons ti tu í do de pes so as no tá ve is. Te mos que ter or gulho do nos so Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Eu te nho orgu lho do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, da sua dig ni dade, se ri e da de, cor re ção e se re ni da de. Mas, com todo
res pe i to, acre di to que te mos que avan çar no com bate, na luta con tra a im pu ni da de. E nós, o Con gres so
Na ci o nal, so mos mais cul pa dos. A le gis la ção tem que
mu dar. Nós so mos os cul pa dos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço
V. Exª com prazer.

Com relação a essa questão, Sr. Presidente,
perdoe-me o Supremo Tribunal Federal, tem saído

Meus ami gos do Su pre mo, dou nota 10 a
es ses Pro cu ra do res que fize ram a sua par te, ao
con trá rio de ou tros Pro cu ra do res mais ve lhos,
que en ga ve ta ram as con clu sões da CPI do Orçamen to, da CPI do Impeachment, da CPI dos Pre catórios.
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cada manchete nos jornais que me tem assustado! O
Sr. Cacciola veio à CPI, debochou, ironizou, gozou a
nossa cara; na verdade, negou que o sol nascia de
dia e existia durante a noite. No entanto, seus bens
estão completamente liberados. Se a lei diz que, para
confiscar os bens, só depois da sentença passada
em julgado, há muito tempo o Supremo Tribunal
Federal deveria cobrar de nós que isso seja mudado.
Está explicado por que o Brasil é o país onde
praticamente não se busca um centavo de volta do
que é roubado. Confiscar depois de passar em
julgado: será que alguém ainda tem algum centavo
em seu nome? O Sr. Cacciola já havia passado a
casa de R$4 milhões para sua ex-esposa. Seus bens
já estavam sendo distribuídos ao bel-prazer. E, de
repente, contrário a que se mexa em seus bens,
porque a sentença não passou em julgado.
Essa é uma questão profundamente delicada;
não é para ser tratada pelo jornal, entre o Presidente
do Senado e o Presidente do Supremo. Deve ser
tratada profundamente entre nós e os membros do
Supremo. Não se trata de saber se eu, Pedro Simon,
digo que o Supremo está errado e o Senado certo, ou
a recíproca, mas de buscar a verdade.
Não passa pela cabeça de ninguém: “Então,
vamos diminuir os poderes do Supremo”. Essa não
é a linguagem que vamos usar, Sr. Presidente. A
nossa interpretação do artigo da Constituição é a de
que temos o poder de investigação da Justiça. Não
precisava o Deputado Mercadante entrar com a
emenda “todos os poderes”. É evidente que são
todos, porque não houve exclusão de nenhum.
Nenhum foi excluído disso.
Outra coisa importante, Sr. Presidente, é que,
se fruto dessas investigações ao longo da história, a
CPI tivesse mexido com a honra e a dignidade,
gerando conseqüências realmente graves; se
tivéssemos abusado do nosso dever, tudo bem:
“olha o que aconteceu com fulano; olha o que
aconteceu com beltrano; olha o que o Senado fez;
isso não pode continuar.” Mas não conheço nenhum
exemplo. Não conheço nada que o Congresso
tenha feito que tenha avançado nesse sentido.
Sr. Pre si den te, lu tei mu i to tem po na de fe sa dos
di re i tos in di vi du a is, quan do não se po dia fa lar e, princi pal men te, não se po dia co brar mu i to. Na que la época, os membros do Supremo tam bém eram cas sados, como o fo ram. Ha via a de ter mi na ção de que certos fa tos não po di am ser apre ci a dos pelo Su pre mo ou
pela Jus ti ça. Os atos de cor ren tes dos Atos Insti tu ci onais se quer po di am ser le va dos à Jus ti ça bra si le i ra.
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Soubemos o que foi isso. Não será para nós, para
quem vem das ori gens de que ve nho, que vão en si nar
o res pe i to que de ve mos ter aos di re i tos sa gra dos in dividuais, ao si gi lo. Qu an to se ma go ou, quan to se esma gou, quan to se cas sou, quan to se tor tu rou, quan to
se li qui dou com os di re i tos in di vi du a is de mi lha res de
pes so as que pen sa vam con tra o re gi me do mi nan te!
Sa be mos dis so.
Na hora de elaborar a Constituição de 1988,
talvez tenhamos levado até ao exagero: colocamos
o máximo da ga ran tia dos di re i tos in di vi du a is, o máximo do respeito a esses direitos. E continuamos
man ten do a mes ma po si ção.
Não vejo ninguém falar em direito individual,
quan do se tra ta dos mi lhões que mor rem de fome! A
Constituição diz que todos têm direito a um salário
que dê con di ções de vi ver com dig ni da de. E não se
re ce be esse sa lá rio.
Não vejo ninguém falar em direito in dividual
nas infinitas injustiças e barbáries que se come tem
nes te País! Só es tão fa lan do em di re i tos in di vi du a is
para de fen der o Sr. Cac ci o la, para de fen der um Presidente do Banco Central, porque uns “gurizinhos”,
uns “procuradorezinhos”, de menos de 30 anos, ti veram a pe tu lân cia de que rer abrir as con tas do Sr.
Chico Lopes. Não, Sr. Presidente! Vamos respeitar
os di re i tos in di vi du a is!
Não vi ninguém, nos Estados Unidos, invo car
os di re i tos in di vi du a is, quando a Câmara dos De putados pediu o im pe ach ment do Presidente da Re pú bli ca. O Se na do fez uma in ves ti ga ção e obri gou o
Presidente a falar sobre suas coisas mais íntimas,
sobre sua sexualidade, so bre seu relacionamento
com uma estagiária. No entanto, investigou-se. A
imprensa cobrou, ele sofreu ameaças, foi às barras
por qua tro vo tos. Nin guém fa lou em di re i tos in di vi duais: “É um problema do Presidente o seu namoro
com a es ta giá ria; o que te mos a ver com isso?” Aqui
no Brasil, pega-se o dinheiro do povo, vai-se ao
Banco Central, faz-se o que se fez, e não se pode
in ves ti gar! Como va mos in ves ti gar o Sr. Cac ci o la? E
seu di re i to in di vi du al de man dar não sei quan tos milhões para o exterior? Como va mos in ves ti gar o Sr.
Chi co Lo pes? Pelo amor de Deus, ele era Pre si dente do Banco Central e tem não sei quantos milhões
em sua con ta no ex te ri or!
Ora, meus irmãos do Su pre mo, va mos de vagar. Di re i tos in di vi du a is, sim, mas não vi nenhuma
de ci são do Su pre mo exi gir di re i tos in di vi du a is a favor dos que não têm, dos que es tão pre ci san do; a
fa vor dos mi se rá ve is, dos que so frem in jus ti ças soci a is. Vamos viver e nos agar rar aos di reitos in di -
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viduais do Sr. Cac ci o la, do Sr. Chi co Lo pes? Va mos
im pe dir que se jam in ves ti ga dos? Não es tou fa zen do
nada, só es tou pe din do para abrir as con tas e mos trar
os nú me ros.
É um projeto nosso. Se dependesse de nós ou
da Justiça do Rio Grande do Sul... O Poder
Judiciário do Rio Grande do Sul mandou uma
proposta de reforma judicial segundo a qual juiz,
político ou quem mexe em contas públicas não têm
direito à imunidade, ao sigilo, porque suas contas
devem ser abertas. As contas do Sr. Francisco
Lopes deveriam estar abertas permanentemente,
assim como as do Sr. Pedro Simon.
Isso é muito sério. Perdoem-me os meus
amigos do Supremo Tribunal Federal. Eles estão
ficando em uma posição muito delicada. Não é tão
delicada a posição, porque o nosso Presidente
Antonio Carlos Magalhães tem um linguagem
exagerada. Não tivesse o Sr. Antonio Carlos
Magalhães uma linguagem exagerada, se usasse S.
Exª a linguagem da ponderação, da sensibilidade,
se baixasse o tom, seria muito mais difícil a situação
do Supremo Tribunal Federal. (O Presidente faz
soar a campainha.) Nós diferenciamos o tom
exagerado do Sr. Antonio Carlos Magalhães – e
penso que S. Exª deve mudar -, mas o conteúdo do
momento que estamos vivendo considero sério. Tão
sério, que uma pessoa serena como eu, volto a
repetir, serena... Posso ser impetuoso ao falar, mas
sou sereno. Em 40 anos de vida pública, nunca
brinquei com a dignidade de ninguém, nunca
avancei no meu linguajar, nunca tive que regredir,
porque digo as coisas que penso que devem ser
ditas. Respeito os direitos dos outros, como quero
que respeitem os meus. É neste sentido que estou
falando: da linguagem serena que sempre uso no
que tange a medir as palavras, quando falo na
honra e na dignidade dos outros. Eu, que tenho
essa linguagem serena, digo que, se o Supremo
Tribunal Federal, no mérito, decidir que não
podemos investigar, fechamos, paramos com a CPI
e vamos analisar, interpretar o artigo da
Constituição e ver o que cabe e o que não cabe à
CPI.
Eu, por exemplo, vou agradecer. Tenho
pertencido a todas as CPIs que temos formado no
Congresso desde que estou aqui e pretendo não
pertencer a mais nenhuma.
Peço ape nas dois mi nu tos para fa lar so bre o assun to so bre o qual fa la rei ama nhã. Vol ta rei ama nhã,
Sr. Pre si den te, para di zer o se guin te: o Go ver no deve
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di zer, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que deve ser cla ro
com re la ção ao que quer do PMDB.
O PMDB está aí. Claro que o Partido tem os
seus er ros e as suas qua li da des. A esta al tu ra, para o
PMDB até seria uma atitude eleitoralmente positiva
sair do Go ver no. Mas, eti ca men te, não se ria cor re to.
Em um mo men to em que o Go ver no atra ves sa uma
si tu a ção di fí cil, uma si tu a ção de im po pu la ri da de mu ito gran de, em uma si tu a ção em que tem de to mar deci sões para re al men te mu dar o rumo do seu Go ver no,
pen so que o PMDB tem a obri ga ção de dar o seu apoio – apo io crí ti co, mas apo io.
Vemos nos jorna is todos os dias: o ministro
fu la no de tal acha que o PMDB tem de cair fora. O
par ti do tal acha que o PMDB tem que cair fora. O
fu la no de tal está co bran do do Pre sidente da Re pú bli ca, por que enten de que o Pre si den te da Re pú bli ca tem que se des fa zer des sa car ga que é o
PMDB.
Se o am bi en te é esse, ele tem de ser de ba ti do,
ele tem de ser analisado com clareza. Não é bom
para o Presidente, nem para o seu conceito nem
para o seu Go ver no que isso seja le va do adi an te. É
algo que tem de ser es cla re ci do. “O PMDB não nos
serve, é um en cargo muito grande, essa gen te é
muito com plicada. PMDB, até logo, vá embora.” O
PMDB que vá em bo ra. Alguns di zem que uns vão e
outros ficam. Como aconteceu no Governo do Dr.
Sarney, uns saíram e outros ficaram. O PMDB pa gou caro, pa gou a ele i ção para pre si den te da Re pública. Na que la in de ci são de me ta de fi car ou não no
Governo Sarney, o Dr. Ulysses pagou a conta. Na
hora da eleição, o povo deu a resposta ao Dr.
Ulysses.
Esse é um problema do PMDB. Isso deve ser
decidido com clareza. Não pode ser decidido pelo
PSDB, pelo PFL, pensando: “Nós vamos ganhar
mais”. Pelo amor de Deus, Sr. Presidente, pare ce
até uma piada. Três ministérios! Ministério da Sa úde, Ministério dos Transportes e o terceiro nem sei
qual é, nem sei ain da se é ou não mi nis té rio. Che ga
a ser gros se i ro esse de ba te.
Sr. Presidente, eu volto amanhã para fazer esta
aná li se, para de mos trar re al men te o que está acon te cendo, na minha opinião, com a política brasileira. Só faço
uma antecipação: há seis me ses, em de zem bro do ano
passado, eu falava desta tribuna que ia ao Programa
Roda Viva. Acon te ceu um de ba te lon go en tre mim e Antonio Car los Ma ga lhães, quan do eu di zia que o PFL era um
par ti do cons ti tu í do de pro fis si o na is: Anto nio Car los Ma galhães; seu fi lho, Luís Edu ar do Ma ga lhães – nos so que ri do
ami go, que tan ta sa u da de nos de i xa -; Ino cên cio Oli ve i-
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ra, Lí der na Câ ma ra; Mar co Ma ci el, Vi ce-Presidente
da Re pú bli ca; e Jor ge Bor nha u sen, en tão Pre si den te
do PFL. Esses eram pro fis si o na is. Jor ge Bor nha u sen
estava lá em Portugal. Eles se entendiam sem se
olhar; mediunicamente eles se entendiam. Era um
partido competente. Tinha que tirar o chapéu para
eles. Enquan to o PMDB era uma anar quia só, os outros partidos eram uma ir res pon sa bi li da de, o PFL ti nha or ga ni za ção.
Hoje, aconteceu uma coisa engraçada. O PFL
mudou, meu querido Senador Francelino Pereira, por
Minas Gerais. No PFL, o Senador Antonio Carlos
Magalhães subiu demais de credibilidade, de
prestígio, tanto que a imprensa divulga: “O PFL é
Antonio Carlos Magalhães. Antonio Carlos
Magalhães é o PFL”. Subiu tanto que hoje as
decisões são dele. Não é mais aquele conjunto que
decide. E quem conhece, como nós conhecemos,
Marco Maciel, na sua grandeza, na sua seriedade, na
sua singeleza, na sua pureza, entende que Marco
Maciel faz o que é próprio do seu estilo. Não.
Neste momento, se é assim, vou recuar um
pouco, para ver como as coisas vão ficar, como o
Senador Jorge Bornhausen e o Deputado Inocêncio
Oliveira recuaram. Então, o PFL, hoje, é a figura do
Sr. Antonio Carlos Magalhães.
As pesquisas mostram, em primeiro lugar, a
figura do Sr. Antonio Carlos e do PFL, com não sei
quantos por cento. Ele está até nas pesquisas do
PMDB. Foram ver as pesquisas do PMDB e aparece
lá o nome do Sr. Antonio Carlos.
Houve uma inversão no PFL. O PFL não é mais
aquele partido que se entende um olhando para o
outro. É o partido em que um fala – o Sr. Antonio
Carlos Magalhães – e os outros vão levando.
E, no PMDB, aconteceu uma coisa inversa: você
pode discordar, você pode divergir, mas no PMDB
acontece hoje algo interessante. Em primeiro lugar, o
Presidente do Partido já é, para facilitar, o Líder da
Bancada. Jader Barbalho é Presidente do Partido e
Líder da Bancada, leva a Bancada e o Partido junto. Ele
e o Líder do PMDB na Câmara dos Deputados se dão
às mil maravilhas, e também com o Ministro da Justiça e
o Ministro dos Transportes. Dão-se muito bem. Os
quatro fazem, de certa forma, como fazia o PFL,
entendem-se, e deram uma demonstração de
competência, inclusive, no episódio da chefia da
Polícia. Na chefia da Polícia Federal, o PMDB deu uma
demonstração incompetência. (O Sr. Presidente Nabor
Júnior fazendo soar a campainha.)
Já encerrarei, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Peço a V.
Exª que conclua seu pronunciamento. Seu tempo
está es go ta do em dez mi nu tos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Fique
tran qüi lo, Sr. Pre si den te, tra ta rei bem o PMDB. Não
se pre o cu pe.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Há mu itos oradores inscritos aguardando o término do dis cur so de V. Exª para ini ci ar seus pro nun ci a men tos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não, Sr. Pre si den te.
O PMDB agiu com competência. Coi sa bonita
essa que o Fer nan do Hen ri que fez – ain da tra to Fernando Henrique como na época em que eu tinha a
maior intimidade com ele –, não, o Presidente Fer nando Henrique fez: “Presidente faz mea-culpa:
essa crise é minha.” Isso é um gesto bonito, gosto
de ver isso, por que só os gran des ho mens re co nhecem que às vezes erraram. Coitado daquele que
não re co nhe ce que er rou. E ele er rou. Qu an do o Ministro da Justiça levou o nome do chefe da Polícia,
há dois meses, o Presidente não poderia deixar,
nes se pe río do, um nome sem di zer sim ou não. E o
Che fe da Po lí cia fi cou dois me ses como in te ri no. E,
como interino, agiu muito bem, obrigado. Saiu-se
bem. De repente, porque entrou fulano, beltrano, o
Che fe da Casa Mi li tar... Apa re ceu um ou tro nome, e
deu a con fu são que deu. O Pre si den te não tem culpa na indicação do nome. Eu digo da tri bu na: cul pa
tem o Chefe da Casa Mi litar. Há um órgão especial
para isso, que devia fazer a investigação e ver o
que existia com relação ao outro nome. E saber –
não im por ta – se é ver da de ou men ti ra. O co men tário que exis tia; os fa tos que exis ti am, ele de ve ria ter
le va do ao Pre si den te e não le vou. Se ti ves se le va do
ao Pre si den te, ele não te ria in di ca do.
Errou o Pre si den te na hora de in di car, ao di zer:
“Eu indico, mas vou pedir para investigar”. Não. Se
ia pedir para investigar, não indicasse. Investigue e
indique depois. Mas, teve categoria na hora de de mitir. E está fazendo agora, Sr. Presidente, o que
de ve ria ter fe i to des de o iní cio.
Estão reunidos o Presidente da República e o
Mi nis tro da Jus ti ça. Da con ver sa dos dois, vai sair o
Di re tor da Po lí cia Fe de ral. Se é o Pre si den te que vai
im por ou não, é pro ble ma dele; se vão se acer tar ou
não, é um pro ble ma de les. Se o Pre si den te da Re pública disser: “É o João!” O Mi nistro ou aceita esse
João ou diz que vai em bo ra. Mas, não deve o Che fe
da Casa Mi li tar, nem ou tro mi nis tro qual quer, dar palpites.
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Aliás, falando sobre esta matéria, li em um jornal
que a Senadora Emilia Fernandes, do meu Estado,
apresentou um projeto determinando que o Diretor da
Polícia Federal, assim como se faz com o
Procurador-Geral da República, passe por esta Casal
e tenha o seu nome aprovado pela Casa por dois
anos. Vou votar a favor pois penso que seja um belo
projeto. Se o Procurador-Geral da República passa
por esta Casa, é investigado por esta Casa, tem seu
nome debatido por esta Casa e é aprovado para um
mandato fixo de dois anos, por que o Chefe da Polícia
Federal, um cargo até mais importante do que o outro
não passaria?
Para mil casos em que o Diretor da Polícia
Federal age, um vai parar na mão do Procurador; e,
de cada mil casos que param na mão do Procurador,
novecentos são engavetados. Então, cá entre nós, é
muito mais importante sabermos quem é e como age
o Diretor da Polícia Federal.
Penso que, agora, está certo. Vai sair o nome, e
o Partido agiu com muita categoria; agiu e está
agindo com muita serenidade, neste momento em
que a manchete n.º 1 dos jornais é “O PDSB acha que
o PMDB deve cair fora”, porque o Governador de um
Estado do Nordeste acha que tem colocar o PMDB
para fora, porque não sei mais o quê, etc.
Penso que temos de nos sentar à mesa. O
Presidente da República é quem decide, é quem tem
de decidir se interesse ou não a presença do PMDB
no Governo. Esse discurso eu o farei amanhã. Se
houver uma outra oportunidade depois de amanhã,
vou me dirigir ao querido Senador do Rio de Janeiro
pelo PSDB, pois as manchetes estão dizendo que o
Governador Mário Covas está afirmando que mudará
a orientação do seu Governo. S. Exª. está indo para a
centro-esquerda; quer deixar e quer, de certa forma,
fazer o outro lado do reverso do Governo de
Fernando Henrique.
Então, em oposição à aliança neoliberal do
Governo do Presidente Fernando Henrique, de que
tanto se falava, que se supunha ser uma aliança
que vinha para durar, o Sr. Governador de São
Paulo está a dizer que quer fazer uma aliança da
socialdemocracia com os partidos de esquerda. É
uma outra tese que, segundo penso, deverá ser
derrotada aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, Projeto de Decreto Legislativo que passo a ler.
É lido o seguinte:
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PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 135, DE 1999
Susta o De cre to do Po der Exe cu ti vo
Fe de ral, de 23 de maio de 1997, que “Auto ri za a ci são de Fur nas – Cen tra is Elé tricas S/A, altera o ob jeto social da
NUCLEN _ Engenharia e Serviços S/A,
autoriza a transferência da autorização
da Central Nuclear Almirante Álvaro
Alber to e dá ou tras pro vi dên ci as”.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica sus ta do o De cre to do Po der Execu ti vo Fe de ral, de 23 de maio de 1997, que “Au tori za a ci são de Fur nas – Cen tra is Elé tri cas S/A, altera o ob jeto social da NUCLEN – Engenharia e
Ser vi ços S/A, au to ri za a trans fe rên cia da au to ri zação para cons tru ção e ope ra ção da Cen tral Nu clear Almi ran te Álva ro Alber to e dá ou tras pro vi dências”.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
Justificação
O ar ti go 49 da Consti tu i ção Fe de ral, em seu
in ci so V, de ter mi na que é da com pe tên cia ex clu siva do Con gres so Na ci o nal “sus tar atos nor ma ti vos
do Po der Exe cu ti vo que exor bi tem do po der re gula men tar ou dos li mites de de le ga ção le gislativa”.
O in ci so XIV acres cen ta ain da que é da com pe tência ex clusiva do Con gresso Naci o nal “aprovar ini ci a ti vas do Poder Execu ti vo re ferentes a ati vi dades nu cle a res”.
Em no vem bro de 1996, apre sen tei o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 107/96, que sus ta va os
efeitos de um Pro to co lo Pré vio de cisão de Furnas. O referido Protocolo Prévio de Cisão, com
incorporação de ativos e passivos, vin culados
ao sis te ma ter mo nu cle ar, que fa zem Fur nas Centrais Elétricas S.A e Nuclen Engenharia e Ser viços S.A., destinava-se a permitir a privatização
de Fur nas. À épo ca jus ti fi quei as sim o meu projeto:
Nas palavras do Protocolo, “as usinas nu cleares Angra I, Angra II e Angra III são de propri e da de de Fur nas, sen do a ex plo ra ção dos servi ços e ins ta la ções nu cle a res, por for ça de manda men to cons ti tu ci o nal, de re ser va da competência da União Federal, cabendo, con se qüen temente, promover-se a trans fe rên cia dos ati vos e
passivos vin culados a essas operações para a
Nu clen, de modo a per mi tir a pri va ti za ção da primeira, atendendo ao que determina a Resolução
nº 15, de 9 de ju lho de 1996, do Con se lho Na ci onal de De ses ta ti za ção”.
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Diz também o Protocolo que “a Nuclen é uma
sociedade de economia mista constituída para
exercer os serviços de engenharia pertinentes às
Usinas Termonucleares que serão implantadas
no País, sendo-lhe conferido, como atributo
institucional, o desenvolvimento de tecnologia
nacional, a realização de projetos dirigidos à
construção, montagem e comissionamento do
empreendimento de geração nucleoelétrica”.
Di an te de me di das de ta ma nha re per cus são
para o setor nuclear e para o modelo energético
nacional, é di fícil compreender que uma mo di ficação de tão alta relevância venha passar à re velia do Congresso Nacional. Por muito me nos,
por se tratar de questão nuclear, a transferência
dos financiamentos de Angra III para Angra II,
que não alterava em absoluto qualquer concepção estratégica estabelecida, passou de mo cra tica men te pelo cri vo do Con gres so Bra si le i ro.
Por outro lado, mesmo que se esteja to talmente de acordo com a privatização de Furnas,
há que se avaliar, cu idadosamente, as im pli cações des sa trans fe rên cia para a ener gia nu cle ar.
Sa be mos to dos que a in dis po ni bi li da de fi nan ce ira da União e a fal ta de re cur sos para aten der as
prioridades so ciais deste País constituem uma
das principais justificativas para o estímulo à
participação de recursos pri vados no setor elé trico. É preciso, no en tanto, averiguar se a mu dan ça pro pos ta no Pro to co lo não irá com pro meter o aten di men to da de man da por ener gia elé trica, uma vez que o País está ame a ça do de so frer
uma cri se de abas te ci men to de ener gia ain da no
cur to pra zo.
Como des cre ve bem o do cu men to pro du zi do
pela Associ a ção Brasi le i ra de Ener gia Nu clear _
ABEN a par tir das dis cus sões a res pe i to da Re solução nº 15 do BNDES, que de termina a trans ferên cia de ativos e pas sivos de Fur nas para a Nu clen, “após um lon go pe río do de in cer te zas para o
setor, o ano de 1995 apre sen tou uma sé rie de aspec tos po si ti vos, des ta can do-se o iní cio da mon tagem ele tromecânica de Angra II. Entre tan to, este
fato, bem como a ope ra ção de Angra I, cer ca da de
ques ti o na men tos po lítico-sociais que reque rem
fre qüen tes ações de in ser ção regional, de ele vados custos finan ce i ros, só são possí ve is atra vés
da exis tência de uma só lida reta guar da eco nô mi ca hoje pro pi ci a da por Fur nas, que por sua ca racterística de gran de gera do ra naci o nal consegue
ope rar usi nas den tro de um par que di ver si fi ca do,
sem im pac to no sis te ma”.
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“A discretização das atividades de geração
nu cle o e lé tri ca, jun to a uma nova em pre sa que não
dis po nha das ca rac te rís ti cas de con ces si o ná ria de
ser vi ços pú bli cos, no mo men to de tran si ção do mode lo do se tor elé tri co, em que se en con tram in de fini dos os fu tu ros di re i tos e obri ga ções dos agen tes
envolvidos, em termos de con tra to de su pri men to,
trans mis são de ener gia, for mas e am pli tu des da priva ti za ção das em pre sas fe de ra is e po lí ti ca ta ri fá ria,
pode co lo car em ris co a con ti nu i da de da cons trução de Angra II e, o que é pior, a con fi a bi li da de opera ci o nal de Angra I.”
A história nos alerta para os perigos da ci são pro pos ta. Em 1981, a atri bu i ção da cons trução das unidades nucleares foi passada para
uma em pre sa es pe ci fi ca men te de di ca da ao se tor
nuclear _ Nu cle brás, mas a ca rên cia de re cur sos
fi nan ce i ros frus tou a ob ten ção de re sul ta dos, retornando as atividades para a responsabilidade
de Furnas, em 1988, com prejuízos financeiros.
A nova Nuclen será uma empresa com forte de pendência de recursos governamentais e sa bemos to dos que o Go ver no Fe de ral sem pre es ta rá
sujeito a pressões políticas e econômicas, com
possibilidades de não honrar seus com pro missos.
O Con gres so deve po der ava li ar a exis tên cia
de fon tes de re cur sos para cus te io e in ves ti men to,
para que não sur jam pa ralisações de con se quênci as catas tró fi cas. O cresci men to de car ga que
ocorre atu al men te, ali a do à condição me te o ro ló gi ca pro vá vel, per mi te pre ver que Angra I e Angra II
da qui para o fu tu ro se rão ne ces sá ri as, ope ran do a
ple na carga. Já se foi o tempo em que o sis tema
hi dráu li co, sem com ple men ta ção tér mi ca na base,
aten dia a de man da, inclu si ve nos mo men tos de
pico de car ga.
Por todas essas razões, acreditamos ser
imprescidível que essa matéria, de importância
estratégica para o País, seja cuidadosamente
dis cu ti da e ana li sa da pelo Con gres so Na ci o nal."
Transcorridos mais de dois anos da apre sentação do pro je to, este foi ar qui va do por fal ta
de apre ci a ção por esta Casa em tem po há bil, foi
tra zi do à mi nha con si de ra ção que a exor bi tân cia
do poder de regulamentar por parte do Exe cu tivo Fe de ral atin giu a es fe ra de um ato nor ma ti vo
mais concreto, qual seja, um de cre to presi den cial que au to ri za a execução do pro ces so de cisão de Furnas S/A, e a transferência para a Nuclen S/A da prerrogativa de construção e ope ração da Central Nuclear Almirante Alberto. De
forma a atin gir al guns dos ob je ti vos pre coni-
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za dos pelo re tro ci ta do Pro to co lo Pré vio de ci são
de Fur nas.
Portanto, mantenho com esta proposição a
intenção manifestada no PDL nº 107/96, no
sentido de resgatar neste Projeto de Decreto
Legislativo a competência e a atribuição
exclusiva do Congresso Nacional para o exame
e a apreciação do teor do decreto presidencial,
previstos na Lei Maior, em seu artigo 49, inciso
XIV, ipsis literis: “XIV – aprovar iniciativas do
Poder Executivo referentes a atividades nucleares;”
Para tanto, solicito a meus ilustres pares o apoio
para a apreciação deste projeto, cujo conteúdo exige
exame profundo e célere do Congresso Nacional.
Sala das sessões, 21 de junho de 1999. –
Senador Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
*Art. 49. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
....................................................................................
V – sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou
dos limites de delegação legislativa;
....................................................................................
XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo
referentes a atividades nucleares;
....................................................................................
___________
*EC 19/98.

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

DECRETO DE 23 DE MAIO DE 1997
Autoriza a cisão de Furnas –
Centrais Elétricas S.A., altera o objeto
social da NUCLEN – Engenharia e
Serviços S.A., autoriza a transferência da
autorização para construção e operação
da Central Nuclear Almirante Álvaro
Alberto e dá outras providências.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, e ten do em vis ta o
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dis pos to no art. 21, in ci so XXIII, da Cons ti tu i ção;
no art. 10 da Lei nº 6.189; de 16 de de zem bro de
1974, com a re da ção dada pelo art. 1º da Lei nº
7.781, de 27 de ju nho de 1989, e no art. 1º do De cre to
nº 1.503, de 25 de maio de 1995, de cre ta:
Art. 1º Fica au to ri za do a cisão de Fur nas
Cen tra is Elé tricas S.A., su bi si dá ria das Centra is
Elé tri cas Bra sileiras S.A. – ELETROBRÁS, na
con for mi da de do dispos to no art. 26 da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995, para des mem bramento do acervo re fe ren te à Cen tral Nu cle ar Almi rante Álva ro Alber to.
Pa rá gra fo úni co. O acervo vinculado à Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto, desmembrado na
forma autorizada neste Decreto, será transferido à
Nuclen – Enegenharia e Serviços S.A., constituída
nos termos do Decreto nº 76.803, de 16 de de zembro de 1975, ob ser va das as for ma li da des da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para fins
de exploração, nos termos do art. 21, inciso XI, da
Constituição.
Art. 2º A Nuclen – Engenharia e Serviços S.A.
pas sa a ter o se guin te ob je to so ci al:
“A Nuclen terá por objeto social a
cons tru ção e ope ra ção de usi nas nu cle a res,
a geraçaõ, transmissão e comercialização
de ener gia elé tri ca de las de cor ren te e a re alização de serviços de en ge nha ria e cor re latos, com pre en den do:
I – ob ten ção de toda a tec no lo gia re lacionada à Companhia, em especial a re la tiva ao Sis te ma Nu cle ar Ge ra dor a Va por;
II – desenvolvimento, no Brasil, da ca pacidade de pro je to e en ge nha ria de usi nas
nucleares, pela subcontratação de outras
empresas brasileiras de engenharia, para
com ple tar os ser vi ços da Com pa nhia;
III – promoção da indústria brasileira
para fabricação de componentes para usi nas nu cle a res."
Art. 3º Fica autorizada a trans fe rên cia, de Furnas Cen tra is Elé tri cas S.A. para a NUCLEN – Engenha ria e Ser vi ços S.A., da au to ri za ção para ope ra ção
da Cen tral Nu cle ar Almi ran te Álva ro Alber to, lo ca li zada no Mu ni cí pio de Angra dos Reis, Esta do, do Rio de
Janeiro, bem como para implantação das unidades
complementares, para fins de geração de energia
elétrica.
Art. 4º O Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica – DNAEE e a Comissão Nacional de
Energia Nuclear – CNEN, após a realização das
Assembléias Gerais Extraordinárias de Furnas e da
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Nuclen, que concluírem os processos de cisão e
incorporação, baixarão os atos complementares de
natureza regulamentar para o cumprimento deste
Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 1997; 176º da
Independência e 109º da República. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Raimundo Brito
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O
projeto lido será publicado e encaminhado à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) –
Concedo a palavra, por cinco minutos, à Senadora
Heloisa Helena, para uma comunicação inadiável.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
eu certamente não entraria nesse debate não fosse
a finalização do discurso do meu querido
companheiro de Casa, Senador Eduardo Siqueira
Campos, que, na tentativa de defender o Presidente
do Senado, acabou errando ao dizer que o
Presidente do meu Partido, Deputado José Dirceu,
não tinha autoridade moral para fazer nenhuma
crítica ao Presidente desta Casa.
Eu gostaria de ler a nota completa, assinada
pelo Presidente do PT, para evitar que o debate,
como é feito na casa, passe à opinião pública a
impressão de que nós, do Partido dos
Trabalhadores, estamos completamente de acordo
com tudo o que vem do Supremo, inclusive com
aquilo que, efetivamente, impede as ações e até o
exercício das prerrogativas constitucionais da
Comissão Parlamentar de Inquérito.
A nota do PT é muito clara. O PT não
concorda com as decisões relacionadas às CPIs
emanadas do Supremo Tribunal Federal e estará
apoiando todos os recursos legais e medidas
legislativas cabíveis, pois não pode calar-se, sob
pena de compactuar com tentativas autoritárias de
se submeter um Poder ao outro.
Pro mo ve mos um de ba te nes ta Casa, ain da por
ocasião do habeas corpus concedido ao Sr. Chico
Lopes, no sentido de que pudéssemos aprimorar a
Cons ti tu i ção e o Re gi men to Inter no da Casa, es ta bele cen do que as Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri-
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to ti ves sem todo um su por te le gal no sen ti do de agir
como au to ri da de ju di ci al.
A nota, re la ci o na da ao Pre si den te des ta Casa,
trata especialmente de mais um dos com por ta mentos que vêm sendo assumidos por S. Exª. em re lação a vários outros episódios, onde, claramente,
tem se com por ta do, mu i tas e mu i tas ve zes, como se
fos se o dono da Na ção bra si le i ra, o gran de xe ri fe da
Nação brasileira, a pessoa com autoridade de cri ticar to das as ou tras, com au to ri da de de cri ti car ora o
Supremo, ora qualquer um da Justiça, ora o Pre siden te da Câ ma ra Fe de ral.
Efe ti va men te, o que es ta mos tra ba lhan do nesta nota quanto à autoridade mo ral se deve ao fato
de que nos causa estranheza que o Pre sidente da
Casa tenha alegado que o Mi nis tro que con ce deu a
liminar serviu à ditadura militar e ao Go ver no Col lor,
já que S. Exª. tam bém ser viu à di ta du ra mi li tar e ao
Pre si den te Col lor. Portanto, neste particular, não te ria autoridade mo ral para criticar os outros no que
se re fe re a fa tos pas sa dos.
É de fundamental importância que esta Casa
faça to das as crí ti cas ne ces sá ri as aos ma gis tra dos,
inclusive ao Supremo Tribunal Federal, que hoje é
alvo de inúmeras reclamações. Saliento que aquela
Cor te foi li vra da pelo pró prio Pre si den te da Casa de
ser um dos objetos de investigação da Comissão
Par la men tar de Inqué ri to que tra ta do Ju di ciá rio. Era
até im por tan te que isso fos se fe i to.
Não entrarei em nenhum debate sobre qual
deles é o mais corrupto, ainda porque, há mui to
tem po, apren di que, por trás de mu i tos ma gis tra dos
cor rup tos, cer ta men te há um po lí ti co cor rup to dan do
sustentação às sentenças corruptas que, não raro,
são proferidas pelo Judiciário. Dificilmente, uma
sentença é viciada; dificilmente a ação de um juiz é
viciada se não tiver, efetivamente, um político cor rup to para lhe dar sus ten ta ção e gua ri da.
A nota do Pre sidente do PT não tra ta es pe cial men te des se tema, mas de todo o de sequilíbrio
que se ve ri fi ca no País, e a ne ces si da de, hoje, da
in de pen dên cia do Con gres so Naci o nal, da in depen dên cia de to das as for ças po lí ti cas, da obri gação que temo s de tratar esse tema, quer seja em
re la ção ao Ju di ciá rio, quer seja em re la ção ao Po der
Executivo, com a in de pen dên cia e com a ca utela
ne ces sá ri as.
Entre tan to, não po de mos ace i tar que, à luz de
qual quer di ver gên cia, à luz de qual quer opi nião contrária à visão do Presidente do Senado, ime di a tamen te S. Exª. se po nha no lu gar de xe ri fe da Na ção
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bra si le i ra, qui çá do mun do, e co me ce a ame a çar os
ou tros – jor na is, jor na lis tas, o Pre si den te da Câ mara – e a ame a çar de mu dan ças a pró pria le gis la ção,
fa lan do mes mo em mu dar a Cons ti tu i ção em re lação ao Su pre mo, sim ples men te por que este ado tou
po si ção di fe ren te da que S. Exª. ima gi na va de ves se
ter.

do PFL, uma vez que não pude ofe re cer apar te porque se tra ta va de uma co mu ni ca ção ina diá vel. So li cito que V. Exª determine o uso da palavra pela Li deran ça, da qual ocu po a po si ção de Vi ce-Líder.

Portanto, é de fundamental importância que
aprimoremos a Constituição. Não podemos
aceitar, sob pena inclusive de abrir mão da tarefa
mais nobre que o Congresso tem e que não vem
sendo cumprida nem pelo Congresso nem pelo
Senado: a fiscalização do Poder Executivo. Ora,
se se fiscalizasse o Poder Executivo, efetivamente
o Brasil não estaria mergulhado em escândalos
nem sendo destruído do jeito que está. Então,
temos que aprimorar a legislação para garantir
que o Senado, que o Congresso cumpra com sua
tarefa extremamente nobre de fiscalizar os atos de
quem quer que seja.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acredito que de
uma co i sa ne nhum Se na dor ou ci da dão bra si le i ro irá
discordar: não fosse a coragem e o sen timento do
Senador Antonio Carlos Ma ga lhães, não te ría mos a
CPI do Judiciário para discutir. Possivelmente, não
teríamos sequer reforma aprofundada do Po der Judi ciá rio des te País. S. Exª, qua se que de for ma so litária, carregou o assunto por meses a fio, reuniu
elementos e veio à tribuna desta Casa. Muitos, até
mes mo den tro de par ti dos que são in te gra dos e que
costumam pro mover co ligações, discordavam. E
nin guém, em sã cons ciên cia, pode fa zê-lo com re lação ao relevante serviço que prestou ao abordar o
tema. Até mesmo o Poder Judiciário, que se está
ven do li vre da que la par te in de se já vel.
O que eu trou xe, mi nha cara e ad mi ra da Se nador He lo i sa He le na, é a pa la vra do Par ti do da Frente Li be ral por in ter mé dio de um de seus Se na do res,
mes mo de um in te gran te des te Po der, que tam bém
não iden ti fi ca, nem no PT -, com todo o res pe i to que
te nho por este Par ti do – nem na pes soa de seu Presi den te, qualquer autoridade mo ral para di zer ou
abor dar com críti cas o com por ta men to do Presi den te des ta Casa e mem bro do nos so Par ti do. Afinal de con tas, uma das prin ci pa is de las é de que S.
Exª es ta va de ses ta bi li zan do a Na ção. No meu enten di men to, quem de ses ta bi li za a Na ção é quem
pede a re nún cia do Pre si den te da Re pú bli ca, em bora isso seja uma prer ro ga ti va do par ti do po lí ti co. É
da luta, da demo cra cia. Dis cor da mos mas ace i tamos. Ago ra, Sr. Presi den te, falar do des tempero
ver bal, V. Exª há de con vir co mi go que, se nós formos re cor rer às no tas ta qui grá fi cas para ver o que
já foi dito do Pre si den te da Re pú bli ca, das ações
como um todo, o Pre si den te Anto nio Car los Ma galhães, de lon ge, pode ser con si de ra do, tal vez, o
mais ve e men te.
Por tan to, di zer que S. Exª está de ses ta bi li zando a Na ção, eu di ria que en ten do mu i to mais de sesta bi li zan te a ação do Pre si den te, De pu ta do José Dirceu, pre gan do a re nún cia do Pre si den te da Re pú blica, do que a do Pre si den te do Se na do. Por tan to, o
que se tra ta, na verdade, é de que nós não acei -

Se, por um lado, não podemos abrir mão das
Comissões Parlamentares de Inquérito, inclusive
como
a
Constituição
prescreve,
com
as
prerrogativas de autoridade judicial, de outro,
também não podemos abrir mão de um princípio
democrático: que a legislação não seja feita
simplesmente de forma casuísta, atendendo uma ou
outra personalidade política deste País.
A nota, meu querido Senador Eduardo
Siqueira Campos, trabalha efetivamente em relação
a isso, e não em relação a um tema específico
sobre o Supremo, sobre uma liminar do Supremo
em relação a uma Comissão Parlamentar de
Inquérito.
Discutimos a decisão dada; queremos
preservar a Comissão Parlamentar de Inquérito;
queremos preservar a tarefa nobre que o
Senado tem, que é a de fiscalizar, da qual abre
mão. Não fiscaliza efetivamente, como tem a
obrigação de fazê-lo, mas ao menos no
momento em que quer fiscalizar, por meio das
Comissões Parlamentares de Inquérito, que
possamos mudar a legislação para possibilitar
isso. Não podemos aceitar, todavia que alguém
queira ser xerife da Nação brasileira e tenha a
ousadia de ameaçar, dizendo que vai modificar a
Constituição simplesmente para ver as suas
principais necessidades atendidas.
Muito obrigada.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Tem a
pa la vra V. Exª pelo pra zo de cin co mi nu tos.
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tamos, nós não concordamos, e o Par ti do da Fren te
Li be ral, em hi pó te se al gu ma, ace i ta rá nor mas de condu ta ou crí ti cas, por que, afi nal de con tas, nós res pe ita mos o pa pel, o di re i to que tem o Par ti do dos Tra balha do res de se ma ni fes tar acer ca de to dos es ses assun tos. Ago ra, es ta re mos aqui para as si na lar nos so
pon to de vis ta de que, se não fos se a po si ção in tran sigente do Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, nós
não te ría mos a CPI do Ju di ciá rio.
Portanto, Sr. Presidente, de forma alguma nós
concordamos com as críticas a S. Exª. Nós não
fazemos coro ao conflito entre os Poderes, nós não
desejamos ver a crise institucional, mas exatamente
atos de coragem, da força, daquele que mais tem
autoridade moral. O que S. Ex.ª disse, interpreto eu,
com relação a mudar a Constituição Federal, acabei
de fazer uma entrevista no mesmo sentido. Se ficar
decidido, de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal,
que nós não temos o poder de investigar o sigilo
bancário, aí vou concordar mais uma vez com o
nosso Presidente. Nós haveremos de mudar a
Constituição Federal, e isso não é uma ameaça,
isso é uma constatação.
Sr. Presidente, a nota diz que o Senador
Antonio Carlos Magalhães não tem autoridade moral
para fazer crítica. No meu entendimento, ele tem.
Das suas críticas, muitas reformas foram feitas
neste País. Eu não identifico em partido político
qualquer, em líder ou presidente de partido, em
nenhum deles, nenhuma autoridade para criticar
não o Presidente desta Casa, mas esse membro do
nosso Partido, do qual muito nos orgulhamos.
Portanto, fica aqui registrada a nossa posição
intransigente de que destempero verbal não é algo
pelo qual se possa acusar o Presidente do
Congresso Nacional – ainda mais de quem vem.
Porque, afinal de contas, pregar a renúncia do
Presidente da República, Sr. Presidente, é muito
mais grave para a estabilidade nacional do que
qualquer outra ação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) –
Concedo a palavra ao nobre Senador José Jorge,
pelo prazo de 20 minutos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar o
pronunciamento referente ao assunto que trouxe
para fa lar nes ta tar de, gos ta ria de co men tar dois as-
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pectos do discurso que o Senador Pedro Simon
aca bou de re a li zar.
Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de di zer que, na verda de, o PFL con ti nua um Par ti do es tru tu ra do, or ga niza do, tem uma di re ção. Pre si di do pelo Se na dor Jor ge
Bornhausen, tem dois grandes Líderes, o Senador
Anto nio Car los Ma ga lhães e o vi ce-Presidente Mar co
Ma ci el. So mos um Par ti do que tra ba lha em con jun to.
So mos, tal vez, o úni co Par ti do po lí ti co cuja Exe cu ti va
se re ú ne, toda quin ta-feira, às nove ho ras, para ana lisar a con jun tu ra e di ver sos as pec tos po lí ti cos do nosso País, às ve zes com a pre sen ça do Se na dor Antonio Car los Ma ga lhães, às ve zes com a pre sen ça do
vice-Presidente Marco Ma ciel ou dos Deputados e
Senadores que tenham algum problema para re solver em seus Esta dos. O Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
um dos nossos vice-Presidentes, está sempre pre sente.
Então, acredito que o Senador Pedro Simon
pode continuar com aquela admiração que diz ter
pelo PFL, porque ele continua sendo um Partido
profissional, que procura interpretar o seu pen samen to cada vez me lhor.
Em segundo lugar, quanto a essa divergência
com o Supremo Tribunal Fe deral em relação às
CPIs, gos ta ria de di zer que, há mu i to tem po, des de
quando era Deputado Federal, sempre soube que
CPI podia que brar sigilo ban cário. Não sabia que
havia dúvidas legais, jurídicas e constitucionais so bre esse fato.
Não só as CPIs mais im por tan tes, como a que
derrubou o Presidente Collor, como a CPI do Orça mento, mas todas quebraram o sigilo bancário. As
pes so as re cor re ram ao Su pre mo Tri bu nal Federal e
nunca uma liminar foi concedida; nada foi feito que
im pe dis se a que bra de sigilo ban cá rio. E tudo era divulgado, pois aqui no Congresso Nacional – sa bemos – é muito di fícil guardar segredo, pelo número
ex ces si vo de pes so as que tem aces so aos do cu mentos. Na ver da de, nun ca sou be que te nha ha vi do qualquer dúvida quanto à quebra de si gi lo ban cá rio ou a
outras questões discutidas nessa emenda. O que
me cha ma a aten ção, nes se caso, é que isso ocor re
exatamente quando existe uma CPI do Judiciário
em andamento. Sa bemos que as liminares foram
concedidas em relação à CPI do Sistema Fi nan ce iro. Mas sa be mos que a CPI do Ju di ciá rio será in diretamente beneficiada com a impossibilidade da
que bra de si gi lo ban cá rio de ju í zes, pro mo to res, etc.
Re al men te, é um as pec to que não ha via sido le vantado – pelo menos não vi. É grave o fato de o
Supremo Tri bu nal Fe de ral ter con ce di do a li mi nar exata -
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men te no mo men to em que exis te uma CPI do Ju diciá rio sen do dis cu ti da nes ta Casa.
Eram esses os dois aspectos que gostaria de
levantar neste momento, Sr. Presidente.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Permite-me V. Exª um aparte, nobre Senador José
Jorge?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não,
nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Nobre Senador José Jor ge, en ten di per fe i ta men te a
argumentação de V. Ex.ª Gostaria apenas de acres centar um ou tro as pec to. É que esta li mi nar in ci diu,
como V. Exª muito bem ressaltou, não sobre a CPI
do Ju di ciá rio, mas so bre a CPI do Sis te ma Fi nan ce iro. Ocor re que o sis te ma fi nan ce i ro – e isso tam bém
é fruto das observações que agora es tamos tendo
pelo trabalho da CPI – tem um po der a latere, um
po der qua se aci ma dos po de res. O sis te ma fi nan ce iro é algo que não pode ser to ca do, por que, se o for,
gera riscos enormes, gera riscos sistêmicos, gera
riscos de caos econômico. E são interesses gi gantescos que giram em torno do sistema montado no
Brasil, como, aliás, em toda parte do mundo. Os in te res ses em jogo são mu i to mais for tes do que à primeira vista poderíamos avaliar. E esses in teresses
estão-se refletindo em comentários na grande im prensa do nosso País. Infelizmente, grandes órgãos, prestigiosos órgãos de imprensa estão ata cando a CPI dos Bancos, exatamente porque ela
está entrando a fundo em determinados aspectos
do fun ci o na men to do sis te ma fi nan ce i ro que não deve ri am ser to ca dos, por que po dem ge rar ris cos mu ito grandes e afetar in teresses que estão acima do
que, à primeira vista, podemos imaginar. Então,
além do as pec to que V. Exª res sal tou mu i to bem, de
que há uma tensão gerada pela existência da CPI
do Po der Judiciário, há uma outra razão que pode
ser mais forte – a meu juízo, por exemplo, é mais
for te: o fato de que a CPI dos Ban cos está atin gin do
in te res ses for tís si mos do sis te ma fi nan ce i ro. Isso refle te na nos sa im pren sa, vem o co men tá rio, e os ju ízes do Su pre mo Tri bu nal não de i xam de ser in flu enciados pelos comentários da nossa grande im prensa. Espero a de cisão equivocada de um Ministro
que concedeu a liminar ve nha ser refeita, colocada
nos termos corretos no exame do mérito da ques tão. É im por tan te dis cu tir mos o as sun to nes ta Casa,
até para alertar a cons ciên cia dos de ma is Mi nis tros
que vão julgar a liminar, que vão julgar o mérito da
questão. V. Exª tem razão ao apontar que existe
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essa tensão. Mas é pre ci so acres cen tar que o Congres so, o Se na do em par ti cu lar, tem o de ver de entrar na fiscalização mais profunda dos me canismos
do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obriga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
Hoje quero fa lar sobre um fato que aconte ceu
na semana passada e que considero bastante im portante para o nosso País. Refiro-me às licitações
na área de pe tró leo.
Como sabemos, durante 45 anos, quase 50
anos, era monopólio estatal a exploração de petróleo.
Hoje em dia, a Petrobrás produz 1,2 milhão de barris
por dia, ou seja dois ter ços do con su mo na ci o nal, que
é em torno de 1,8 milhão de barris. Produzimos in terna men te dois ter ços do nos so con su mo e im por ta mos
um ter ço do con su mo na ci o nal de pe tró leo.
Durante muito tempo, a Petrobrás ficou so zinha no mercado de exploração. Aliás, ainda está.
Mas, no Con gres so, nos úl ti mos anos, prin ci pal mente nos úl ti mos cin co anos, tem sido dis cu ti da a quebra do monopólio estatal do petróleo. Foi aprova da
uma emenda constitucional; depois foi aprova da
uma lei re gu la men tan do as no vas re la ções. Foi cri ada a Agência Nacional do Petróleo. Tudo isso está
começando a funcionar. E talvez o fato mais im portan te te nha acon te ci do esta se ma na.
Para ini ci ar efe ti va men te o pro ces so, o Gover no co lo cou em li ci ta ção vin te e sete áre as
para se rem ex plo ra das por em pre sas na ci o na is,
es tran ge i ras ou pela pró pria Pe tro brás. Des sa lici ta ção par ti ci pou um gran de nú me ro de em presas es tran ge i ras, par ti ci pou boa par te das ma i ores em pre sas de pe tró leo do mun do. Doze áre as
fo ram ven di das; cin co à pró pria Pe tro brás. Algumas so zi nhas e ou tras em con jun to com em presas pri va das. Vamos ini ci ar, a par tir de ago ra,
uma nova eta pa na po lí ti ca de ex plo ra ção do petró leo em nos so País.
A li ci ta ção trans cor reu com tran qüi li da de – não
houve nem os tumultos que costumam ocorrer nas
licitações de privatização. Umas áreas foram ven didas; ou tras não. Umas ti ve ram alto ágio; ou tras não.
A Pe trobrás ganhou umas; não disputou outras.
Enfim, aconteceu tudo aquilo que normalmente po de ria acon te cer no pro ces so. Foi im por tan te ve ri fi car
que nem toda área era boa. Em al gu mas áre as, nenhuma empresa entrou. Em outras, houve con corrên cia. Na ver da de, a li ci ta ção foi bas tan te equi li brada.
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A partir de agora, haverá uma série de
vantagens para o País na exploração de petróleo. Em
primeiro lugar, haverá um aumento dos investimentos
em exploração de petróleo. Hoje em dia, a Petrobrás
perfura menos de 900 poços de petróleo por ano.
Quanto
mais
poços
forem
perfurados,
evidentemente, maior a probabilidade de encontrar
petróleo. Perfurando 900 poços por ano, o
investimento é relativamente pequeno em relação ao
tamanho da bacia brasileira, que é enorme, uma das
maiores do mundo. Com a entrada das empresas
estrangeiras, e das empresas nacionais que poderão
vir em seguida, teremos a possibilidade de perfurar 2
mil poços de petróleo por ano. Portanto, dobraremos
a
nossa
capacidade
de
investimento
e,
conseqüentemente, nossa possibilidade de encontrar
petróleo. Esse é um modelo probabilístico, segundo o
qual quanto mais se procura, maior é a probabilidade
de encontrar. Quanto mais poços são perfurados,
maior a possibilidade de achar petróleo. Com o
aumento na capacidade de investimento, teremos,
certamente, uma maior quantidade de poços de
petróleo produzindo para o nosso País.
Em segundo lugar, será possível atender à
demanda nacional. A idéia é a de que em 2004
estejamos produzindo cerca de 1.500 milhão de
barris por dia. Estamos nos aproximando, cada vez
mais, do atendimento da meta de auto-suficiência.
E não é uma meta nacional, pois se a importação de
petróleo tornar-se muito pequena, essa poderá ser
feita com troca de mercadoria, com exportação de
bens que o Brasil produz. De qualquer maneira, no
momento, estamos com 35% de importação. É
ainda bastante forte em relação à nossa balança de
pagamento.
Em terceiro lugar, se os 600 mil barris que
compramos no exterior passarem a ser produzidos no
Brasil, esses empregos na produção de petróleo
serão para o Brasil e será possível ter uma
quantidade maior de brasileiros trabalhando nesse
segmento. Centenas de milhares de empregos serão
criados, não só diretamente da indústria de petróleo,
mas também na indústria de produção de bens e de
serviços, que atenderão às empresas que irão
explorar o petróleo. Na licitação, a propósito, as
empresas são obrigadas a um percentual mínimo a
ser adquirido no mercado nacional. Portanto,
milhares de empregos serão criados, principalmente
no Estado do Rio de Janeiro, onde está a maior bacia
de exploração de petróleo, que é a bacia de Campos.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – V. Exª me
permite um aparte?
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O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ofereço o
apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senador
José Jor ge, con cor do ple na men te com V. Exª quando em seu dis cur so re gis tra a im por tân cia des se ato
que o País viveu nos últimos dias. Infe liz men te, talvez embotado pela discussão po lí ti ca que en vol veu
o Con gres so, o Su pre mo Tri bu nal e as CPIs, a classe po lí ti ca não deu a im por tân cia ne ces sá ria ao fato
que, na verdade, culminou a decisão política desta
Casa de abrir o mercado de pe tró leo e de pos si bi litar a am pliação da produção, pela inserção de no vas empresas na exploração do petróleo brasileiro.
Sem dú vi da al gu ma, tra ta-se de um fato de ex tre ma
importância econômica e social de profundidade,
como V. Exª re gis tra em seu dis cur so. Pa ra be ni zo o
Ministério de Minas e Energia e a Pe trobrás pela
con du ção des se tra ba lho, pelo re sul ta do do le i lão, a
primeira de uma série de aber tu ras que vi rão e proporcionarão geração de empregos, me nor de pendên cia do pe tró leo ex ter no, mas so bre tu do mo der nidade, pelas novas tecnologias, num momento em
que o País precisa ter sua agenda positiva re for çada por meio de atividades produtivas. Pa rabenizo o
Go ver no por sua ação e V. Exª que, no meio de todo
o debate político com ou tras questões, pinça um
tema tão im por tan te e o traz a esta Casa nes ta tarde. Meus pa ra béns!
O Sr. Paulo Sou to (PFL – BA) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Pa u lo Sou to.
O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Se na dor José
Jorge, expresso mi nha enorme satisfação ao ver
esse assunto abor da do, por to dos os mo ti vos a que
V. Exª se re fe riu e tam bém pelo que aca ba de jun tar
o Senador Romero Jucá, ou seja, a sensibilidade
para também trazer a esta Casa assuntos positivos
para este País. Des ta co um pon to no qual nin guém
acreditava há dois ou três anos: tivemos uma em presa es tatal disputando o leilão – como aliás é do
espírito da nova política brasileira -, em igualda de
de con di ções com to das as ou tras em pre sas, fa zendo va ler, as sim, uma ca rac te rís ti ca nova.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – E ga nhando.
O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – E al gu mas ganhan do, o que é im por tan te, fa zen do va ler, por tanto, uma ca rac te rís ti ca nova des sa po lí ti ca ener gé tica a que es tamos as sis tin do no se tor de pe tró leo.
Além dis so, den tro des se es pí ri to de tam bém tra zer
aqui fa tos posi ti vos, não pode mos deixar de as si -
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nalar dois as pec tos im por tan tes, em bo ra tal vez já tenham sido aqui fo ca li za dos: pri me i ra men te, o con trato ex cep ci o nal que co lo cou a Embra er no rol de uma
das ma i o res em pre sas do mun do na área de avi a ção.
É um contrato bi lionário, que pode fazer com que
essa em pre sa seja fu tu ra men te uma das ma i o res exportadoras de bens de alta tecnologia, por tanto um
avan ço enor me da in dús tria bra si le i ra. Uma ou tra notí cia im por tan te para nós, do Nor des te, mas so bre tudo para to dos os bra si le i ros é a con fir ma ção de uma
gran de mul ti na ci o nal no se tor au to mo bi lís ti co, a Ford,
que re a li za rá um pro je to no Bra sil, na Ba hia. De modo
que são três no tí ci as, to das elas ex tre ma men te in dicativas de uma gran de con fi an ça de in ves ti do res no
Brasil. Congratulo-me com V. Exª, que hoje focaliza
este as sun to no Se na do. Mu i to obri ga do.

para poder se capacitar, atendendo à de manda de
suprimento e ge rando em prego e ren da na pro porção em que é capaz. É preciso que juntemos nos sas vo zes para de man dar do Go ver no Fe de ral uma
política. Parece que este Governo tem certa aver são a políticas de desenvolvimento setorial ou in dus tri al, pa re ce que aboliu tudo isso, mas é preci so
ressuscitar políticas que deram grandes resultados
em passado até recente e que agora são ex tre mamente oportunas com o desenvolvimento da in dústria do petróleo. É absolutamente lícito e jus to, e há
condições. Então, apelo a V. Exª que incorpore em
seu pronunciamento a necessidade do apoio de ci dido do Governo à indústria nacional, supridora de
bens e equipamentos para a exploração de pe tróleo.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Senador José Jorge, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Senador
Roberto Saturnino, creio que V. Exª tem razão. A
abertura que se deu no mercado e o fato de haver
outras empresas não estatais farão com que haja
uma ne ces si da de de ma i or ex pli ci ta ção des sa po lí tica. Quando se faz uma política apenas para uma
empresa estatal, é como se ela estivesse incluída
na pró pria ge rên cia da em pre sa. Ago ra, não; te mos
outras em pre sas. Essas em pre sas e essa de man da
gerarão uma oferta. Tenho certeza de que o Rio de
Janeiro, Estado representado por V. Exª, será um
dos principais beneficiários dessa política, exa tamente porque nele está a maior bacia, a ma i or produ ção, ou seja, 75% dela. Lá está a ma i or ca pa ci dade de fabricação de todos esses equipamentos da
área petrolífera. Com essa abertura do mercado de
petróleo, de cer ta ma ne i ra de vol ve re mos ao Estado
do Rio aquele pro cesso de desenvolvimento que o
Brasil lhe tirou quando da mu dan ça da Ca pi tal. Isso
não deixou de ser um castigo para uma cidade que
vi via como sede do Go ver no. Ago ra, o Rio de Ja ne iro deixará de ser a capital da burocracia federal
para ser a ca pi tal do pe tró leo. E será me lhor, por que
cre io que seja me lhor ser ca pi tal do pe tró leo do que
ser ca pi tal da bu ro cra cia.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Concedo o
aparte a V. Exª, Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Senador José Jorge, no que se refere ao terceiro
ponto positivo ressaltado por V. Exª, a geração de
renda e emprego no território nacional, decorrente
da exploração do petróleo, acrescento que cabe ao
Go ver no – e está fal tan do, ao meu ju í zo – uma po líti ca de de sen vol vi men to da in dús tria bra si le i ra for nece do ra de equi pa men tos de ex plo ra ção de pe tró leo.
Essa in dús tria exis te e é hoje al ta men te qua li fi ca da,
pron ta para aten der a um per cen tu al mu i to ma i or do
que aquele resultante das licitações, que atingiram
cerca de 20%. A indústria nacional tem condições
de for ne cer mais de 50%, em alto ní vel de qua li fi cação e com custos adequados, mas atualmente está
submetida a um handicap negativo, porque os for necedores estrangeiros estão gozando de isenção
pelo processo de importação temporária, em que
não se paga imposto ne nhum. Além dis so, eles são
financiados pe los ban cos in ter na ci o na is a ju ros mu ito mais ba i xos do que aque les ob ti dos pela in dús tria
nacional no mercado financeiro interno. Então, é
preciso que o Governo estabeleça uma política de
fa vo re ci men to à indústria nacional ou de criação de
condições mínimas de igualdade com as condições
que têm os fornecedores estrangeiros. A produção
de petróleo é importante – não vou absolutamente
negar -, porém países altamente produtores de pe tró leo, como os pa í ses do Ori en te Mé dio ou a Ve nezuela, por exemplo, não foram capazes de suscitar
o desenvolvimento de uma indústria de su porte a
essa exploração. Essa in dús tria tam bém pre ci sa de
um programa, de um plano de desenvolvimento

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – V. Exª
con ce de-me um apar te?
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mes trinho) –
Nobre Se na dor José Jor ge, o tem po de V. Exª está
esgotado.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não,
Sr. Pre si den te. Vou en cer rar.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senador
José Jorge, gostaria apenas de agregar uma in formação, pelo que dis se o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
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e V. Exª: o Go ver no bra si le i ro agiu com ra pi dez e, independentemente dos limites mínimos de na ci o na liza ção, o BNDES já co lo cou à dis po si ção uma li nha de
financiamento de mais de R$2 bilhões, exatamente
para fi nan ci ar as em pre sas bra si le i ras nes se pro cesso de competição e fornecimento de equipamento.
Por tan to, além da aber tu ra, o Go ver no bra si le i ro, por
intermédio do BNDES, agiu com presteza e com petên cia e está co lo can do re cur sos para fi nan ci ar e propi ci ar a com pe ti ti vi da de da in dús tria bra si le i ra.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL
– PE) –
Exatamente. O BNDES terá uma linha específica
para essa questão. Como o Senador Roberto
Saturnino falou, além da linha de financiamento, há
que haver também uma política, para que essa linha
seja bem usada, porque senão ela pode ser mal
utilizada.
Para encerrar – já que o Presidente está me
avisando de que já passei dois minutos do meu
tempo -, teremos também a possibilidade de
desenvolvimento de novas tecnologias, mais do que
temos hoje. Teremos também os royalties
resultantes da intensificação da produção do
petróleo, que beneficiarão os Municípios, os
Estados e o Governo Federal onde essa produção
for localizada. Por último, poderemos viabilizar
poços menores, que muitas vezes seriam inviáveis
para uma empresa com o gigantismo da Petrobrás.
Um poço que seria inviável para a Petrobrás pode
ser viável para o particular, para uma empresa
pequena. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas
vezes existem pessoas ou empresas que dispõem
de um a cinco poços de petróleo e que conseguem
montar uma empresa e viabilizar os custos de
produção desse petróleo.
Então, na verdade para nós, Parlamentares,
que participamos da Constituinte, das reformas
constitucionais e, posteriormente, da lei que
normatizou essa questão, é um momento de
grande satisfação verificarmos que estamos
dando um passo à frente na questão da política do
petróleo. Vamos dobrar os investimentos nessa
área, aumentar bastante a quantidade de
empregos e, portanto, oferecer mais um canal de
desenvolvimento para o País.
Durante o discurso do Sr. José Jorge,
o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Gilberto Mestrinho.
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mes trinho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nun cia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta rei de dois temas distintos. Não gos ta ria de tra tar do pri me i ro assun to, mas te rei de fa zê-lo por res pon sa bi li da de com
o meu Esta do de Ro ra i ma. A se guir, fa la rei so bre um
pro je to de mi nha au to ria que pas sa rá à dis cus são no
Conselho Na ci o nal de De fe sa da Cri an ça e do Adolescente.
O pri me i ro as sun to que me traz à tri bu na, in felizmente, é o fato da no me a ção e des ti tu i ção do Di retor-Geral da Po lí cia Fe de ral, o De le ga do João Batista Campelo, que foi Secretário de Segurança em
Ro ra i ma du ran te cin co dias. Foi uma es co lha pes soal do Go ver na dor, em en ten di men tos com ou tros setores – nada demais, trata-se de atribuição do Go vernador. Depois, foi convidado para ser Di retor-Geral da Polícia Fe deral, um fato que seria até
auspicioso para o Estado de Roraima, porque um
Di re tor-Geral da Po lí cia Fe de ral po de ria aju dar a fortalecer a estrutura da Polícia Federal no Estado, a
com ba ter a en tra da de dro gas, por que Ro ra i ma começa a virar tam bém portal de ingresso de drogas
na Amazônia e no País, e a estruturar a Secretaria
de Se gu ran ça do Esta do, que ca re ce de re cur sos e
de pri o ri da de po lí ti ca para fun ci o nar.
Mas o De le ga do Cam pe lo, de po is de de nun ci a do pela prá ti ca de tor tu ras não só por um
pa dre mas por di ver sos se to res do País, de ba i xo
de um ti ro te io po lí ti co, afas tou-se da Di re ção da
Po lí cia Fe de ral. Qual não é a nos sa pre o cu pação e o nos so es pan to ao ve ri fi car mos, na im pren sa ro ra i men se e na ci o nal, que o Go ver na dor
Ne u do Cam pos, do PPB, con vi dou no va men te o
De le ga do Cam pe lo para ser Se cre tá rio de Se guran ça de Ro ra i ma.
Entre todas as matérias que circularam, leio a
nota do Jornal de Brasília, que tal vez seja a sín tese de tudo o que es te ja ocor ren do e da própria en tre vis ta co le ti va do Go ver na dor na sex ta-feira:
“Cam pe lo já tem novo em pre go”. O diretor-geral da Polícia Federal, João Batista
Campelo, que hoje deve entregar o cargo
no me a do ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Cardoso, não deve passar um minuto de sempregado. Ele já aceitou o cargo de Se cretário de Segurança Pública de Roraima,
con vi da do pelo Go ver na dor Ne u do Cam pos,
para quem envolvimento com tortura não é
pro ble ma in su pe rá vel. Cam pe lo era ti tu lar do
cargo quando foi nomeado para Polícia Fe -
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de ral, mas só o ti nha exer ci do por sete dias.
Sua passagem na direção da Polícia Fe deral foi ainda mais meteórica. Campelo está
se tor nan do um es pe ci a lis ta em tem po ra das
cur tas pe los car gos que exer ce.
Sr. Presidente, quero deixar registrado nos
Anais desta Casa a nossa preocupação, neste
momento.
Com os fatos lamentáveis denunciados, o
Delegado Campelo perdeu a condição de ser
Diretor-Geral da Polícia Federal e Secretário de
Segurança Pública de Roraima, a não ser que
tortura seja algo a ser banido da Linha do Equador
para baixo. Quer dizer, tortura não serve para o
Brasil, mas serve para Roraima.
Esse é um fato extremamente grave. Lamento
a postura do Governador Neudo Campos.
Responsabilizo S. Exª, já de pronto, por qualquer
fato que venha a ocorrer no Estado de Roraima a
partir da gestão desse Secretário. Uma coisa é
nomear um Secretário de Segurança sem saber de
fatos como esse; outra é dizer à imprensa e à
sociedade de Roraima: “Não, ele não era torturador,
porque, na hora da tortura, saía da sala”.
Esse é um precedente que se abre e que não
é recomendável. Alerto a OAB de Roraima, a OAB
nacional, as Comissões de Direitos Humanos e
todos os segmentos envolvidos nessa questão que
o meu Partido, o PSDB, no âmbito nacional, tomou
o posicionamento de solicitar os esclarecimentos
necessários e de cobrar do Senhor Presidente da
República, no momento correto, a postura não só do
Presidente, como também da história do PSDB, que
faz parte deste Governo.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT
Concede-me V. Exª um aparte?

-AL) –

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço
V. Exª com prazer.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se nador Ro me ro Jucá, sa ú do V. Exª pelo pro tes to. É evidente que o Governador do Estado tem autonomia,
en quan to con du tor dos des ti nos de seu pró prio Estado, de es co lher para fa zer par te de seu se cre ta ri a do
qual quer per so na li da de. É evi den te que te mos de deixar o nos so pro tes to, por que, para to dos nós, ci dadãos bra si le i ros, foi mo ti vo da mais ab so lu ta in dig nação o fato de o Pre si den te da Re pú bli ca ter ga ran ti do
a nomeação do Sr. De le ga do João Ba tis ta Cam pe lo
para Di re tor-Geral da Po lí cia Fe de ral mes mo di an te
de tan tas de nún ci as e dú vi das. Nes se caso, a po si-
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ção mais correta do Presidente da República teria
sido efe ti va men te, até res pe i tan do o es ta do de di re ito, ten do em vis ta as de nún ci as e com pro va ções por
meio de la u dos e de pro nun ci a men tos de sen ten ças
da Justiça Militar, de não nomear, mas de esperar
que os da dos fos sem con fir ma dos e os su pos tos misté ri os des ven da dos. Afi nal, a Po lí cia Fe de ral é um órgão ex tre ma men te com ple xo, num mo men to tão impor tan te para o com ba te ao nar co trá fi co e para ou tras
ações des sa ins ti tu i ção. Ora, nós, ci da dãos bra si le iros, agüentamos a mo ro si da de do Governo Federal
re la ti va aos es cla re ci men tos. De po is de tudo dis cu tido e de to dos os do cu men tos apre sen ta dos, de o próprio De le ga do ter sa í do, fa zen do vá ri as acu sa ções e
ousando di zer que ha via for ças es con di das em Alago as, onde há mu i tos cri mes que pre ci sa ri am da inves ti ga ção da Po lí cia Fe de ral. Ele, como mem bro da
ins ti tu i ção, te ria, en tão, a obri ga ção de aju dar a desvendar esses mistérios. Não tenho dúvidas de que
muita coisa ruim aconteceu no Estado de Alagoas,
mas quando se refere a isso, o Delegado Campelo
atin ge o atu al Se cre tá rio de Se gu ran ça do Esta do, Dr.
Edmilson, tam bém um policial federal, eleito Pre siden te do Con se lho de Se gu ran ça Pú bli ca do Nor deste. É por isso que há tan ta im pu ni da de no País. Di ante de toda a dis cus são pú bli ca, eu ti nha a obri ga ção
de aceitar o depoimento do ex-padre José Antônio,
por que o co nhe ço e sei que se tra ta de uma pes soa
dig na e ver da de i ra. Tudo foi es cla re ci do, com la u dos
extremamente claros, que mostravam le sões cor pora is tí pi cas de pau-de-arara, de tor tu ra da di ta du ra mili tar, com uma sen ten ça do Con se lho da Jus ti ça Mi litar que dizia claramente que todos os depoimentos
foram fe i tos me di an te co a ção fí si ca e mo ral. Assim,
quando pensamos em respirar aliviados, apesar da
mo ro si da de in jus ti fi cá vel do Pre si den te da Re pú bli ca,
vemos determinadas personalidades sendo pre mi adas em outros Estados. Isso é muito ruim, porque
mexe com o com por ta men to na ci o nal. Mu i tas ve zes,
co bra mos da ju ven tu de e das pes so as de ter mi na do
tipo de po si ção éti ca, que não aten te con tra a mo ral e
os bons cos tu mes, mas o que leva as pes so as a terem as mais di ver sas for mas de ati tu de é exa ta men te
a im pu ni da de que é pra ti ca da nes te País. Mais uma
vez, infelizmente, depois de tudo que foi provado,
esse se nhor ga nha mais um tí tu lo, mais uma pro moção. Por tan to, que ro sa u dar o pro tes to de V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Se nado ra He lo i sa He le na, nes te caso es pe cí fi co de Ro ra ima, é mais do que impunidade. Na verdade, com as
palavras do Governador e o cargo, ele recebe a
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aprovação de seus atos. É como se o Governador
estivesse dizendo: “Muito bem. Para os de lá você
não serve, mas aqui precisamos disso. Temos que
en fren tar a Opo si ção e ame a çar as pes so as que estão denunciando ir regularidades no serviço público.
Aqui seus ser vi ços são bem-vindos”. Na ver da de, a
sociedade de Roraima fica estarrecida com essa
questão.
A Srª Marina Sil va (Bloco/PT – AC) – V. Exª
me per mi te um apar te?
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço
V. Exª, com muita satisfação, Senadora Marina Sil va.
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
romero Jucá, durante esses qua tro anos aqui na
Casa, tivemos a chance de trabalhar juntos em
alguns projetos. E há uma coincidência entre nós: V.
Exª passou a enfrentar uma oposição ferrenha ao
seu tra ba lho em seu Esta do, en quan to eu amar guei,
ao en fren tar so zi nha o Go ver na dor Orle ir Ca me li no
Se na do. No iní cio, a Ban ca da fa zia opo si ção ma jo ritá ria a S. Exª, mas, in fe liz men te, no se gun do round,
pelo menos 80% passaram para o seu lado. A luta
que V. Exª trava em seu Estado, Roraima, é mui to
grande. Esse episódio me deixa mu ito entristecida.
Quando vi o pedido de demissão do cargo do De legado João Batista Campelo, fiquei feliz. Fiquei feliz
com o Brasil, apesar dos pesares e dos brasis que
estamos vivendo hoje – brasis no sentido de que imar o bolso do cidadão brasileiro e, muitas ve zes,
de colocar na fogueira a sua indignação -, pelo fato
de que, há algum tempo, a nomeação de um ci dadão como o Dr. Campelo seria feita, mesmo com o
protesto das entidades de di re i tos hu ma nos e de alguns seg men tos. Vi, du ran te esse pro ces so, a mo bili za ção das ins ti tu i ções de de fe sa dos di re i tos hu manos, de um grupo de parlamentares, de pes so as de
bem deste País, dos meios de comunicação, que
mos trou à so ci e da de bra si le i ra os fa tos. Na ver da de,
nesse processo, a ci dadania brasileira, a de mo cracia foram vitoriosas. Dessa vez, tiveram de rever a
posição, porque o Brasil não aceita mais tor tu ra dores. No entanto, ainda existe essa mentalidade de
que, lá nos cafundós-do-judas – como chamam os
nossos Esta dos por se rem dis tan tes -, tudo é pos sível, com a co ni vên cia, in clu si ve, de pes so as que estão à frente do apa re lho de Esta do, como o Go vernador de Roraima, conforme V. Exª diz, que bate
palmas para esse tipo de pos tu ra. Este é o ho mem
que S. Exª deseja: um torturador, uma pessoa que
não respeita os direitos humanos, mes mo em ple na
democracia. Acredito que o Brasil, neste mo mento
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em que rejeitou o torturador, deve rejeitar que ele
seja premiado em qualquer outro lu gar deste País.
Que ele con ti nue como pro fis si o nal, por que a anis tia
e as leis lhe asseguram esse direito – assim como
aos guer ri lhe i ros e a ou tros tor tu ra do res -, mas não
seja premiado em Roraima, no Acre ou em outra
parte deste País. Não podemos admitir isso, prin cipalmente, se o propósito do Governador é julgá-lo
com pe ten te e apro ve i tá-lo no car go, por ter a prá ti ca
da tor tu ra. So li da ri zo-me com V. Exª. Te nha na pessoa da Se na do ra Ma ri na Sil va uma ali a da para continuar o bom com ba te ao Dr. João Ba tis ta Cam pe lo,
comprovadamente torturador pelos autos, que,
como tal, não serve para o País, à frente da Polícia
Fe de ral, nem para Ro ra i ma.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra deço as pa la vras de V. Exª, Se na do ra Ma ri na Sil va. Temos, re al men te, uma luta co mum, que é a de le var a
li ber da de e a de mo cra cia para os lu ga res mais dis tantes, onde é mu i to di fí cil che ga rem os di re i tos hu manos, a justiça. As pes so as que es tão nes se lu ga res
mais dis tan tes são mu i to mais es pe zi nha das, mal tratadas, porque não têm a grande imprensa nacional,
nem a OAB, nem as en ti da des da so ci e da de ci vil orga ni za da para de fen dê-las.
É nos rincões, nas vilas, nas localidades mais
distantes que o tor tu ra dor joga mais sol to. É nes ses
lugares mais distantes que as pessoas são es pe zinha das em seus di re i tos in di vi du a is e co le ti vos.
Agra de ço o apo io de V. Exª, como tam bém o da
Se na do ra He lo i sa He le na e digo que não me ca la rei.
Sei que será di fí cil, mas atrás de mim eles não vi rão.
Qu an tos ex-padres José Antô nio pre ci sa rão ser tor turados em Roraima, para que se tome, novamente,
uma po si ção con tra pes so as como essa?
O Sr. Antero Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Ro me ro Jucá, V. Exª me con ce de um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço V.
Exª, com sa tis fa ção.
O Sr. Antero Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Ro me ro Jucá, gostaria de cumprimentá-lo pela
opor tu ni da de do pro nun ci a men to de V. Exª. Se não ser ve
tor tu ra dor na Po lí cia Fe de ral, não pode ser vir na Se cre taria de Se gu ran ça Pú bli ca de seu Esta do. É ina ce i tá vel que
o Gover na dor de seu Esta do tome tal de ci são. Da mesma for ma que a cons ciên cia dos di re i tos hu ma nos se levan tou na ci o nal men te, ela con ti nu a rá no sen ti do de impe dir a agres são ao povo bra si le i ro. Acre di to que a atitu de do Go ver na dor é de sa fi a do ra aos bons prin cí pi os.
É uma atitude de deboche, realmente, à conclusão a
que o País che gou. Tive a opor tu ni da de de as sis tir, pela
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TV Câmara, aos dois depoimentos. Pude verificar
que o Delegado João Batista Campelo se aliou ao
que de pior exis te na re pre sen ta ção pú bli ca do País.
Ele ob te ve apo io exa ta men te de se to res que nun ca tive ram um pen sa men to de mo crá ti co no País, que há
bem pou co tem po que ri am fu zi lar de mo cra tas no Brasil, como foi o caso do De pu ta do Jair Bol so na ro. Gosta ria, por tan to, de me so li da ri zar com V. Exª e de exter nar, pu bli ca men te, meus cum pri men tos ao Pre sidente Fernando Henrique Cardoso, bem com ao
PSDB pela de ci são de co mu ni car a Sua Exce lên cia
que não apo i a va a per ma nên cia do Sr. João Ba tis ta
Cam pe lo. E gos ta ria tam bém de la men tar que ne nhuma ad ver tên cia pú bli ca te nha sido fe i ta ao Che fe da
Casa Mi li tar. Se o Pre si den te da Re pú bli ca no me ou, a
imprensa divulgou amplamente que Sua Excelência
ti nha in for ma ções da Casa Mi li tar de que o De le ga do
João Ba tis ta Cam pe lo não ti nha ab so lu ta men te nada
que representasse alguma nódoa em seu currículo,
in fe liz men te, não foi isso que se ve ri fi cou no aper fe iço a men to dos de ba tes. Pen so que o se tor de in forma ções pre ci sa ter mais res pon sa bi li da de ao pas sar
da dos acer ca de al guém para o Pre si den te da Re pública.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Antero. V. Exª
tem razão: ao ir a debate na Câmara dos Deputados,
infelizmente, o então Delegado da Polícia Federal
João Batista Campelo cercou-se exatamente do que
há de mais reacionário e de mais triste na política da
Câmara. Os poucos Parlamentares que estavam ao
lado desse cidadão tiveram o desplante de dizer que
o resultado tinha sido a denúncia do ex-padre José
Antonio, porque esse, apesar de torturado, não havia
sido morto e, portanto, estava ali contando a história.
São fatos lamentáveis, que, em tese, o Governador
Neudo Campos, de Roraima, aprovou, quando
chamou esse Secretário para assumir o cargo. Isso é
inadmissível.
Infelizmente, algumas pessoas gostam de se
cercar de quem não está preparado para exercer o
poder. O Governador Neudo Campos tem esse dom.
As pessoas sub judice, que estão envolvidas em
denúncias de corrupção e em várias irregularidades
são exatamente aquelas que cercam o Governador. É
assim na companhia de desenvolvimento do Estado,
na companhia de eletricidade, na Secretaria de
Segurança, no Tribunal de Contas, para o qual
nomeou uma conselheira envolvida em várias
irregularidades, como a tentativa de suborno de um
desembargador, como foi denunciado na CPI do
Judiciário. Esse é o Governo de Roraima.
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Não sa tis fe i to com o que tem lá, cri an do pro blemas e ir re gu la ri da des para o Estado, o Governador
ago ra está im por tan do fi gu ras como o Sr. João Ba tista Campelo. Vamos virar agora os fiéis depositários
do restante do entulho autoritário existente neste
País.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) – V.
Exª me per mi te um apar te?
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB-RR) – Ouço
com pra zer V. Exª.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Se na dor Ro me ro Jucá, se rei bre ve, não que ro to mar
o tem po do pro nun ci a men to de V. Exª, que está mu i to
bom, extremamente oportuno. Quero solidarizar-me
também com V. Exª. O Sr. Campelo precisa saber
que, pelo fato de atu ar ago ra num Esta do mais dis tante, estará, sim, longe da atenções da grande mídia,
das grandes ins ti tu i ções de fen so ras dos di re i tos hu ma nos, mas não es ta rá lon ge da ob ser va ção da opinião pú bli ca. E fa ça mos aqui no Se na do um coro unâni me, vi go ro so para, quem sabe, fa zer o Go ver na dor
re tro ce der nes se con vi te ab sur do e in fe liz. Pen so que
o pro nun ci a men to de V. Exª é in te i ra men te pro ce dente e opor tu no. Qu e ro lhe dar os pa ra béns e so mar minha voz a de V. Exª e a dos que aqui se pro nun ci a ram,
a da Casa como um todo, a da instituição, para que
este Sr. Cam pe lo não ve nha a ser pre mi a do com um
novo pos to no Esta do de Ro ra i ma.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra deço V. Exª pelo apar te.
V. Exª tem razão, te mos que fi car vi gi lan tes porque a tor tu ra, em qual quer lo cal des te Bra sil, por mais
longínquo que seja, não é um assunto específico da quela localidade, mas, sim, da consciência nacional.
Não po de mos per mi tir o re tor no des sas prá ti cas.
Ao en cer rar meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si dente, quero aqui dizer que falarei sobre meu projeto
amanhã, quando estarei inscrito, para exatamente
não in gres sar no ho rá rio dos pró xi mos ins cri tos. Mas
que ro aqui re gis trar e la men tar a pos tu ra do Go ver nador, di zen do que são atos como esse que fa zem com
que, cada vez mais, o Go ver no do Sr. Ne u do Cam pos
afunde na lama, receba o re púdio da sociedade de
Ro ra i ma e da so ci e da de bra si le i ra.
É im por tan te que o Mi nis tro da Jus ti ça, que não
compactuou com o Sr. Cam pelo no Ministério da
Justiça, não o faça na Secretaria de Segurança. É
im por tan te que a OAB na ci o nal e a OAB-RR es te jam
atentas, assim como os seg mentos relacionados
aos di re i tos hu ma nos, in clu si ve li ga dos à Di o ce se de
Ro ra i ma, que pos sui uma his tó ria no Esta do, e to dos
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nós, par ti dos po lí ti cos, ci da dãos, en ti da des, en fim, todos os bra si le i ros que amam Ro ra i ma e que têm um
com pro mis so com seu povo, di gam não, em voz for te,
à ação do Go ver na dor.
Fico triste ao assistir o Governador de meu
Estado praticar um ato como esse: um ato simbólico
na contramão da história. Se o Presidente Fernando
Henrique e o PSDB tiveram coragem de tomar a
decisão e dizer não ao Sr. Campelo, o Governador
Neudo Campos, assim como fez com tantos outros
irresponsáveis que estão no Governo de Roraima,
abre os braços e recebe mais um, maculando meu
Estado e seu Governo. Por isso, o Governo de S. Exª
não pode dar certo.
Fica aqui o alerta, Sr. Presidente, o registro da
responsabilidade que terá o Governador Neudo
Campos se qualquer coisa, a partir da nomeação e da
posse desse secretário, acontecer em relação à
transgressão de direitos humanos, de direitos
individuais e coletivos do povo de Roraima.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Gilberto Mestrinho, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Gilvam Borges.
Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Gilvam Borges, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz
Otávio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Com a
palavra o Senador Gilberto Mestrinho, por cessão do
Senador Luiz Otávio.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
nobre generosidade do Senador Luiz Otávio me
permitiu vir a esta tribuna. Quero aqui referir-me a
pronunciamento do eminente Senador José Jorge e a
apartes solicitados, especialmente pelo do Senador
Roberto Saturnino, que mostram o quadro novo que
se desenha na economia nacional.
Efetivamente, há o sucesso do leilão das áreas
de exploração de petróleo da Petrobrás, abrindo um
campo extraordinário para a prospecção, para o
desenvolvimento e aumento da produção, para a
geração de empregos e para a capitalização nacional
pela redução futura de importações. Esses são fatos
animadores, a mostrar que começamos a pensar em
crescimento econômico em nosso País.
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Ao mesmo tem po, como lembrou aqui o emi nen te Se na dor, a Embra er está al can çan do su ces so
no cam po in ter na ci o nal com a co lo ca ção de aviões,
es pe ci al men te o mo de lo 145, ob ten do al guns bi lhões
de dó la res com a ven da no ex te ri or. Isso mos tra a capa ci da de em pre sa ri al e téc ni ca da nos sa gen te e as
possibilidades de o País ingressar com sucesso no
mer ca do ex ter no. Mas foi co lo ca do tam bém pelo Sena dor Sa tur ni no, em opor tu no apar te, a ne ces si da de
de se pri vi le gi ar, de aju dar a in dús tria de com po nentes para es sas ati vi da des ins ta la das aqui no País.
Efetivamente, precisamos de uma política in dustrial voltada para o interesse in terno, para o de sen vol vi men to da ati vi da de eco nô mi ca do País, para
que não se faça o que o Pre si den te Fer nan do Hen rique chama de “globalização assimétrica”. Está ha ven do efe ti va men te uma as si me tria nes se tra ta men to
da ati vi da de eco nô mi ca.
O Brasil sofre restrições lá fora, e as nossas
fron te i ras são aber tas para o ca pi tal es tran ge i ro, para
o capital mu i tas ve zes na ci o nal que se ro tu la de estrangeiro, por que as empresas muitas vezes vêm
para cá e se uti li zam do ca pi tal na ci o nal por meio de
empréstimos. Com isso, o nosso em presariado, os
nossos em preendedores têm dificuldades em suas
em pre sas e ne gó ci os de atin gir as opor tu ni da des do
mer ca do in ter na ci o nal.
É fun da men tal que te nha mos um tra ça do cor reto de como tra tar a em pre sa na ci o nal, para fa zê-la utilizar sua capacidade ociosa, criativa, pro dutiva, tor nan do-a par ti ci pan te de vá ri as ati vi da des nes se merca do, au men tan do não só o ní vel de em pre go in ter no,
como pos si bi li tan do ex por ta ções, con quis tas de di visas no mer ca do in ter na ci o nal.
No Amazonas, especialmente na Amazônia
Oci den tal, há, por exem plo, um caso tí pi co. Ima gi nem
que, para o Mer co sul, se gun do a Re so lu ção nº 8/94,
os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus
são considerados produtos de um terceiro país. Os
pro du tos de in for má ti ca fa bri ca dos no Sul, que go zam
dos mesmos in centivos dos produtos fa bricados na
Zona Fran ca de Ma na us, não so frem res tri ção. E os
pro du tos fa bri ca dos em Ma na us – não im por ta se mui tos de les são to tal men te fa bri ca dos lá – so frem res trições de in gres so no Mer co sul, em con so nân cia com
o acor do do Mer co sul.
O mes mo acon te ce, por exem plo, nas ne go ci ações com o Pac to Andi no em que não está sen do inclu í da a Zona Fran ca de Ma na us.
E mais: os pro du tos da Zona Fran ca de Ma naus, no acor do fir ma do com o Chi le e a Bo lí via, têm
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um tra ta men to di fe ren ci a do, es tan do su je i tos a uma
ta xa ção mais alta. No en tan to, to dos es ses pa í ses, inclusive os integrantes do Mercosul, usam o draw back e seus pro du tos não so frem res tri ção de en trada no país. Sa be-se que todo pro du to em re gi me de
draw back é ape nas mon ta do no País, com isen ções
de im pos tos, vol tan do ao país de ori gem ou sen do enca mi nha do a ou tros pa í ses.
Ora, é im por tan te que, nes ta po lí ti ca de nego ci a ções, se abre um cam po novo. O Se na do deba teu mu i to aqui as apli ca ções do BNDES por regiões do País. Pu de mos ve ri fi car que lá, na nos sa
Ama zô nia Oci den tal, apli cou-se ape nas 1,7% dos
re cur sos. Ago ra se abre uma pos si bi li da de nova,
com o BNDES se pro pon do a dis cu tir com os governadores e empresários da região um novo
com por ta men to, es ti mu lan do in clu si ve o tu ris mo,
um dos eixos econômicos da região, para que,
sem aquelas exigências terríveis de ga rantias,
seja cons ti tu í do um fun do de aval, a fim de que se
façam em preendimentos, promovendo o desenvolvimento mais racional da região Norte, com
mais apo io, so li da ri e da de, com mais apor te de recur sos fi nan ce i ros.
É fundamental promover o desenvolvimento
da Ama zô nia, que so fre, es pe ci al men te a Ama zô nia
Ocidental, muitas pressões, fruto da cobiça, e até
certas retaliações. Todos acham que podem dar
palpites, podem fazer, acontecer e mandar na re gião. Organizações internacionais, terroristas até,
resolvem se instalar para fis ca li zar nos sa região e
até o trabalho das Forças Armadas brasileiras na
região. Isso tudo sem que haja uma reação, sem
que haja um com por ta men to que diga que a Amazô nia é nos sa.
Pre ci sa mos nos po si ci o nar con trá ri os àquilo que o Se na dor Albert Gore Jr. dis se há al gum
tempo, ou seja, que nos enganávamos nós ao
pen sar que a Ama zô nia era dos bra si le i ros. Não; é
de les, é de to dos. De for ma al gu ma: a Ama zô nia é
nos sa; foi con quis ta da por nós, pe los bra si le i ros,
du ran te as Entra das e Ban de i ras, pe los nor des tinos, enfim, por todos que fincaram a bandeira
bra si le i ra na que la re gião. Aque la re gião é nos sa e
pre ci sa de apo io.
Acre di to que o Go ver no bra si le i ro co me ça a
ter uma pos tu ra mais vol ta da para o nos so de senvolvimento, efe tivando en tendimentos, não no
sen ti do de con ce der pri vi lé gi os à Ama zô nia, mas
de dar aten ção à Ama zô nia, dan do-lhe me i os e polí ti cas pú bli cas. Sem pre digo que a Ama zô nia não
precisa tanto de dinheiro; precisa de planos de
tra ba lho e po lí ti cas ra ci o na is para atin gir seu de-
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sen vol vi men to, fa zen do va ler toda a sua po ten ci alidade. A Amazônia não pode ser desvalorizada,
con ge la da, en ges sa da, aten den do, mu i tas ve zes,
a in te res ses in con fes sá ve is de or ga nis mos in ternacionais.
Assim, es pe ra mos que os ór gãos de fi nan cia men to e de sen vol vi men to des te País pres ti gi em
o empresariado da região e os seus trabalhadores, pois eles lu tam, dia e no i te, para man tê-la brasileira. Infelizmente, há um certo descaso, por quan to lá exis te um efe ti vo mu i to pe que no de forças mi li ta res. Inclu si ve, de sa ti va ram o Ca lha Norte, um projeto de de sen vol vi men to mu i to importante para a região, sendo assim extintos os re pas ses de ver bas.
Lá, Sr. Presidente, é fe i to um es for ço mu i to
gran de para man ter as nos sas fron te i ras vi vi fi cadas, o que é importante ser feito, pois, afi nal de
con tas, es ta mos cer ca dos por ho mens em con flagração, como as For ças Arma das Re vo lu ci o ná rias da Co lôm bia – FARC, do Exér ci to de Li ber ta ção
Nacional – ELN, e de vários outros movimentos
guerrilheiros, prin ci pal men te, na fron te i ra com a
Co lôm bia, pre sen tes des de a Ca be ça do Ca chor ro
até o rio Ama zo nas. De nor te a sul, toda essa região está su je i ta à pre sen ça guer ri lhe i ra, ha ven do
conseqüências até mes mo de uma des na ci o na lização ou de implementação do narcotráfico. Lá
en si nam os ín di os a plan tar o epa du ou a fo lha da
coca.
Ao norte, temos, em uma grande área de
fron te i ra com a Ve ne zu e la, a exis tên cia de con flitos en tre aque le país e a Co lôm bia, ou en tre a Colômbia e a Gu iana, por regiões contestadas; te mos movimentos no Peru, atingindo parte do
Ama zo nas e par te do Acre, com guer ri lhe i ros mu ito violentos, especialmente os Tupac Amarus, o
Sen de ro Lu mi no so, to dos na que la re gião. Então,
é pre ci so uma aten ção es pe ci al, um cu i da do ma ior em re la ção à re gião ama zô ni ca.
Há uma po lí ti ca do Go ver no Fe de ral de cu i dar
ago ra da ati vi da de in dus tri al, da ati vi da de eco nômi ca, de vol tar a fa zer pla nos de de sen vol vi men to,
aliando-se aos governadores da região, in de penden te de si glas par ti dá ri as, in de pen den te de co ligações partidárias, ain da por que nós, no Ama zonas, todos temos nossa vida partidária, mas, so bretudo, queremos a Amazônia de senvolvida. Se
cada Esta do da Ama zô nia cres cer e se de sen volver, não im por ta que o Go ver no seja des se ou daquele partido, todos nós viveremos bem. O que
nós que re mos é o bem de to dos na re gião ama zônica, que todos tenham direito ao progresso, ao
desenvolvimento, ao bem-estar, ao conforto, ao
mí ni mo que a vida mo der na pode ofe re cer e que a
nos sa gen te, na ma i o ria das ve zes, não tem.
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Agora mesmo a maioria dos Municípios
está alagada com a grande cheia da calha do rio
Solimões; há crise em toda a região, com os
produtos naturais perdendo o seu valor; há um
esforço e um sacrifício muito grandes. V. Exª, por
exemplo, que é da região, sabe disso, sabe da luta do
homem amazônida, que é um conquistador, não um
conquistador no sentido de submeter os outros, mas
de se aliar aos nativos, formando o caboclo, que é a
mescla, a mistura, o entendimento das raças,
mostrando que nós, da Amazônia, não aceitamos
apartheids;
vivemos
unidos,
todos
juntos,
pertencemos a uma mesma família; deixamos as
lutas partidárias para a época das eleições e, depois
disso, todos somos amazônidas, acreanos,
rondonienses,
roraimenses,
amazonenses,
paraenses, amapaenses, todos brasileiros. Todos
queremos a grandeza, o crescimento e o bem-estar
do povo da Amazônia.
Assim, acredito que, por meio dessa visão
nova da ne ces si da de de se pres ti gi ar a em pre sa
nacional e de se apli car re cur sos no de sen vol vimen to da nos sa ati vi da de eco nô mi ca, pos sa mos
ter também na Amazônia os be nefícios deste
novo com por ta men to. É im por tan te que nós, que
te mos sido ví ti mas da fa ci li da de com que abri mos
nossas fronteiras aos mercados internacionais,
possamos agora tomar uma atitude mais ativa.
Está va mos numa po si ção re a ti va, di zen do: “É assim mes mo!”. De ve mos ser ati vos ou pró-ativos –
para usar a lin gua gem da moda – em be ne fí cio da
nos sa re gião e do nos so País, fa zen do com que
essa glo ba li za ção não seja aqui lo para a qual ela
foi con ce bi da. A glo ba li za ção é uma for ma nova
de os fortes do minarem os fracos, é uma forma
eu fê mi ca de fa zer co lo ni a lis mo. Esse é o ver da deiro sig nificado da globalização. Então os paí ses
poderosos, os países que dominam tecnologia,
que têm gran des re cur sos, apor te ca pi ta is, es ses
pa í ses es tão do mi nan do os pa í ses me nos de senvol vi dos e ti ran do pro ve i to des se pro ces so. Essa
é a re a li da de que está ocor ren do no mun do in te iro. Se ve ri fi car mos as es ta tís ti cas, va mos ver que
todo o mun do está em po bre cen do. O cres ci men to
econômico no início dos anos 80 era um, nos
anos 90 é ou tro. Hoje, to dos os pa í ses es tão empo bre ci dos e en di vi da dos. Na Amé ri ca La ti na, se
fizermos uma linha nos gráficos, estamos todos
aba i xo, cada um com uma dí vi da ma i or e sem possibilidade de crescimento, de desenvolvimento,
sem con di ções de pa gá-las, por que, a cada dia o
gap en tre nós e eles au men ta mais.
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Por isso, Sr. Pre si den te, é im por tan te re pen sarmos esse modelo, adotarmos uma política em re lação à região. Acredito que essa visão nova do
BNDES em relação ao seu comportamento de es tímu lo à ati vi da de eco nô mi ca do País pos sa tra zer bene fí ci os para todo o País, es pe ci al men te para nós da
Ama zô nia. Que as au to ri da des bra si le i ras que ne goci am os acor dos na ci o na is, es pe ci al men te no que diz
res pe i to ao Mer co sul, re ve jam a po si ção e per ce bam
que o Bra sil está de i xan do de ex por tar.
Poderíamos estar concorrendo em mercados,
co lo can do pro du tos da Zona Fran ca de Ma na us nos
mer ca dos in ter na ci o na is, seja nos do Mer co sul, seja
nos do Pac to Andi no. Não es ta mos fa zen do isso, porque há uma vi são ca o lha da po si ção do Ama zo nas. O
Ama zo nas é Bra sil! A Zona Fran ca, por es tar em Mana us, é con si de ra da um ter ce i ro país. Não ace i ta mos
que esses benefícios sejam dados a outros países.
Por exem plo, não há res tri ções para os pro du tos do
Mé xi co nes ses pa í ses, mas há para os da Zona Franca. Também não há restrições para os produtos do
Chi le e da Bo lí via; para os nos sos há.
Então, que eles re ne go ci em ago ra. Não é pre ciso re vo gar a Re so lu ção nº 8, de 1994; é pre ci so apenas ne go ci ar a par ti ci pa ção des ses pro du tos da Zona
Fran ca de Ma na us no Mer co sul. No acor do, que será
fe i to quan to à ques tão que virá da ALALC e do Pac to
Andino, que seja negociada uma posição, pelo me nos de igualdade, dos produtos da Zona Franca de
Ma na us com os de ma is pa í ses do Pac to Andi no.
Abrin do es tra das, po de re mos ex por tar para o Cari be, para a Ve ne zu e la, para to dos os pa í ses mais pró ximos a nós. Infe liz men te, da ma ne i ra como es tão sen do
ne go ci a dos os acor dos, fi ca re mos de fora dis so.
Por isso, é im por tan te fa zer mos esse ape lo às
au to ri da des do Ita ma raty e do Mi nis té rio da Fa zen da
para que, nas ne go ci a ções, se leve em con ta que Mana us, Ca pi tal do Ama zo nas, é Bra sil.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
palavra ao Se nador Gilvam Borges, do Estado do
Ama pá, por ces são do Se na dor Ber nar do Ca bral, do
PFL do Ama zo nas.
Com a palavra o Se na dor Gil vam Bor ges pelo
pra zo de 20 mi nu tos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Presidente, eminentes colegas, minhas senhoras e
meus se nho res, ocu po esta tri bu na para fa lar a respe i to de uma nota do PT, o Par ti do dos Tra ba lha dores.
A Revolução Industrial põe fim à sociedade
feudal. Temos o surgimento das primeiras fábricas, a
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migração do homem do campo para a cidade e a
teorização de Karl Marx e Engels diante de uma
conjuntura que se apresentava. Do socialismo ao
comunismo, a pregação da sociedade perfeita e de
uma divisão igualitária. E o sonho ganhou corações e
mentes. A ideologia suplantou a razão. O
dogmatismo então levantou líderes, levantou
massas, e os conflitos começaram.
Dos grandes ditadores ditos de esquerda, a
História registra sanguinários, autoritários, déspotas,
e assim por diante. Dos ditadores de direita que se
levantaram na defesa da propriedade privada, da
liberdade da produção e dos meios e da premiação
pela conquista pelo trabalho, tivemos muitos que
também deixaram escrito e fizeram história de forma
brutal, autoritária, por este mundo afora.
Dos inúmeros, Stalin foi o terror dos terrores.
Aniquilava os inimigos e demoliu imediatamente as
alianças que construiu para assumir o poder.
Mao-Tsé-Tung levantou a China em grande
caminhada na grande defesa. E o homem vive de
sonhos, o homem vive de esperanças. Há um ditado
que diz, eminente Senador Gilberto Mestrinho: “Para
nós o importante é a missão, é a doutrina. Dêem uma
missão e uma doutrina ao homem e não pergunte a
ele se ele vai ser feliz ou não”. E ele marcha, muitas
vezes, como os cavalos, com a viseira do lado, firme
nos conceitos que absorve.
Sr. Presidente, é necessário uma reflexão, uma
consciência histórica e responsabilidade no que se
escreve. Nós compreendemos, perfeitamente, que o
PT tem dado a sua contribuição à democracia no
Brasil da melhor forma possível, dentro de suas
concepções, filosofia e doutrina partidária. Seria
estupidez não reconhecer essa grande contribuição.
Diz a Nota da Presidência Nacional do PT: “É
inaceitável o comportamento do Presidente do
Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos
Magalhães, não sendo a primeira vez que o referido
Parlamentar se comporta como sombra da
República, colocando-se acima da lei e da
Constituição, como querendo restaurar o Poder
Moderador dos imperadores brasileiros”.
E aí vem: “Sal ta à vis ta a fal ta de au to ri da de moral”. Ora, cadê a cons ciên cia his tó ri ca? O Pre si den te
do Se na do Fe de ral, po lí ti co re co nhe ci do no seu Estado e ati vo na po lí ti ca na ci o nal, deu sem pre de monstração de competência. Hoje, ascende, com co ragem, de ter mi na ção, le van do con si go a sua ex pe riência, para ocupar o vácuo, vácuo que o PT, com sua
nota, ten ta ocu par. Suas ma ni fes ta ções no ple ná rio,
pelo País afo ra, de mons tram que es tão ten tan do en-
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contrar uma linha de ação, para adequar-se à nova
re a li da de po lí ti ca mun di al.
Mas não é des sa for ma que se faz. Isso é re ta liação!
O Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães exer ce
com competência o poder e com au to ri da de os car gos que dis pu tou pelo voto. Aqui tam bém foi sub me tido ao voto e nos hon ra com a Pre si dên cia.
Per gun to ao Bra sil: “Que li de ran ça po lí ti ca atu al
te ria con di ções de pro por a CPI da Re for ma do Ju diciá rio?” Aliás, re for ma cuja ne ces si da de o pró prio Poder Ju di ciá rio re co nhe ce.
O PT, de vanguarda, passou a conservador,
quando viu o direito ameaçado, o estado de direito
con tra di ta do pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que disse “não” quan do a CPI pro pôs a que bra ao si gi lo bancário para dar prosseguimento às investigações. O
PT, solidariamente, oportunamente, mo bilizou-se e
lan çou a nota.
O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães tem mo ral, sim!
S. Exª deu sua con tri bu i ção. Se, de 1964 para cá, ti vésse mos ca í do nas mãos dos co mu nis tas, es ta ría mos aliados à União Soviética e prostrados como o Muro de
Ber lim. Quem tem ra zão? Quem tem mo ral? Quem tem
a mo ral da par ti ci pa ção? O Pre si den te Anto nio Car los
Ma ga lhães tem par ti ci pa do. E eu, quan do te nho opor tuni da de, com o meu je i to, digo ao Pre si den te: “Não per ca
a opor tu ni da de de dar a sua con tri bu i ção. Com os seus
anos de ex pe riên cia, com a sua dis po si ção, V. Exª pode rá pro ce der às re for mas de que o Bra sil tan to pre ci sa.
Faça pelo País agora. Precisamos não só da reforma
ju di ciá ria, mas tam bém da re for ma po lí ti ca e da tri bu tária. Pre ci sa mos ade quar este País à mo der ni da de”.
Sabe o que acon te ceu? O PT lan çou a nota porque o Olí vio Du tra fi cou ex tre ma men te cha te a do por
ha ver per di do a fá bri ca da Ford para a Ba hia. O Pre sidente, com pe ten te men te, po li ti ca men te, ali nha vou o
en ten di men to com o Go ver na dor e as au to ri da des de
seu Estado e propôs: “Se o Rio Grande do Sul não
quer, a Ba hia está à dis po si ção”. Além de Pre si den te
do Con gres so Na ci o nal, Anto nio Car los Ma ga lhães é
Se na dor ele i to pelo Esta do da Ba hia. Esta rá por dois
anos as su min do a van guar da.
Quem tem mo ral, Sr. Pre si den te, emi nen tes Senadores? Está na História. E diz-se que o cidadão
que pertencia a certos partidos políticos antes de
1964 não tem mo ral.
Que nota in fe liz!
Tem moral sim, e muita! O Presidente Antonio
Car los Ma ga lhães deu sua con tri bu i ção an tes, du rante e, principalmente, a dá ago ra. Po lí ti ca é con-
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jun tu ra. Po lí ti ca são mo men tos. É pre ci so ter ha bi li dade e faro para in ter pre tá-la.
As Senadoras Marina Silva e Heloisa Helena
trocam idéias. Devem estar refletindo sobre a
infelicidade, a inoportunidade do meu querido colega
Deputado.
O meu colega Deputado é homem muito
inteligente, muito disposto. Mas, diante da
conjuntura, do desencontro, da busca de um
caminho, às vezes o homem se precipita.
O PT não deveria fazer assim. Vou dar uma
sugestão modesta e vou transmiti-la também ao
Presidente Antonio Carlos quando chegar na
quarta-feira: o ideal seria um amplo congresso para
que pudéssemos reunir não só nós, os políticos, mas
também juristas. Poderíamos convocar todos os
nossos quadros para um encontro conosco aqui. A
idéia de um congresso é prática usual: convida-se,
reúne-se, discute-se. Sempre dá certo.
Vou sugerir ao Presidente Antonio Carlos que
chame os juristas, que chame o Judiciário. Vamos
fazer a reforma, sim!. Nós vamos fazer a reforma,
porque o Brasil exige, porque dela o Brasil precisa, e
não existe timoneiro melhor para conduzi-la do que
nossas próprias consciências lideradas pelo
Presidente do Congresso Nacional, Antonio Carlos
Magalhães.
Vou passar um telegrama ao Presidente do PT,
não o repreendendo, porque não tenho autoridade
para tal. Vou sugerir a S. Exª que não fique
contraditando ou atacando um possível candidato à
Presidência da República – esse é o pano de fundo.
Está cedo! Tem-se que alinhar, sim, as reformas!
O PT e os quadros do PT, com a sensibilidade
de pessoas inteligentes, têm que levantar juntos a
bandeira, pois o povo clama pelas reformas, em vez
de jogar pedras em quem tem compromisso com este
País.
Parabéns, sim, ao Presidente Antonio Carlos! S.
Exª tem seu estilo próprio, pessoal. É franco, muitas
vezes parece grosso, mas é homem de sensibilidade,
inteligência e experiência política fabulosa. Tem
aquele jeitão brabo, mas é um homem doce,
inteligente, para os que o conhecem.
Sr. Presidente, considero essa nefasta nota
inconseqüente e irresponsável.
Nos so que ri do so ci a lis ta, Se na dor Ro ber to Satur ni no, é um ho mem de ex pe riên cia, de mu i tas lu tas,
vin do do Rio de Ja ne i ro e sem pre cre den ci a do pelo
voto po pu lar. Uma vez li numa des sas re vis tas de circu la ção na ci o nal um co men tá rio de S. Exª a res pe i to
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do Se nador Antonio Carlos Ma galhães. O Senador
Roberto Saturnino afir ma va ter suas con si de ra ções,
mas sa bia que o Pre si den te não era ho mem de estran gu lar a Opo si ção.
É um democrata, Sr. Presidente! Seu es ti lo de
fa zer po lí ti ca é que con fun de os ad ver sá ri os. O Se nador Antonio Carlos sempre teve uma forma franca,
sin ce ra e ho nes ta de ex pri mir seus sen ti men tos.
Repudio essa nota, por inoportuna. A nota do
PT é um si nal de que o Par ti do está per di do. La men to
profundamente, pois este sempre deu um con tri bu ição sa lu tar, efe ti va. É um Par ti do vi bran te, dis pos to,
que não tem tendência para o autoritarismo. O PT
res pe i ta as con di ções de mo crá ti cas. Está aí o exemplo: le van tou a ban de i ra e não deu tré gua ao De le gado Cam pe lo. Até hoje es tão to dos uni for me men te posicionados.
Sin ce ra men te, com mi nha ex pe riên cia de vida –
mu i to pou ca, por si nal, pois te nho ape nas 40 anos -,
não sei se o Dr. Campelo é esse de mô nio todo que
estão pintando. A política é um negócio horrível.
Estão fazendo do homem o satanás soltando fogo.
Arran ja ram o pa dre para fa zer uma de nún cia na contra-informação. Sa be mos como isso fun ci o na. Isso foi
dis pu ta de po der, emi nen te Se na dor Gil ber to Mes trinho. V. Exª sabe dis so. O pa dre dis se: “Esse ho mem
me mal tra tou, esse ho mem me tor tu rou!”, Não sei se
é verdade, pode até ter sido, mas na política isso
acon te ce mu i to. E vejo os Co le gas, com ra ras ex ceções, le van do o tri bu nal da opi nião pú bli ca à acu sação, na res so nân cia da mí dia.
Essa nota do PT vem di zen do que o Pre si den te
Anto nio Car los não tem mo ral. É um ho mem de moral, sim, e mu i ta. Olhem a con tri bu i ção que S. Exª deu
a este País. Está na his tó ria.
Essa nota, es sas que re la si nhas, es sas in tri gas,
no fun do, de vem-se à sa í da da fá bri ca da Ford do Rio
Gran de do Sul. O Go ver na dor deve ter fi ca do cha te ado e co bra do uma po si ção do Par ti do. De vem ter conversado mais ou menos assim pelo telefone: “Não
pode! Esse homem está avançando mu ito. Nós te mos de detê-lo de qual quer ma ne i ra. É pre ci so uma
pro vi dên cia!” Aí eles se re u ni ram e dis se ram: “O je i to
é ti rar uma nota!” E essa nota está aqui.
A na ção bra si le i ra pre ci sa sa ber como é for ja da
a encenação que vem dos laboratórios ideológicos
dos Partidos – de todos eles, sem exceção. Então
sur gem as no tas nos jor na is, eles vêm à tri bu na, e a
com bi na ção con ti nua.
Sr. Presidente, repudio esse fato. Digo ao
Presidente Antonio Carlos Magalhães que S. Exª não
está só nessa caminhada. O Brasil exige mudanças.
Precisamos de homens fortes, sinceros e honestos
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para fazer essas grandes mudanças, não só no
Judiciário, mas na política também é necessária uma
reforma imediata.
São essas as minhas considerações. Agradeço
a V. Exª, Sr. Presidente, à Senadora Marina e ao
Senador Saturnino pela paciência com que nos
ouviram nesta tarde, prestigiando-nos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Concedo a
palavra ao Senador Roberto Saturnino, por 20
minutos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
estava ouvindo, com a atenção que merece, o
discurso sempre oportuno e competente do Senador
Gilberto Mestrinho. S. Exª discorria sobre a
Amazônia, em cujas questões é realmente doutor,
com todos os conhecimentos e credenciais para falar.
Ao ouvir seu discurso, lembrava-me de ter lido
algo na imprensa que me havia preocupado muito, e
os funcionários de meu gabinete conseguiram
recuperar esses dados. Não pude apartear o Senador
Gilberto Mestrinho, mas aproveito para ler da tribuna
esta notícia publicada na Folha de S.Paulo no dia 17
de junho:
O Comandante Militar da Amazônia,
[General] Luiz Gonzaga Lessa, disse que a
defesa da Amazônia pode ser utilizada
como pretexto para intervenção armada no
Brasil, por parte de países desenvolvidos.
Segundo ele, a intervenção militar motivada
pela proteção ao meio ambiente é
“tendência da próxima década”.
Ao depor na CPI da Atuação da Funai,
anteontem na Câmara, o general afirmou
que o princípio da não-intervenção começa
a ser posto de lado, como conseqüência da
globalização.
Ora, Sr. Presidente, essa notícia tem tudo a ver
não só com o que nos estava expondo o Senador
Gilberto Mestrinho, com seu brilho habitual, mas
também com o tema que abordarei nesta tarde sobre
outra notícia que me chegou às mãos recentemente.
A informação é a seguinte: “Os Estados Unidos
propuseram na última Assembléia Geral da OEA
(Organização dos Estados Americanos) [realizada no
início deste mês de junho e encerrada recentemente],
na Guatemala, a criação de uma força de intervenção
no Hemisfério Ocidental, com o objetivo de defender
a democracia na região.”

383

De fen der a de mo cra cia, de fen der o meio am bien te são ra zões que co me çam a ser in vo ca das, sem
ne nhum cons tran gi men to, para jus ti fi car pos sí ve is inter ven ções ar ma das. Tra ta-se da cri a ção de uma força ar ma da de in ter ven ção. A pro pos ta na tu ral men te
enfrentou re sis tên ci as e sua dis cus são de ve rá ocorrer na pró xi ma re u nião, no ano que vem.
Gostaria de ressaltar que essas coisas são
apresentadas e propostas sem ne nhum cons tran gimen to. Há 10 ou 20 anos, quan do as su mi pela pri me ira vez uma cadeira no Se nado, es sas coisas eram
pen sa das, tra ma das, mas não di tas de for ma ex plí cita como ago ra.
Outra notícia diz que, no dia 12 de maio, em
apre sen ta ção ao Con se lho Per ma nen te da OEA, em
Washington, o embaixador dos Estados Unidos na que le or ga nis mo, Sr. Vic tor Mar re ro, pro pôs a cri a ção
de um ser vi ço de in te li gên cia re gi o nal. A in ter ven ção
aber ta nas ques tões, nos pro ble mas e na ad mi nis tração de ou tros pa í ses pas sou a ser algo que não ca usa mais nenhuma reação de constrangimento, por que pas sou a ser algo con di zen te com esse cli ma que
pre ten de ter mi nar com a so be ra nia dos es ta dos na cio na is para a im plan ta ção de um go ver no su pra na ci onal, um go ver no na tu ral men te ca pi ta ne a do pela grande po tên cia mun di al ou pe las po tên ci as que a ela se
unem nes se pa pel de po li ci a men to in ter na ci o nal. Disse aque le em ba i xa dor que o mun do ca mi nha para a
su pe ra ção dos es ta dos na ci o na is e para a im po si ção
de go ver nos in ter na ci o na is. Mas o fato é que o compor ta men to dos pa í ses ri cos, das gran des po tên ci as,
não condiz absolutamente com essa informação. A
pro te ção das suas res pec ti vas eco no mi as faz-se da
forma mais aber ta e mais efi caz pos sí vel. Ade ma is,
os Esta dos Uni dos, por exem plo, re je i tam a idéia da
ins ti tu i ção de um Tri bu nal Inter na ci o nal que ama nhã
possa julgar seus cidadãos. Essa idéia foi propos ta
em fo ros in ter na ci o na is, sen do, po rém, re je i ta da li minar men te pela gran de po tên cia.
Os Esta dos Uni dos tam bém não res pe i ta ram o
de ver de con sul tar o Con se lho de Se gu ran ça da ONU
para ini ci ar os bom bar de i os à Iu gos lá via. No mo mento em que se co lo cam in te res ses que di zem res pe i to
não só à economia como à afir ma ção de po der das
gran des po tên ci as, não se fala mais em or ga nis mos
internacionais, mas procura-se exatamente cir cunscre ver as ações a de ter mi na dos or ga nis mos re gi o nais, onde se co lo cam a he ge mo nia e a pre pon de rân cia
da gran de po tên cia.
Evidentemente, uma força armada para in terven ção no con ti nen te ame ri ca no, ob vi a men te co man-

384

ANAIS DO SENADO FEDERAL

da da pe los Esta dos Uni dos, e um or ga nis mo de in te ligên cia in ter na ci o nal se ri am tam bém uma su cur sal da
CIA.
Aliás, Sr. Presidente, a Carta Capital, há poucas
semanas, publicou uma matéria muito interessante
relacionada à existência da representação da CIA
aqui no Brasil e à ação desenvolta da DEA – Drug
Enforcement Agency -, dos Estados Unidos, no
combate ao narcotráfico. As autoridades brasileiras e
o General Alberto Cardoso, Chefe da Casa Militar,
manifestou a sua preocupação quanto à ação da DEA
no Brasil. O fato é que a sua presença no Brasil e a
desenvoltura das suas ações persistem da mesma
forma.
Os fatos vão-se consumando e cristalizando, e
vão-se avançando as propostas da força de
intervenção, da criação da agência regional de
inteligência, da instituição da moeda única americana
– que seria, evidentemente, o dólar americano – e da
área de livre comércio em todo continente americano.
São propostas que tendem sempre a favorecer a
potência hegemônica, que emite a moeda
internacional, que tem capacidade militar para impor
os seus pontos-de-vista e de levar a melhor em
qualquer confronto de natureza militar.
É preciso que a cidadania brasileira e sua
representação
no
Congresso
Nacional
conscientizem-se dessas ameaças e reajam à altura,
fazendo valer os interesses do País e sua autonomia
na decisão dos seus problemas e na solução das
questões que dizem respeito a nós, brasileiros, como
o caso da preservação do meio ambiente na
Amazônia, do combate ao narcotráfico, da defesa da
nossa moeda, da nossa indústria e da nossa
economia de um modo geral.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Senador Roberto Saturnino, as colocações que faz
refletem um clima real que existe em relação à
Amazônia. O pior é que isso está acontecendo com a
conivência de autoridades brasileiras. No mapa da
Amazônia, com as medidas governamentais que vem
sendo tomadas há algum tempo, está em curso um
processo contínuo de balcanização da Amazônia.
Vamos às fronteiras. A fronteira do Brasil com a
Venezuela, que contém parte do Amazonas e parte
de Roraima, com nove milhões e duzentos mil
hectares, maior que Portugal, é chamada área
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Yanomami. Saindo da Venezuela, começa a fronteira
da Colômbia.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Desculpe-me interrompê-lo, mas V. Exª falou
em uma área maior que Portugal.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Sim.
Uma área maior que Portugal para seis mil índios.
Portugal tem dez milhões de habitantes.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Seis mil índios?
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Os
Yanomami do lado brasileiro são efetivamente seis
mil. Toda fronteira colombiana é a reserva tucana,
com oito milhões e seiscentos mil hectares, área
maior que Cuba, onde vivem 16 milhões de pessoas.
Um pouco abaixo no mapa, observa-se uma área
muito grande com uma reserva sendo demarcada e
implantada. Trata-se de Jaguari, com oito milhões de
hectares e apenas 600 índios, que vivem do lado do
Peru e do Brasil. A seguir, há os parques nacionais
montados, os chamados corredores ecológicos e
uma multiplicidade de áreas reservadas para índios e
de proteção ambiental. No Amazonas, o maior
Estado da Região Norte, há cerca de 74 mil índios –
contando comigo -, praticamente civilizados, que
vivem com caboclos. Eles ocupam 30 milhões de
hectares, 22% do território do Amazonas. Está
formado o clima: território, povo, língua – apesar dos
vários dialetos, há uma língua mãe -, só falta o
protetorado. Na época da ECO 92, falou-se muito
sobre a luta do Brasil e do mundo para demarcar a
chamada
reserva
Yanomami.
Parecia
ser
fundamental para a humanidade a demarcação da
reserva. Todos estavam empenhados naquilo. A área
foi demarcada não como os índios queriam, mas
conforme os falsos protetores dos índios desejavam.
Em vez de 150 áreas isoladas, fizeram um total
contínuo de cerca de nove milhões. O Governo Collor
anulou as portarias feitas no Governo Sarney.
No ano passado, durante o forte verão, houve
um incêndio natural que vitimou as aldeias
ianomâmis, e ninguém foi lá para ajudá-los. Eles
ficaram doentes, famintos, perderam tudo, e ninguém
quis saber. E mais: houve até uma ameaça. O
General Patrick Hughes, Chefe do Estado-Maior em
outro ano, declarou que, se a questão ambiental na
Amazônia prejudicasse o desfrute de vida deles, não
descartariam a intervenção armada. É o que V. Ex.ª
está dizendo, e estou confirmando. O General Luiz
Gonzaga Lessa, há poucos dias, citou aqui que não
se trata só dos americanos, mas do antigo G-7,
agora, G-8. Na verdade, foi Gorbatchov quem propôs
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primeiro criar o Exército Verde. Gorbatchov, tendo
ficado desempregado, passou a ser ecologista. Para
vir ao Rio de Janeiro proferir palestra, cobrou US$100
mil. Margaret Thatcher, François Miterrand, Henry
Kissinger e John Major disseram o mesmo,
procurando convencer o mundo e a nós que a
Amazônia não é nossa, mas patrimônio deles. V. Exª
está de parabéns pelas observações que fez. Muito
obrigado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – De parabéns está V. Exª, nobre Senador
Gilberto Mestrinho, pelas lições que nos dá a respeito
da Amazônia, de seu povo, da sua vida, de sua
economia e das ameaças que pesam sobre ela.
A idéia do protetorado certamente está sendo
conversada e planejada. Esses planejamentos são
feitos a longo prazo. Eles sabem aguardar o
momento oportuno para desfechar as ações.
Obviamente, a idéia está sendo cultivada e muito
bem programada.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Senador Roberto Saturnino, se V. Exª tiver paciência,
posso fornecer-lhe um dado que confirma isso.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Sim, Excelência.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Há
uma grande e famosa universidade americana em
que existe uma grande quantidade de ianomâmis
sendo preparados para a futura nação.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – V. Exª nos traz mais uma informação que
aumenta a nossa preocupação.
Todas essas intervenções, feitas em nome da
democracia e da defesa do meio ambiente, da
humanidade e de seus interesses, podem ser bem
justificadas, e, com o domínio que eles têm da mídia
internacional, são passadas para a opinião pública
mundial como uma ação de benemerência, quando se
sabe que a grande ameaça para a humanidade hoje é
esse gigantesco e incontrolado mercado financeiro
internacional. Isso é que pode trazer um débâcle, uma
situação catastrófica para as economias do mundo
inteiro. No entanto, esse mercado financeiro é
sempre encarado como algo progressista.
Devemos ficar conscientes desses riscos que
cor re mos, a fim de nos de fen der mos e bus car mos alian ças na Amé ri ca La ti na, na Amé ri ca do Sul, em parti cu lar. É cla ro que essa pri me i ra ofen si va da OEA foi
repelida, mas a insistência e o peso da hegemonia
nor te-americana aca bam pre va le cen do so bre a re sistên cia dos de ma is, a me nos que, aler tas, de sen vol-
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ven do tam bém um tra ba lho po lí ti co de cons tru ção, de
alianças com outros países, sejamos capazes de
con tra por, in te li gen te men te e de for ma efi caz, as nossas po si ções e os nos sos in te res ses, que, afi nal de
con tas, cor res pon dem à ver da de dos fa tos.
É evi den te que os in te res ses na ci o na is con ti nuam pre va le cen do, ape sar da glo ba li za ção fi nan ce i ra.
As res tri ções à li vre cir cu la ção dos ci da dãos con ti nuam ple nas, mais for tes que nun ca. É mais di fí cil en trar
nos Esta dos Uni dos sem au to ri za ção do que o foi em
épo cas pas sa das. Cada vez mais, há res tri ções à livre cir cu la ção de pes so as, fato que mos tra que os interesses e as legislações de caráter nacional são
mais for tes, ao con trá rio do que se diz em de fe sa da
cha ma da in ter na ci o na li za ção.
Era isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
que ria tra zer como pre o cu pa ção, na tar de de hoje.
Agradeço a colaboração do Senador Gilberto
Mestrinho.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Se na dora Ma ri na Sil va, do PT, e o Se na dor Gil vam Bor ges fala ram por ces são do Se na dor Ber nar do Ca bral.
Concedo a pa lavra ao Se nador Nabor Júnior,
por 20 mi nu tos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ca bia-me ocu par a Presidência dos trabalhos desta Casa no mo men to em
que o Se na dor Lú dio Co e lho su biu à tri bu na, no iní cio
da ses são de hoje, para tra tar de um as sun to que é
re al men te atu al e que in te res sa a toda clas se po lí ti ca
e à so ci e da de bra si le i ra, de um modo ge ral: a re for ma
agrária.
Em seu pro nun ci a men to, o ilus tre re pre sen tan te
do Esta do do Mato Gros so do Sul fez a le i tu ra de uma
re por ta gem, pu bli ca da no jor nal O Esta do de S.Pa ulo, edi ção de on tem, a res pe i to de uma re u nião dos
trabalhadores sem terra, naquele Estado, da qual
par ti ci pa ram re pre sen tan tes de ou tros pa í ses do hemis fé rio sul, como Argen ti na, Chi le e Uru guai.
O grande jor nal pa u lis ta, na que la ma té ria, ressal ta va o pe ri go im plí ci to na que la re u nião para os ruralistas de Mato Grosso do Sul, que, ultimamente,
têm sido ví ti mas de in va sões pro mo vi das pelo Mo vimen to dos Tra ba lha do res Sem Ter ra, que atin gem até
mes mo ter ras pro du ti vas.
Esse fato não está limitado às divisas
sul-matogressenses, mas se alas tra por ou tras uni dades da Fe de ra ção, prin ci pal men te em São Pa u lo e no
Paraná, caracterizando-se, destarte, uma campanha
con tra a pró pria Fe de ra ção. Por isso, to mei a iniciativa
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de ins cre ver-me e de tra tar tam bém des se as sun to,
partindo da convicção de que exis te uma im pe ri o sa
ne ces si da de de o Go ver no Fe de ral, em par ce ria com
as administrações es taduais e municipais, adotar
ime di a tas pro vi dên ci as para re de fi nir a ques tão da reforma agrária, corrigindo omissões e controlando
abusos.
Esse é um as sun to que não pode mais ser poster ga do, ten do em vis ta que as in va sões de pro pri eda des pro du ti vas por par te do Mo vi men to dos Tra balhadores Ru rais Sem Terra, extrapolando os limites
da ra ci o na li da de e da luta so ci al pa cí fi ca e de mo crá tica, têm ca u sa do pro ble mas de na tu re za po li ci al e judi ci al, che gan do a pro vo car até mes mo di ver sas mortes de tra ba lha do res, de peões de fa zen da etc.
Lem bro a V. Exªs que o art. 185 da Cons ti tu i ção
Federal, de 1988, da qual sou um dos subscritores,
de ter mi na que:

de propostas e discussões que envolviam posições
quase in con ci liá ve is. Não fora a ha bi li da de do Re lator, nos so co le ga Se na dor – en tão De pu ta do Ber nardo Ca bral – e se não ti vés se mos a res pe i ta bi li da de do
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, o
De pu ta do Ulysses Gu i ma rães, cer ta men te a con clusão des se ca pí tu lo te ria sido mais di fí cil ain da.

“Art. 185. São insuscetíveis de de sapro pri a ção para fins de re for ma agrá ria:
I – a pequena e mé dia pro pri e da de ru ral, assim definida em lei, desde que seu
pro pri e tá rio não pos sua ou tra;
II – a pro pri e da de pro du ti va.
Parágrafo único. A lei garantirá tra tamen to es pe ci al à pro pri e da de pro du ti va e fixa rá nor mas para o cum pri men to dos re quisi tos re la ti vos a sua fun ção so ci al."
A Constituição, com louvável pre ocupação de
evitar omissões ou desentendimentos, vai além – e
de fi ne, no art. 186, o que é fun ção so ci al da ter ra: “a
fun ção so ci al é cum pri da quan do a pro pri e da de ru ral
atende, simultaneamente, segundo cri té ri os e gra us
de exi gên cia es ta be le ci dos em lei, aos se guin tes requisitos:

É preciso, portanto, an tes de mais nada, atentar-se para esse aspecto: saber se a propriedade
con si de ra da pro du ti va está cum prin do seu pa pel soci al, a fim de evi tar-se esse tipo de in va são. O que obser va mos é que o Mo vi men to dos Tra ba lha do res Rurais Sem Ter ra nor mal men te procura invadir as pro pri e da des já for ma das, que já têm uma in fra-estrutura
pro du ti va – o que tem uma ló gi ca per ver sa e aves sa
às defi ni ções cons ti tu ci o na is: é mu i to mais fá cil ti rar
vantagens de uma propriedade dessas do que, por
exem plo, de uma área na Ama zô nia, onde o tra ba lhador vai ter que der ru bar a mata, abrir es tra da, cons truir casa para mo rar. É essa fa ci li da de que leva o Mo vimen to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra a in va dir
glebas produtivas, em que não necessitará pra ti camen te de ne nhum in ves ti men to, pois a pro pri e da de já
está em fran ca pro du ção.
O Go ver no está na obri ga ção de determinar
ao Incra que faça um le van ta men to minu ci o so so bre os re a is con tin gen tes de tra balhadores em penha dos em ser as sen ta dos no Pro gra ma de Re forma Agrá ria; sa ber quan tos são, qual é a sua ori gem,
se eles têm ex pe riên cia na área agrí co la – para que
o Go ver no, de pos se des ses da dos e den tro de sua
dis po ni bi li da de finan ce i ra, possa efe ti va men te as sen tar os tra ba lha do res, por in ter mé dio des se Instituto.

I – apro ve i ta men to ra ci o nal e ade qua do;
II – utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III – observância das dis posições que
re gu lam as re la ções de tra ba lho;
IV – exploração que favoreça o
bem-estar dos proprietários e dos tra ba lhadores."
Jul go im por tan te lem brar que, du ran te o pe río do
em que fun ci o nou a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu inte, o Ca pí tu lo III, que tra ta da Po lí ti ca Agrí co la e Fundiária e da Reforma Agrária, suscitou os maiores e
mais acalorados debates em todas as bancadas ali
ins ta la das. Para con ce i tu ar-se o que é “pro pri e da de
produtiva”, fo ram con su mi dos muitos dias, em torno

A nos sa Cons ti tu i ção, como vi mos, con sa grou o
princípio de que não são passíveis de de sa pro pri ação, para fim de re for ma agrá ria, a pe que na pro pri eda de ru ral, des de que ocu pa da pelo seu pro pri e tá rio,
e as pro pri e da des pro du ti vas – e o con ce i to de pro prie da de pro du ti va está ex pli ci ta do logo a se guir, den tro,
ain da, de de ter mi na dos re qui si tos, como a pre ser vação da ecologia, a ga ran tia aos tra ba lha do res ru ra is
de seus di re i tos tra ba lhis tas, etc, sem pre a par tir da
cons ta ta ção de que a ter ra cum pra re al men te um papel so ci al.

Ao que pa re ce, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Sena do res, os tra ba lha do res que in te gram o Mo vi mento dos Sem Ter ra não que rem ser as sen ta dos em regiões como a Ama zô nia, onde exis te um es to que de
ter ras mu i to gran de para ser distribuído. Eles que rem, sim, ser as sen ta dos em Esta dos em que haja
in fra-estrutura de trans por te, de es coamento de
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pro du ção, onde as pro pri e da des já es te jam pro du zindo, como dis se an te ri or men te.
Tenho sempre a preocupação de tra zer nú meros e in for ma ções con cre tas so bre o Acre, em to dos
os pro ble mas que abor do nes ta tri bu na. Acre di to que,
as sim, es tou cha man do os no bres Se na do res a uma
atitude semelhante, formando, no plenário, um qua dro na ci o nal do tema en fo ca do.
No Acre, segundo in for ma ções do Su pe rin tenden te do Incra, exis te um mi lhão de hec ta res de ter ra
dis po ní ve is para o pro gra ma de re for ma agrá ria. Temos cin qüen ta e seis pro je tos de as sen ta men to fe i tos
pelo Incra. Nas ter ras de sa pro pri a das, que vão além
de um mi lhão de hec ta res, da ri am para as sen tar, talvez, cem ou du zen tos mil des ses tra ba lha do res que
es tão in va din do ter ras no Pa ra ná, em São Pa u lo e no
Mato Gros so.
Gostaria que o Governo destinasse recursos
para que essas terras, que o INCRA diz possuir no
Estado do Acre, sejam devidamente preparadas.
Assim, os tra ba lha do res po de rão ser as sen ta dos com
uma in fra-estrutura de trans por te, de mo ra dia, de esco la para os seus fi lhos, de pos tos de sa ú de, etc, para
que possam não apenas trabalhar e produzir, mas
tam bém es co ar e co mer ci a li zar sua pro du ção.
Penso que esse problema da reforma agrária
tem um conteúdo polí ti co su pe ri or ao con te ú do econô mi co. Os lí de res do Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Rurais Sem Terra têm reafirmado seu propósito de
não só ocupar terras como também de cumprir um
pa pel po lí ti co no con tex to bra si le i ro.
Sabemos que muitos dos líderes desse mo vimen to de fen dem a im plan ta ção de um re gi me so ci alis ta em nos so País. Sem obe de cer aos ri tos de mocrá ti cos, pas san do por cima do prin cí pio das ele i ções
ge ra is, que rem im plan tar, à for ça, atra vés de um movi men to re vo lu ci o ná rio, um re gi me so ci a lis ta como foi
implantado na China, em Cuba, na Ni ca rá gua e em
ou tros pa í ses.
O Sr. Gilberto Mes tri nho (PMDB – AM) – Se na dor Na bor Jú ni or, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No bre Se na dor Na bor Jú ni or, a po lí ti ca de as sen ta men to
que o INCRA vem realizando na região amazô ni ca
não tem tra zi do os re sul ta dos es pe ra dos. Ao con trário, as áre as de as sen ta men to do INCRA na re gião
cor res pon dem a 15.429 mi lhões de hec ta res. Se pusés se mos pelo me nos, três pes so as em cada hec tare, haveria 45 milhões de pessoas. No entanto, ve -
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mos di a ri a men te que, quan do se quer ata car a Amazô nia, pe ga-se o des ma ta men to do Incra e diz-se que
so mos nós que es ta mos des ma tan do, ca u san do prejuízos à região. Reconheço que tem havido grande
es for ço para dar ao ho mem a ter ra, mas essa po lí ti ca
tem de ser re for mu la da, por que não adi an ta dar a terra, o lote, se não hou ver es tra da, im ple men to agrí cola, um técnico agrícola ensinando. Nós, da região,
não temos tradição de agricultura, e os que vão de
fora não têm tra di ção de Ama zô nia. É pre ci so que se
pro mo va a sim bi o se en tre os na ti vos e os de fora para
se aclimatarem à re gião ama zô ni ca e, en tão, co lherem-se re sul ta dos. Nós não que re mos que acon te ça
ago ra o que, no pas sa do, acon te ceu com os cha mados “bra bos”, como V. Exª. se lem bra, os nor des ti nos
que iam ex plo rar bor ra cha na Ama zô nia e que mor reram aos mi lha res por não co nhe ce rem as pe cu li a ri dades da nos sa re gião e da nos sa flo res ta. Há que se
re for mu lar, pois, a po lí ti ca de as sen ta men to na re gião
amazônica, de modo a es co lher a me lhor ter ra para
um de ter mi na do tipo de pro du to. A Ama zô nia tem voca ção para a sil vi cul tu ra, e não para cer tos ti pos de
agricultura. Há que se ensinar a fazer manejo e a
plantar, nas nossas condições, as espécies que ali
ger mi nam. Não adi an ta le var es pé ci es exó ti cas porque elas não vão funcionar. As ex periências feitas
não deram cer to. Por isso é pre ci so re for mu lar essa
po lí ti ca e fa zer com que o ho mem te nha uma ori en tação, um en si na men to cor re to do que fa zer nes ses assen ta men tos, se não te re mos fra cas so, di nhe i ro jo gado fora e mul ti dão de pes so as que vol ta rão para as cidades, fazendo com que elas inchem e fique a vida
im pra ti cá vel para eles e para os que já vi vem lá. Mu i to
obrigado.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) –
Agradeço o oportuno e judicioso aparte de V. Exª,
com cujos conceitos concordo integralmente.
A questão tem muitos lados, como, por
exemplo, o critério de gastos por parte do Governo
Federal: a União vive a utilizar recursos
vultosíssimos, para resolver as tensões sociais
causadas pelas invasões, nos Estados de São Paulo,
Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, etc., às
vezes desapropriando áreas que já estão formadas.
Ora, se esse dinheiro ou parte dele fosse investido
em determinadas regiões da Amazônia, para dotá-las
das condições necessárias para o assentamento de
trabalhadores rurais, daríamos uma boa contribuição
ao projeto nacional de reforma agrária.
Como diz V. Exª., precisamos ter estradas que
ofereçam tráfego permanente para o escoamento da
produção, assistência técnica, assistência creditícia;
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temos
de
assegurar
armazenamento
e
comercialização da produção desses trabalhadores,
sem o que tudo se constituiria em investimento
perdido.
Agora mes mo, isso está acontecendo em um
pro je to do Incra no meu Esta do. Na épo ca do es co amen to da pro du ção, como as es tra das não ofe re cem
condições de tráfego, praticamente se perdem os
pro du tos que não são co lo ca dos no mer ca do. Mu i tos
des ses tra ba lha do res, in clu si ve, es tão aban do nan do
seus lo tes.
Está havendo, as sim, uma reconcentração de
áre as de ter ra no Acre, pois os tra ba lha do res se vão
desfazendo de seus lotes, que são adquiridos por
mé di os e gran des pro pri e tá ri os. Da qui a pou co, o Governo terá de desapropriar aquelas áreas, as mes mas que já ha vi am sido de sa pro pri a das para fins de
re for ma agrá ria.
Tal fato está acontecendo no Acre, prin ci palmen te no Pro je to Pe dro Pe i xo to, nas pro xi mi da des de
Rio Bran co.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Eminente Senador Na bor Jú ni or, per mi te-me V. Exª.
ou tro apar te?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – É
sem pre um pri vi lé gio ou vir V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Se me
per mi tem V. Exªs., con sul to o Ple ná rio so bre a prorrogação da ses são por 5 mi nu tos, para que o aparteante se manifeste e o orador conclua o seu pro nun ci a men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror roga da a ses são por 5 mi nu tos.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Mu i to obri ga do, no bre Pre si den te. Se na dor Na bor Jú nior, hou ve uma fase em nos sa His tó ria que a pre o cupa ção efe ti va men te era a de de sa pro pri ar; não era a
de fazer assentamentos, equalizando-se a dis tri bu ição de terras, mas, tão-somente, desapropriar. Até
hoje os processos es tão tramitando, por que nunca
foi tratada efetivamente com seriedade a re forma
agrária, embora reconheça que esteja havendo um
es for ço mu i to gran de, vi san do a im plan ta ção de assentamentos mais racionais, produtivos, em bases
re a is. V. Exª. tem ra zão: é pre ci so tam bém des mis tificar a questão do tamanho da propriedade, de vez
que, na Amazônia, as propriedades são realmente
gran des, sen do ne ces sá rio todo um pro je to que leve
em conta as peculiaridades da região, a questão
ambiental, as culturas apropriadas e a questão do
crédito e, fun da men tal men te, o es co a men to da pro du ção. V. Exª. está de pa ra béns.
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O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mui to
obri ga do, Exce lên cia.
Concluindo, Sr. Presidente, faço um apelo ao
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e ao Mi nis tro Extraor di ná rio de Po lí ti ca Fun diá ria para que ana li sem com
maior empenho a si tu a ção de ten são so ci al em que
se en con tra nos so País, em de cor rên cia des sas in vasões, pro mo vi das pelo Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Sem Ter ra.
É im pe ri o so que se po nha um pa ra de i ro na si tua ção; se não hou ver uma re vi são das prá ti cas des se
mo vi men to e de seus no tó ri os in te res ses – não apenas eco nô mi cos, mas po lí ti cos tam bém – po de re mos
viver, dentro de pouco tempo, uma conflagração de
tre men das pro por ções, no Bra sil.
Tudo isso configura a necessidade de que se
adotem medidas efetivas, capazes de resolver, de
uma vez por to das, a ques tão da re for ma agrá ria. O
Governo apresenta números e pro cura mostrar que
vem trabalhando com empenho e de nodo para as sentar o maior número de trabalhadores. Garante
que, nos quatro anos do primeiro e no início do se gundo mandato do Presidente Fernando Henri que
Car do so, já fo ram as sen ta dos cer ca 280 mil tra ba lhado res ru ra is. O que não afas ta, to da via, a ne ces si dade de ser as sen ta do um con tin gen te, tal vez, até supe ri or a esse.
Os nú me ros mos tram que, ape sar das di fi cul dades de natureza econômico-financeira, o Go verno
vem cum prin do o seu pa pel. No en tan to, pre ci sa adotar pro vi dên ci as que con te nham os ex ces sos que estão sen do co me ti dos, prin ci pal men te nos Esta dos do
Cen tro-Sul do País, sob pena de ver mos ge ra do um
quadro de verdadeira revolução, que manchará de
san gue o ge ne ro so solo do nos so que ri do Bra sil.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Srª. Senadora Maria do Carmo Alves e os Srs. Senadores
Luiz Estevão e Iris Rezende enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do dispos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.
S. Exªs se rão aten di dos.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil já seria um país bem mais desenvolvido e já teríamos
avançado consideravelmente nos caminhos do pro gresso se não houvesse soluções de continuidade
em pro je tos bem su ce di dos, quan do das tran si ções
de governos, e, ainda, se as boas iniciativas, in depen den te men te de suas ori gens, ou com pro me ti mento par ti dá rio, fos sem se gui das e mul ti pli ca das.
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O país tem um prejuízo enorme, ainda
incalculável, com os projetos interrompidos ou
desviados de suas finalidades originais, por motivo
das alternâncias políticas no poder, em todos os
níveis da administração pública.
Somos altamente necessitados de iniciativas
não governamentais na área de saúde, assistência
social e, especialmente, na área de educação, onde
os Governos, por mais que invistam, não têm
condições de resposta efetiva a todas as carências
da sociedade, porque educação não se faz somente
com
dinheiro,
que,
indiscutivelmente,
é
indispensável, como também indispensáveis são os
recursos materiais e humanos, a capacidade
gerencial e uma dose extraordinária de idealismo.
Neste cenário sombrio das notícias que enchem
os jornais, com massacres, escândalos, tragédias do
trânsito, atropelamentos da ética e grande parte
destes acontecimentos que nos deixam entristecidos,
li no Jornal do Brasil de hoje uma notícia que muito
me sensibilizou pela sua extraordinária importância.
Apesar dos investimentos e esforços
governamentais, os números de nossa educação
ainda são uma tragédia, apontando perdas enormes
causadas pela evasão e pela repetência, fatores que,
também, têm raízes profundas na situação
sócio-econômica das famílias. Basta citar em
números redondos, os efetivos de matrículas feitas
no ensino regular. São cerca de 30 milhões os alunos
que ingressam no Primeiro Grau, este contingente cai
para 5 milhões na matrícula da primeira série do
Segundo Grau, mas somente dois milhões ingressam
na Universidade, e dela saem com diploma uns 300
mil, segundo o IBGE, em seu Anuário Estatístico de
1996.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
Fundação Bradesco, fundada por Amador Aguiar,
tem hoje 37 escolas espalhadas por 24 Estados
onde atende a 98.700 mil alunos na faixa de 7 a 18
anos, oferecendo diversos cursos, que a partir de
um currículo básico, variam de acordo com o
perfil sócio-econômico da comunidade, e a
vocação regional, em um modelo educativo que
atende tanto aos que pretendem se dedicar à
atividade rural, quanto aqueles que irão seguir
carreiras urbanas.
Segundo a notícia divulgada, a Fundação
Bradesco é mantida por uma associação denominada
de Top Clube, que tem mais de 244 mil associados,
além de também receber doações do próprio Banco,
para investimentos na construção de novas escolas.
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Entre suas escolas, que funcionam tanto nas
cidades como no interior, onde desenvolvem até o
ensino agrícola e técnicas de agropecuária numa
fazenda-escola em Bodoquena, no Estado de Mato
Grosso, a Fundação Bradesco mantém uma escola
no antigo e tradicional Instituto Lafayete, na Tijuca,
que atende tanto a filhos daquele bairro de classe
média quanto alunos dos morros vizinhos, mas, como
em todo o Brasil, nada cobra por este ensino tido
como de alta qualidade e que utiliza os recursos
pedagógicos modernos.
Aqui no Distrito Federal, em Ceilândia, essa
Fundação mantém uma escola com mais de 3 mil
alunos, onde também oferece cursos de capacitação
profissional para jovens e adultos. No meu Estado,
Sergipe, a Fundação Bradesco mantém uma escola
de alto padrão, na cidade de Propriá, às margens do
S.
Francisco
desenvolvendo
uma
política
educacional do mais alto nível.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de juntar
minha voz às manifestações de solidariedade,
admiração e alegria não só da comunidade católica
de Brasília, mas de todas as demais forças vivas de
nossa cidade, pelos 50 anos de ordenação sacerdotal
de Sua Eminência, o Cardeal-Arcebispo Dom José
Freire Falcão.
Diante do lema de seu apostolado, In Humilitate
Servire (“Servir com Humildade”), pergunto-me quem
escolheu e quem foi o escolhido; se foi Dom José que
escolheu a legenda para pautar sua ação pastoral, ou
se foi a legenda que escolheu a Dom José para
converte-se em realidade concreta e em presença de
amor, paz, esperança e caridade no dia-a-dia dos
brasilienses.
Seja como for, coube a Brasília, cidade
predestinada desde o sonho de Dom Bosco, o
nobre e feliz destino de servir de cenário ao
coroamento da missão e vocação de Dom José.
Missão a também que ele estava predestinado
antes mesmo do seu nascimento, tal como a capital
sonhada por Dom Bosco, e que teve seu primeiro
grande momento há exato meio século. Foi na
cidade de Limoeiro do Norte, daquele Ceará, berço
de tantos brasilienses, famosos ou anônimos, que
construíram e ainda constróem a grandeza de
nossa cidade, como é o caso de nosso querido
arcebispo, nascido em Ererê.
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A mesma Limoeiro do Norte tornaria, vários
anos mais tarde, a ser referência marcante em sua
trajetória, pois lá foi ordenado bispo, em 1967.

Sua ati tu de en tu siás ti ca e aber ta à par ti ci pa ção
do la i ca to ma te ri a li zou-se na ins ta la ção do Cur so Supe ri or de Te o lo gia, com três anos de du ra ção.

Antes e depois disso, as atividades de Dom
José Freire Falcão ramificaram-se por vários outros
locais e esferas, sempre norteadas pelo seu
compromisso inabalável de servir à humanidade por
amor a Deus, servindo a Deus por amor à
humanidade: professor do Seminário Menor, vigário
paroquial, assistente da Ação Católica, diretor
artístico da Rádio Educadora Jaguaribana, assessor
do Regional Nordeste-1 para liturgia, arcebispo de
Teresina, membro da Comissão Episcopal de
Pastoral da CNBB, membro do Pontifício Conselho
da Pastoral para os Agentes da Saúde, membro da
Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé,
segundo vice-presidente do Celam, participante de
suas conferências em Medellin (1968), Puebla (1979)
e Santo Domingo (1992), bispo de Brasília desde
1984, criado cardeal pelo Consistório de 28 de junho
de 1988 — para mencionar tão-somente algumas da
principais tarefas que assumiu nesses 50 anos de
Sacerdócio incansável e profícuo.

Já a sua per ma nen te pre o cu pa ção em ex pan dir
e con so li dar o res pe i to aos di re i tos hu ma nos e so ci a is
da ci da da nia ma ni fes ta-se na co or de na ção dos múl tiplos projetos e atividades da Comissão de Justiça e
Paz, que ele pró prio cri ou em Bra sí lia e que é res ponsá vel pe las anu a is Cam pa nhas da Fra ter ni da de.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a fi de lida de exis ten ci al de Dom José Fre i re Fal cão ao lema
de “Servir com Humildade” é cotidianamente tes temu nha da e com par ti lha da por to dos, des de os seus
três ou tros bis pos-auxiliares Dom Ra i mun do Da masce no Assis (hoje se cre tá rio-geral da CNBB), Dom Jésus Ro cha, Dom Evan ge lis ta Ter ra, pas san do pe los
pá ro cos do Pla no Pi lo to e das Ci da des-Satélites, aos
qua is con fe re am pla au to no mia no aten di men to aos
pro ble mas es pe cí fi cos de seus res pec ti vos re ba nhos,
aos fiéis de Bra sí lia e a to das as pes so as que, ne cessitadas de seu amparo, de seu conselho e de sua
aten ção, têm a ele fá cil aces so, sem qual quer for ma lida de ou pom pa ini bi do ra.

O exemplo desse homem de Deus devotado a
“Servir com Humildade” sem dúvida contribuiu para o
aumento das vocações sacerdotais verificado em
Brasília nos últimos tempos. No primeiro ano de Dom
José nesta cidade, foram ordenados tão-somente
dois padres. Apenas neste ano – jubileu de ouro de
seu sacerdócio, já são 27 diáconos, futuros padres.

Por fim, eu não poderia concluir esta ho me nagem sem o de po i men to pes so al da ami za de que me
une a Dom José Fre i re Fal cão des de sua che ga da a
Bra sí lia: ami za de com que ele me dis tin guiu ao ce lebrar o ba tis mo de meus fi lhos Luiz Edu ar do e Lu i za;
ami za de que pro veu o sus ten tá cu lo emo ci o nal e es piri tu al de que eu, mi nha mu lher e toda a mi nha fa mí lia
tan to ne ces si ta mos no pe río do an gus ti o so e amar go
do se qües tro de nos sa Cle u ci zi nha.

Por isso, dedicou-se Dom José à duplicação do
Seminário Nossa Senhora de Fátima, na QI 17 do
Lago Sul, obra recentemente concluída.
Sensível ao espírito de generosidade brasileira
e também universal em que Brasília foi sonhada,
concebida e edificada, Dom José também orienta e
inspira o trabalho do Seminário Redemptoris Mater,
onde estudam novos padres, que, depois de dois
anos de serviço no Distrito Federal, são enviados em
missão a qualquer parte do Brasil ou do mundo.
A atenção generosa de nosso Cardeal se volta
igualmente àqueles padres idosos ou doentes que,
quase sempre longe de suas famílias, necessitam de
assistência especial em justo reconhecimento de
seus duradouros labores pastorais. Daí o empenho
de Dom José na construção da Casa do Clero, na 601
Norte, onde aliás encontra-se internado um de seus
principais colaboradores até há pouco tempo, o
bispo-auxiliar Dom Francisco de Paula Vítor, vítima
de derrame cerebral.

Desde aqueles dias de interminável pro vação,
atei à mi nha me mó ria a sá bia e pro fun da re fle xão de
Dom José: “O sofrimento passa, mas o ‘ter sofrido’
não pas sa nun ca”...
É, pois, para ho me na ge ar esta fi gu ra ím par de
ser hu ma no e de sa cer do te, que vi vên cia a cada instan te o lema de “Ser vir com Hu mil da de”, mi no ran do
os so fri men tos de nos sa hu ma na con di ção pela ma i or
gló ria de Deus, que eu di vi do ago ra a to dos os meus
ilus tres pa res esta co me mo ra ção ím par. Tive a oportu ni da de de par ti ci par, no úl ti mo sá ba do, da so le ni dade re a li za da no Gi ná sio Nil son Nel son, em ho me nagem ao Ju bi leu de Ouro da or de na ção sa cer do tal de
Dom José Fre i re Fal cão, onde jun ta men te com qua se
10.000 pes so as pu de mos as sis tir a or de na ção de 27
no vos pa dres e nos re go zi jar a Deus pela opor tu ni dade de con vi ver mos em nos sa ci da de, com este ba luar te da fé cris tã.
Muito obrigado!

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

391

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
para saudar a Frente Parlamentar do Cooperativismo
a
– Frencoop -, cuja instalação nesta 51 Legislatura
do Congresso Nacional se verificou na tarde do dia
dezessete do corrente. Naquela oportunidade, foi
empossada a nova diretoria desta importante
entidade que tem como lema o trabalho conjunto para
que o Brasil possa encontrar as saídas visando o
crescimento econômico e o bem-estar de seu povo.
Assumiu a Presidência da Frencoop o ilustre
Deputado Silas Brasileiro, do PMDB de Minas Gerais,
a quem temos a grata satisfação de apresentar os
nossos mais calorosos cumprimentos. Deixou a
direção da entidade o ilustre deputado Carlos Melles,
do PFL de Minas Gerais, depois de uma
bem-sucedida gestão baseada numa sólida política
de solidariedade, o que merece o nosso aplauso e o
justo reconhecimento de toda a opinião pública
nacional.
Através do esforço de inúmeros parlamentares,
o cooperativismo sedimentou o seu espaço no
Congresso Nacional e tem agora a oportunidade de
empreender novas e importantes conquistas a partir
da posse de sua nova diretoria. Trata-se de um
colegiado de lideranças empenhadas em fazer
avançar este setor fundamental de nossa atividade
econômica, de modo a alavancar as bases de um
Brasil mais progressista e moderno.

mar: este é o ca mi nho mais se gu ro para cri ar no vas
opor tu ni da des de tra ba lho, para me lho rar as re la ções
pro fis si o na is, para ge rar ren das e in cre men tar as exportações.
Des sa for ma, a pos se da nova di re to ria da Frente Par la men tar do Co o pe ra ti vis mo deve ser sa u da da
como mais um mar co im por tan te na vida do Con gresso Na ci o nal e da so ci e da de bra si le i ra.
Aos no vos di ri gen tes, apre sen to as nos sas congra tu la ções. Ao mes mo tem po, des ta ca mos o tra balho re a li za do pe los que de i xam a suas fun ções. Através des ta ação con jun ta, o Bra sil con ti nu a rá ga nhando, so man do for ças para se con so li dar como a grande Na ção do novo Mi lê nio que se avi zi nha.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Nada mais
ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra balhos, lembrando as Srªs e aos Srs. Senadores que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã,
a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

Como disse o próprio Presidente Fernando
Henrique Cardoso, “ou cooperamos ou não
andamos”.
Significa
que,
nas
sociedades
globalizadas, ganha papel de destaque as
organizações que buscam a soma de esforços para
fazer expandir o processo produtivo, mas sempre
tendo em vista uma notável preocupação social.

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re solu ção nº 6, de 1999, do Se na dor José Agri pi no e outros Se na do res, que al te ra o art. 12 da Re so lu ção nº
78, de 1998, que dis põe so bre as ope ra ções de cré dito in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral,
dos Municípios e de suas respectivas autarquias e
fun da ções, in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus limi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras pro vidên ci as, ten do
Pa re ce res sob nºs:
– 375, de 1999, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia (em face de con sul ta for mu la da
pela Comissão de Assuntos Econômicos), Re lator:
Se na dor José Fo ga ça, fa vo rá vel, com a Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com vo tos con trári os dos Se na do res Jef fer son Pe res e José Edu ar do
Du tra e, em se pa ra do, do Se na dor Ro ber to Re quião;
e
– 376, de 1999, da Comis são de Assuntos
Eco nô mi cos, Re la tor: S ena dor Fran ce li no Pe re i ra,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs titutivo), com vo tos contrários dos Senadores An-

A Frente Parlamentar do Cooperativismo
busca, desta forma, aperfeiçoar as suas atividades,
atuando nos mais diversos setores: agropecuária,
habitação, trabalho, consumo, mineral, saúde,
eletrificação,
crédito,
transporte,
educação,
produção e serviços. Os seus integrantes têm claro
que este é o caminho mais eficiente para oferecer
uma contribuição significativa ao Brasil num
momento de grave crise econômica que requer,
mais do que nunca, atividades coordenadas no
sentido de dar as mãos e investir, sobretudo, na
criatividade e na soma de experiências.
Ocupei recentemente esta tribuna para des tacar o co o pe ra ti vis mo como o gran de ins tru men to para
in cre men tar o de sen vol vi men to bra si le i ro. Vol to a afir-

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 330, de 1999)
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tero Paes de Bar ros, Pa u lo Har tung e Edu ar do Suplicy.
(À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão).
– 2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 35, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 35, de 1999 (nº 773/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República de Cingapura, em
Cingapura, em 28 de outubro de 1997, tendo
Parecer favorável sob nº 253, de 1999, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Moreira Mendes.
–3–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 53, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 53, de 1998 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer nº 281, de 1998, Relator:
Senador Bello Parga), que au toriza a Prefeitura
Municipal de Teresina – PI a realizar operação de
crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, no valor de dezoito
milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil,
quinhentos e dez reais, cujos recursos, oriundos do
FAT, serão destinados ao Projeto Vila-Bairro,
naquele Município, tendo
Parecer sob nº 81, de 1999 (sobre a Emenda
nº 1, de Plenário), da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Bello Parga,
favorável, com abstenção dos Senadores
Jefferson Peres e José Eduardo Dutra.
–4–
REQUERIMENTO Nº 206, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 206, de 1999, do Senador Romeu Tuma,
solicitando, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 14 e 17, de 1999, por versarem
sobre necessidade da aprovação, pelo Senado
Federal, de titulares de instituições financeiras
públicas, não constantes da Constituição
Federal.
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–5–
REQUERIMENTO Nº 277, DE 1999
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri mento nº 277, de 1999, do Se na dor Mo za ril do Ca val canti, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 345, de
1999, com os Projetos de Lei do Senado nºs 189 e
243, de 1999, por ver sa rem a in clu são no rol dos crimes he di on dos os cri mes se xu a is e cor rup ção con tra
cri an ças e ado les cen tes.
–6–
REQUERIMENTO Nº 283, DE 1999
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri mento nº 283, de 1999, do Se na dor Ro me ro Jucá, so li citan do, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da, em ca rá ter
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 42, de
1999-Complementar, de sua au to ria, que al te ra a Lei
Com ple men tar nº 69, de 23 de ju lho de 1991, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o
pre pa ro e o em pre go das For ças Arma das, para cri ar
bri ga da es pe ci al de com ba te a in cên dio flo res tal nas
re giões Ama zô ni ca e Cen tro-Oeste.
–7–
REQUERIMENTO Nº 284, DE 1999
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri mento nº 284, de 1999, do Se na dor Ro me ro Jucá, so li citan do, nos ter mos re gi men ta is, a tra mi ta ção con jun ta
das Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 18 e 20,
de 1999, por ver sa rem so bre a re du ção para de zesse is anos a ida de para im pu ta bi li da de pe nal.
–8–
REQUERIMENTO Nº 289, DE 1999
Votação, em turno único, Requerimento nº
289, de 1999, da Se na do ra Ma ri na Sil va, so li ci tando, nos termos regimentais, que so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 106, de 1999, de au to ria
do Senador Mozarildo Cavalcanti, que susta a
Por ta ria do Mi nis té rio da Jus ti ça nº 820, de 11 de
de zem bro de 1998, que de cla ra de pos se per manente dos índios a Terra Indígena Raposa Serra
do Sol, além da Co mis são cons tan te do des pa cho
ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de
Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 37
minutos.)
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Ata Da 81ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 22 de junho de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo e Ademir Andrade
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

– Sér gio Ma cha do – Sil va Jú ni or – Te o to nio Vi lela Fi lho – Tião Vi a na – Wel ling ton Ro ber to.

Ademir Andrade – Alberto Silva – Alvaro
Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Anto nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur
da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Bla iro Maggi – Carlos Bezerra – Carlos Pa trocinio –
Carlos Wil son – Ca sil do Mal da ner – Djal ma Bessa – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Edu ar do Su plicy – Ernan des Amo rim – Fer nan do
Be zer ra – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Geral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam
Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris
Rezende – Ja der Barbalho – Jef ferson Peres –
João Alberto Souza – Jorge Bornhausen – José
Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra –
José Fogaça – José Jorge – José Roberto Arruda – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro
Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú dio Co e lho –
Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luzia Toledo – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Silva – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za rildo Cavalcanti – Nabor Jú nior – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pedro Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Ro ber to
Freire – Roberto Requião – Roberto Sa turnino –
Romero Jucá – Romeu Tuma – Se bas tião Ro cha

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aber ta a ses são.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Nabor Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.
É lido o se guin te:

EXPEDIENTE
AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DE MINAS
E ENERGIA
Nº 97, de 1999, de 14 do corrente, prestando
esclarecimentos sobre o Requerimento nº 98, de
1999, de au to ria do Se na dor Ernan des Amo rim, comu ni can do, e que tão logo as in for ma ções es te jam
disponíveis serão colocadas à disposição do re querente.
Os es cla re ci men tos fo ram re me ti dos, em cópia, ao re que ren te.
O requerimento aguardará na Se cre taria-Geral da Mesa a com ple men ta ção da in for mações.

PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de De creto Le gis la ti vo nº 134, de 1999, lido an te ri or men te, vai
à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci onal, onde, nos ter mos do art. 376, III, do Re gi men to
Inter no, terá o pra zo de cin co dias úte is para re ce bimen to de emen das, fin do o qual a re fe ri da Co mis são
terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is por igual pe río do,
para opi nar so bre a pro po si ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
É lido o se guin te:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 431, DE 1999
Dispõe sobre a fa lência do devedor
ci vil e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Não ha ve rá dis tin ção en tre o de ve dor ci vil e
o co mer ci an te para fins de fa lên cia e con cor da ta.
Art. 2º A fa lên cia e a con cor da ta do de ve dor ci vil
re ger-se-ão, no que cou ber, pe las nor mas do De creto-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de 1945, e al te ra ções
posteriores.
Art. 3º Os li vros mer can tis con ti nu a rão a pro duzir seus efe i tos ju rí di cos es pe cí fi cos em re la ção aos
re gis tros re a li za dos du ran te o pro ces so de fa lên cia e
concordata.
Art. 4º A fa lên cia do de ve dor ca sa do só terá, sobre o pa tri mô nio do ou tro côn ju ge, as con se qüên ci as
próprias do re gi me de bens no ca sa men to, de ter mina das pela lei ci vil.
Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca a res sal va prevista neste artigo quando o ou tro côn ju ge as su mir a
res pon sa bi li da de pe las dí vi das de seu con sor te e não
ti ver bens pró pri os que bas tem para o pa ga men to de
to dos os cre do res, hi pó te se em que am bos in ci di rão
em fa lên cia ou con cor da ta.
Art. 5º Não ha ve rá pri são ci vil por dí vi da, além
dos ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção, mas o de ve dor
ci vil pode in ci dir nos mes mos cri mes fa li men ta res ti pifi ca dos em lei, para os qua is a qua li da de de co mer cian te não seja es sen ci al.
Art. 6º A fa lên cia do de ve dor ci vil ou co mer ci ante, cujo pas si vo for in fe ri or a R$100.000,00 (cem mil
reais), será processada sumariamente, na forma do
art. 200 do De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de
1945, alterado pela Lei nº 4.983, de 20 de maio de
1966.
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Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Ficam revogados os arts. 1.554 a 1.571 do
Código Civil (Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916), o
caput do art. 200 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de
junho de 1945, alterado pela Lei nº 4.983, de 20 de
maio de 1966, e demais disposições em contrário.
Justificação
A distinção entre devedor civil e comerciante em
caso de insolvência é, sabidamente, uma tradição
dos países romanistas contra a qual, há vários
séculos, se rebelaram os povos seguidores do
sistema de ...
Alguns juristas patrícios tentaram, em vão, fazer
vingar um direito civil não discriminatório, que
tratasse igualmente os contratos civis e os mecantis,
os devedores comuns e os comerciantes.
O projeto de lei que ora apresentamos tem
objetivo semelhante e visa a estender os institutos da
falência e da concordata a todos os tipos de devedores
que, sem uma relevante razão de direito, não pagam no
vencimento obrigação líquida, constante de título que
legitime a ação executiva, assumindo, assim, a
condição de falido, conforme bem define, no seu
artigo preambular, o Decreto-Lei nº 7.661, de 1945.
Nosso país tem sentido necessidade de
medidas capazes de inibir o consumo exagerado de
pessoas físicas que, na euforia enganosa da
estabilidade da atual moeda brasileira, têm gasto
compulsivamente e adquirido bens cujos valores
ultrapassam o seu poder aquisitivo.
Com isso, causam prejuízo, muitas vezes,
àqueles mesmos que lhes ofereceram crédito fácil,
pelo que não é justo que o consumismo se exerça
sem qualquer atitude mais drástica do legislador.
O projeto de nossa autoria não trará revoluções
maiores à legislação falimentar, de ordem material ou
processual, senão aquela que a torna aplicável
também ao devedor comum.
A revogação mais expressiva seria a dos artigos
do Código Civil relativos ao concurso de credores,
que perderiam toda a sua razão de ser.
Consideramos também que, ao contrário da
legislação atual, poder-se-ia proceder de modo
sumário quando o passivo do devedor não ultrapasse
100.000,00 reais (preferimos não tomar como índice
o salário mínimo legal).

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Além disso, tentamos evitar que a falência do
devedor
casado
tenha
conseqüências
desnecessárias e danosas sobre o patrimônio de seu
cônjuge.
Finalmente, deixamos claro que os livros do co mer ci an te con ti nu a rão a ser para ele fon te de di re i tos e
de obri ga ções, ten do em vis ta que a obri ga to ri e da de de
pos su ir li vros bem es cri tu ra dos é a úni ca e in dispen sável dis tin ção, que deve sub sis tir, para aque les que fazem da mer can cia pro fis são ha bi tu al.
Esta mos cer tos de que a pers pec ti va de uma falên cia, po pu lar men te tão mal vis ta e ca paz de pro duzir di fi cul da de de re a bi li ta ção no mun do dos ne gó ci os
e do cré di to, le va ria o con su mi dor em po ten ci al a melhor refletir sobre as possíveis conseqüências de
seus gastos. Por outro lado, a presente proposição
ini bi rá aque les co mer ci an tes que ines cru pu lo sa mente estimulam o en dividamento dos consumidores e
sua ina dim plên cia.
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999. – Se nador La u ro Cam pos.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 7.661, DE 21 DE
JUNHO DE 1945
Lei de Fa lên ci as
O Presidente da República, usando da atri bu ição que lhe con fe re o ar ti go 180 da Cons ti tu i ção, decreta:
....................................................................................
TÍTULO XII
Das Dis po si ções Espe ci a is
Art. 200. A falência cujo passivo for inferior a
100 (cem) vezes o ma ior salário-mínimo vigente no
País será processada sumariamente, na forma do
dis pos to nos pa rá gra fos se guin tes.
§ 1º Verificando, pela comunicação do síndico a
que se re fe re o ar ti go 63, nº XI, que o mon tan te do passi vo de cla ra do pe los cre do res é in fe ri or à quan tia re fe rida nes te ar ti go, o juiz man da rá que os au tos lhe sejam
con clu sos e ne les pro fe ri rá des pa cho em que:
I – de ter mi na rá que a fa lên cia seja pro ces sa da
sumariamente, designando, den tro dos dez dias seguin tes, dia e hora para a au diên cia de ve ri fi ca ção e
jul ga men to dos cré di tos;
II – man da rá que o sín di co pu bli que, ime di a tamen te, no ór gão ofi ci al, avi so aos cre do res que lhes
dê ciên cia da sua de ter mi na ção e de sig na ção.
§ 2º Na au diên cia, o sín di co apre sen ta rá as segundas vias das declarçaões de crédito, com o seu
parecer e informação do falido, e o juiz, ouvindo os
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credores que te nham im pug na ções a fa zer e os impug na dos, pro fe ri rá sen ten ça de jul ga men to dos crédi tos, da qual, nos cin co dias se guin tes, po de rá ser inter pos to agra vo de ins tru men to.
§ 3º Nas quarenta e oito hora seguintes à au diên cia, o sín di co apre sen ta rá em car tó rio, em duas
vias, re la tó rio no qual ex po rá su cin ta men te a ma té ria
con ti da nos ar ti gos 103 e 63, nº XIX.
§ 4º A segunda via do relatório será junta aos
au tos da fa lên cia, e com a pri me i ra via e pe ças que o
acompanhem, se rão for ma dos os au tos do in qué ri to
ju di ci al, nos qua is o fa li do, nas qua ren ta e oito ho ras
seguintes, poderá apresentar a contestação que ti ver; de cor ri do esse pra zo, os au tos se rão, ime di a tamen te, fe i tos com vis ta ao re pre sen tan te do Mi nis tério Pú bli co, que, no pra zo de três dias, pe di rá se jam
apen sa dos ao pro ces so da fa lên cia ou ofe re ce rá denún cia con tra o fa li do e de ma is res pon sá ve is.
§ 5º Com a pro mo ção do re pre sen tan te do Mi nistério Público, os autos serão conclusos ao juiz, que,
dentro de três dias, de ci di rá, ob ser va das, no que forem apli cá ve is, as dis po si ções dos ar ti gos 109 e 111.
§ 6º Não ten do ha vi do de nún cia ou re je i ta da a
que ti ver sido ofe re ci da o de ve dor, nas qua ren ta e oito
ho ras se guin tes à sen ten ça, pode pe dir con cor da ta, à
qual os cre do res po dem opor-se, em igual pra zo, deci din do o juiz em se gui da.
§ 7º Não pe di da ou ne ga da a con cor da ta, ou rece bi da a de nún cia, o sín di co ini ci a rá, ime di a ta men te,
a re a li za ção do ati vo e pa ga men to do pas si vo, na forma do tí tu lo VIII.
....................................................................................
LEI Nº 4.983, DE 18 DE MAIO DE 1966
Altera disposições do Decreto-Lei
nº 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de
Falências).
....................................................................................
TÍTULO IX
Do Con cur so de Cre do res
Das Pre fe rên ci as e Pri vi lé gi os Cre di tó ri os
Art. 1.554. Procede-se ao concurso de cre dores, toda vez que as dí vi das ex ce dam à im por tân cia
dos bens do de ve dor.
Art. 1.555. A dis cus são en tre os cre do res pode
ver sar, quer so bre a pre fe rên cia en tre eles dis pu ta da,
quer so bre a nu li da de, si mu la ção, fra u de, ou fal si dade das dí vi das e con tra tos.
Art. 1.556. Não havendo título legal à
preferência, terão os credores igual direito sobre os
bens do devedor comum.
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Art. 1.557. Os títulos legais de preferência são
os privilégios e os direitos reais.
Art. 1.558. Conservem seus respectivos direios
os credores, hipotecários ou privilegiados:
I – Sobre o preço do seguro da coisa gravada
com hipoteca ou privilégio, ou sobre a indenização
devida, havendo responsável pela perda ou
danificação da coisa.
II – Sobre o valor da indenização, se a coisa
obrigada a hipoteca ou privilégio for desapropriada,
ou submetida a servidão legal.
Art. 1.559. Nesses casos, o devedor do preço
do seguro ou da indenização, se exonera pagando
sem oposição dos credores hipotecários ou
privilegiados.
Art. 1.560. O crédito real prefere ao pessoal de
qualquer espécie, salvo a excepção estabelecida no
paragráfo único do art. 759; o crédito pessoal
privilegiado ao simples, e o privilégio especial, ao
geral.
Art. 1.561. A preferência resultante de
hipotheca, penhor e mais direitos reais (art. 674),
determinar-se-á de conformidade com o disposto no
livro antecedente.
Art. 1.562. Quando concorrerem aos mesmos
bens, e por título igual, diversos credores da mesma
classe, especialmente privilegiados, haverá entre
eles rateio, proporcional ao valor dos respectivos
créditos, se o produto não bastar para o pagamento
integral de todos.
Art. 1.563. Os privilégios – excetuado o de que
trata o parágrafo único do art. 759 – se referem
somente:
I – Aos bens móveis do devedor, não sujeitos a
direito real de outrem.
II – Aos imóveis não hipotecados.
III – Ao saldo do preço dos bens sujeitos a
penhor ou hipoteca, depois de pagos os respectivos
credores.
IV – Ao valor do seguro e da desapropriação.
Art. 1.564. Do preço do imóvel hipotecado,
porém, serão deduzidas as custas judiciais de sua
execução, bem como as despesas de conservação
com ele feitas por terceiro, mediante consenso do
devedor e do credor, depois de constituída a
hipoteca.
Art. 1.565. O privilégio especial só compreende
os bens sujeitos, por expresa disposição de lei, ao
pagamento do crédito, que ele favorece, e o geral,
todos os bens não sujeitos a crédito real, nem a
privilégio especial.
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Art. 1.566. Tem privilégio especial:
I – Sobre a coisa arrecadada e liquidada, o
credor de custas e despesas judiciais feitas com a
arrecadação e liquidação.
II – Sobre a coisa salvada, o credor por
despesas de salvamento.
III – Sobre a coisa beneficiada, o credor por
benfeitorias necessárias ou úteis.
IV – Sobre os prédios rústicos ou urbanos,
fábricas, oficinas, ou quaisquer outras constuções, o
credor de matérias, dinheiro, ou serviços para a sua
edificação, reconstução, ou melhoramento.
V – Sobre os frutos agrícolas, os credores por
somentes, instrumentos e serviços à cultura, ou à
colheita.
VI – Sobre as alfaias e utensílios de uso
doméstico, nos prédios rústicos ou urbanos, os
credores de alugueres, quanto às prestações do ano
corrente e do anterior.
VII – Sobre os exemplares da obra existente na
massa do editor, o autor dela, ou seus legítimos
representantes, pelo crédito fundado contra aquele
no contrato de edição.
Art. 1.567. Cesa o privilégio estabelecido no
artigo antecedente, nº V, desde que os frutos são
reduzidos a outra espécie, ou vendidos depois de
recolhidos.
Art. 1.568. Havendo, a um tempo, credores com
direito ao privilégio do art. 1.566, nº III, e ao desse
artigo, nº IV, aplicar-se-lhes-á o disposto no art. 1.562.
Art. 1.569. Gozam de privilégio geral, na ordem
seguinte, sobre os bens do devedor:
I – O crédito por despesas do seu funeral, feito
sem pompa, segundo a condição do finado e o
costume do lugar.
II – O crédito por custas judiciais, ou por
despesas com a arrecadaçao e liquidação da massa.
III – O crédito por despesas com o luto do
cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se
forem moderadas.
IV – O crédito por despesas com a doença, de
que faleceu o devedor, no semestre anterior à sua
morte.
V – O crédito pelos gastos necessários à
mantença do devedor falecido e sua família, no
trimestre anterior ao falecimento.
VI – O crédito pelos impostos devidos à
Fazenda Pública, no ano corrente e no anterior.
VII – O crédito pelo salário dos criados e mais
pessoas de serviço doméstico do devedor, nos seus
derradeiros seis meses de vida.
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Art. 1.570. Na remuneração do art. 1.569, nº VII,
se inclue a dos mestres que, durante o mesmo
período, ensinaram aos descendentes menores do
devedor.
Art. 1571. A Fazenda Federal prefere à
Estadual, e esta, à Municipal.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão
competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 340, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258, do
Regimento Interno do Senado, requeiro
Tramitação em Conjunto do Projeto de Lei do
Senado nº 391/99, que “Altera os arts.21 e 232 da
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código
Brasileiro de Aeronáutica)” e do Projeto de Lei do
Senado nº 399/99, que “Altera os artigos 21 e 232
da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código
Brasileiro de Aeronáutica), e o § 2º do art. 2º da Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996", por versarem sobre
matéria correlata.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1999. –
Senador Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
requerimento lido será publicado e, oportunamente,
incluído em Ordem do Dia, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon
por 20 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falo hoje sobre um
tema que falaria ontem. Não o fiz porque fui envolvido
pelo diálogo entre o Congresso Nacional e o Supremo
Tribunal Federal. Portanto, falo hoje sobre a situação
política do Brasil e do meu Partido, o PMDB.
To dos sa be mos, Sr. Pre si den te, que a vida par tidá ria bra si le i ra é com ple xa, di fí cil. La men ta vel men te,
o Brasil não tem tradição de vida partidária; nunca
teve. É estranho, mas nossos vizinhos, inclusive
aque les que não têm his tó ria de de mo cra cia, como o
Pa ra guai – lá o Par ti do Co lo ra do exis te pra ti ca men te
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desde a in de pen dên cia –, a Argentina, o Uruguai, o
Chile, todos têm uma vida partidária tradicional. A
União Cí vi ca Ra di cal, da Argen ti na, tem mais de século de exis tên cia. No en tan to, no Bra sil, não te mos
vida par ti dá ria, não te mos tra di ção, não te mos his tória.
Então, o que estamos vivendo hoje não é um
fato novo. É apenas um fato agravado pela falta de
tra di ção da vida par ti dá ria. O Pre si den te da Re pú blica, o Senhor Fernando Henrique Cardoso, nesses
seus dois mandatos, está governando com ampla
base par ti dá ria; he te ro gê nea ao má xi mo, di ga-se de
pas sa gem. A so ci al de mo cra cia, o seu PSDB, par ti do
que saiu do MDB para ser mais puro, mais à es querda, no po der não con se guiu con so li dar-se e fez uma
aliança com o PFL, partido conservador neoliberal.
Essa ali an ça exis te des de o Pri me i ro Tur no da pri me ira ele i ção do Se nhor Fer nan do Hen ri que e está gover nan do até ago ra, acres ci do do PMDB e do Par ti do
Po pu lar Bra si le i ro, an ti go PDS.
O go ver no do Se nhor Fer nan do Hen ri que Cardo so tem al tos e ba i xos. Vive ago ra, tal vez, o seu pior
mo men to. As pes qui sas apon tam para con ce i tos nega ti vos. O nú me ro de opi niões “go ver no ruim e pés simo” é muito ma ior do que “bom e ótimo”. Não creio
que se deva definir o governo do Senhor Fernando
Henrique por essa pesquisa. Acho que ele vive um
mau mo men to. Mas não há dú vi da ne nhu ma de que
uma das ca rac te rís ti cas que tem mar ca do este go verno é a fal ta de de fi ni ção, de rumo, de ori en ta ção, de
de ter mi na ção.
O Governador Covas, por exem plo, lá em São
Paulo, tem de ter mi na ção. O Go ver na dor Co vas é uma
pes soa que sa be mos quem é, pois ele dá o rumo, a orien ta ção de seu Go ver no e diz o que quer. Entre tan to,
em re la ção ao Go ver no Fe de ral fica sem pre aque la inter ro ga ção: qual é o rumo do go ver no? E olha que isso
é in te res san te e, ao mes mo tem po, es tra nho, por que o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca é um ho mem de idéias, é um ho mem de con te ú do, é um ho mem de pro fundas con vic ções. Não há dú vi das de que di fi cil men te se
encontraria no Brasil alguém com mais cultura, com
mais ca pa ci da de, com mais co nhe ci men to, com mais
prá ti ca, com mais ex pe riên cia do que o Se nhor Pre siden te da Re pú bli ca.
No entanto, fica esta tremenda in terrogação:
qual é o rumo de seu go ver no? Para onde vai? O que
de se ja? Lê-se nos jor na is que ele can sou da fal ta de
unidade, que está com a paciência es gotada e que
quer que o go ver no te nha um rumo. Que bom! Mas o
im por tan te é sa ber qual será esse rumo.
Há três anos, meu que ri do ami go Se na dor Artur
da Távola, do PSDB do Rio de Ja neiro, veio à tri-
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buna de fen der a im por tân cia e o sig ni fi ca do da ali ança da so ci al de mo cra cia do seu Par ti do e o ne o li be ralis mo do PFL. De lá para cá, a si tu a ção se mo di fi cou.
Verifica-se, hoje, um debate internacional em torno
da ques tão da cha ma da glo ba li za ção, como ine xo rável, de conseqüências totais e absolutas, em que o
Bra sil não ti nha como op tar, ti nha de ace i tar.
Não me parece que o puro e simples
neoliberalismo seja o único caminho que traga como
conseqüência vitórias espetaculares e resolva os
problemas sociais. Pelo contrário, o neoliberalismo
está demonstrando que ele, pura e simplesmente,
não equaciona os problemas sociais dramáticos que
vive o mundo. Vamos chegar ao final do milênio com
1,5 bilhões de almas vivendo praticamente no regime
da fome e da miséria absoluta.
Dentro desse contexto, situa-se o Presidente. É
dentro desse contexto que vem esta interrogação
permanente: PSDB, PFL e PMDB. O PFL e o PSDB
mantêm um entendimento que vem de longe, desde o
início da primeira eleição. Naquela primeira eleição
do Senhor Fernando Henrique Cardoso, quando eu o
apoiei, eu era Líder do Governo Itamar, que também o
apoiava, comecei a ter as minhas divergências e não
aceitei ser Líder do Governo, convidado que fui por
ele. Não aceitei o convite, embora honrado, pela
fórmula da aliança feita.
Se dependesse do Presidente Itamar Franco e
de mim, a aliança seria outra: o PSDB faria uma
aliança mais pelo centro, com algum lado pela
esquerda, podendo até ter o PFL na composição,
mas este viria gratuitamente. Defendíamos, para
Vice-Presidente, a candidatura do Sr. Hélio Garcia,
então Governador de Minas Gerais e que pertencia
ao Partido Trabalhista Brasileiro, partido que, na
época, tinha quadros. Achávamos que seu nome
daria uma conotação mais progressista ao Senhor
Fernando Henrique, porque o Sr. Hélio Garcia tinha
sido Vice-Governador de Tancredo Neves e assumiu
como Governador no lugar de Tancredo Neves
quando ele renunciou para ser Presidente da
República. Pertencia ao Partido Trabalhista
Brasileiro, partido que tinha uma história voltada para
o social.
Mas o Se nhor Fer nan do Hen ri que não ace i tou.
Di zem que foi uma im po si ção dele, Fer nan do Hen rique, no sen ti do de que a ali an ça do PSDB fos se com
o PFL. O ar gu men to que, di zem, ele te ria in vo ca do é
que o PFL tem es tru tu ra, so li dez, prag ma tis mo e que
o Covas teria pago um preço muito caro na eleição
an te ri or por ter-se ba se a do ape nas no PSDB. E aconte ceu aque la con fu são toda no PSDB, o vice ter mi nou
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não ace i tan do e o PSDB ter mi nou fi can do no meio do
ca mi nho, com o Sr. Co vas fa lan do no tal cho que do
ca pi ta lis mo, em dis cur so des ta tri bu na, em que dava
um avan ço para o cen tro. De po is, o vice dele, que é o
atual Prefeito de Recife, retirou a can di da tu ra, e ele
teve que co lo car o Almir Ga bri el. Aí per deu a cre di bi lida de da Glo bo e ter mi nou dan do no que deu man ter
uma can di da tu ra que não che gou nem ao se gun do lugar.
A ver da de é que o Se nhor Fer nan do Hen ri que fez
essa ali an ça, que deu re sul ta do, ele i to ral men te fa lan do,
pois ga nhou a ele i ção. O PMDB, logo em se gui da, foi
con vi da do a par ti ci par do go ver no, e ace i tou. Mu i tos do
PMDB – e eu fui um de les – de fen di am, des de o iní cio, o
apoio ao PSDB. Não ace i tei, em mo men to ne nhum, a
can di da tu ra do Sr. Ores tes Qu ér cia. De po is apa re ceu a
can di da tu ra do Dr. Ulysses Gu i ma rães, em quem vo tei,
em bo ra achan do que ele não ti ves se chan ce e ape lando para que ele re ti ras se a can di da tu ra. Mas, no se gundo turno, fechamos com a candidatura de Fernando
Hen ri que Car do so.
Esta be le ci do o go ver no, de lá para cá, apa re ceram as se guin tes in ter ro ga ções: Qual é a li nha do gover no e o que ele quer? Du ran te mu i to tem po o PFL
mar cou a li nha do go ver no, pela com pe tên cia de seus
líderes.
Desta tribuna mu ita gente brincou, porque eu
cha mei a aten ção para o fato de que o PFL era o único par ti do cujo co man do era pro fis si o nal. O PSDB era
composto por românticos que saíram do MDB em
bus ca de um par ti do per fe i to e nun ca en con tra ram. O
PMDB era o eter no PMDB com as suas di ver gên ci as
e so fria o dra mas do afas ta men to do Dr. Ulysses Gu ima rães. Um erro his tó ri co do PMDB foi co lo car o Sr.
Qu ér cia na Pre si dên cia do Par ti do, o que ca u sou uma
ra cha du ra to tal – pa ga mos um pre ço mu i to alto. Ha via
ain da a can di da tu ra do Qu ér cia à Pre si dên cia da Repú bli ca, cujo re sul ta do não pre ci sá va mos es pe rar o final das ele i ções para de du zir o fra cas so.
Então o PFL do mi nou o Go ver no. O PSDB es ta va
à fren te dos go ver nos de São Pa u lo, de Mi nas, do Pa raná e do Rio de Ja ne i ro. Ti nha quan to go ver nos es ta du a is
da ma i or im por tân cia para tra ba lhar e o PFL, que não tinha, pra ti ca men te co or de nou o Go ver no. O PFL – re pi to
– com um co man do de alto ga ba ri to: Anto nio Car los, seu
querido filho, Marco Maciel, Bornhausen e Inocêncio.
Essas cin co pes so as se en ten di am por te le pa tia. O PFL
era um par ti do al ta men te pro fis si o nal.
O PMDB, na que la si tu a ção ri dí cu la de sem pre,
apa re cia nas man che tes dos jor na is bri gan do por cargos e aca bou cri an do esta ima gem, que as pes quisas comprovaram: o PMDB é fi siológico, briga por
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cargos. O PSDB, a não ser pela figura do falecido
Ser jão, que mais ou me nos se im pu nha, fi cou es va ziado pela fi gu ra do Pre si den te. E o Pre si den te es colheu para os cargos mais importantes pessoas do
PSDB, mas que não ti nham nada a ver com o PSDB,
como era o caso do Sr. Edu ar do Jor ge, o atu al Che fe
da Casa Civil e mais alguns nomes que integram o
Go ver no, como o Mi nis tro da Fa zen da, que não têm
ab so lu ta men te nada a ver com o PSDB, po rém es tão
na cota do Pre si den te da Re pú bli ca e o PSDB paga a
con ta. E o PFL foi se ado nan do do Go ver no.
E aconteceu uma coisa muito importante, que
deve ser analisada: a figura do Sr. Antonio Carlos
Magalhães começou a crescer demais. Aquele
quinteto que tocava de ouvido, que se entendia às mil
maravilhas, hoje continua existindo, mas quem fala é
só um. O PFL hoje chama-se Antonio Carlos
Magalhães. As notícias e as pesquisas estão dizendo
isso. Acho que é até um orgulho para ele. O próprio
PFL diz que está satisfeito, porque ainda não tinha
um nome para candidato à Presidência da Republica.
Hoje, segundo as pesquisas, o nome é Antonio
Carlos Magalhães. Com isso, o PFL perdeu aquele
jogo de harmonia.
O meu querido amigo Marco Maciel – brilhante,
diga-se de passagem – ao seu estilo, recolheu-se. Está
mais singelo, mais simples, cumprindo com dignidade o
seu papel de Vice-Presidente, ajudando, colaborando.
Não está sendo requisitado, como deveria, pelo
Presidente da República. O Presidente da República
deveria solicitar cem vezes mais o Sr. Marco Maciel
pelo que ele é, pela sua dignidade, pela competência,
pela sua capacidade de fazer alianças. Muitos dos
incidentes atuais, ele poderia resolver. Como não foi
procurado pelo Presidente, não vai se oferecer; não é o
seu estilo e não é o seu gênero.
O meu amigo Inocêncio de Oliveira, o Líder na
Câmara, está lá no seu papel de Líder na Câmara.
Quem é ele? Por que ele vai bater boca ou vai querer
dividir prestígio com o Sr. Antonio Carlos Magalhães?
O Bornhausem, o Presidente do Partido, é o
Presidente do Partido e até está satisfeito, porque o
Sr. ACM está ocupando um espaço que se soma para
ele.
Mas o que está acontecendo é que o PFL
mudou. O PFL está passando a ser o Partido de um
homem só, que é o Sr. Antonio Carlos; e o Sr. Antonio
Carlos é um homem de personalidade própria.
Não estou falando agora porque ele está em
Paris; estou falando a favor, com o maior respeito.
Não estou fazendo um pronunciamento invocando
algo de pessoal. Eu jamais o faria desta tribuna se o
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Sr. Antonio Carlos não estivesse aqui. Estou apenas
fazendo uma constatação, que é real e que é
altamente elogiosa ao Sr. Antonio Carlos Magalhães.
Não o estou criticando. Estou constatando que ele
avançou, que ele cresceu e que, hoje, é o nome do
PFL. Os outros nomes? Imaginem os senhores um
Partido que tem um Bernardo Cabral como um dos
seus grandes membros! No entanto, o Sr. Bernardo
Cabral é um dos seus grandes membros, assim como
quaisquer outros que quisermos citar.
Em qualquer pesquisa, até nas do PMDB,
aparece o nome do Sr. Antonio Carlos Magalhães.
Portanto, hoje, o PFL é Antonio Carlos Magalhães.
Aquela aliança que existia no PFL, o entendimento
daquelas cinco pessoas não existe mais. Hoje,
dizemos que o Ministro das Minas e Energia e o
Ministro da Previdência Social são os Ministros do Sr.
Antonio Carlos. Por quê? Porque ele é o homem que
está na posição de fazer isso.
Vejam que a fábrica de automóveis que iria para
o Rio Grande do Sul não vai mais para lá,
lamentavelmente, infelizmente. Estavam todos
brigando. Foi para aonde? Para a Bahia? Não. Foi
para o Sr. Antonio Carlos. Ele levou para a Bahia,
como poderia ter levado para o Espírito Santo, como
poderia ter levado para Pernambuco. Está lá o
Governador da Bahia fazendo questão de dizer que
agradece o fato 100% ao Sr. Antonio Carlos – nem se
lembra de agradecer ao Presidente; e creio que S.
Exª está certo, pois o Presidente não deve ter feito
muita coisa – e a mais ninguém. A fábrica veio para a
Bahia por causa do Sr. Antonio Carlos, o que é
verdade.
Quero salientar que houve uma mudança, e
essa mudança é muito importante.
De repente, com a saída de Ulysses Guimarães,
o PMDB cometeu um erro mortal, meu bravo Senador
Nabor Júnior. Quando o Dr. Ulysses perdeu a eleição
para Presidente da República, aí é que ele deveria ter
ficado na presidência do partido. Sem aquela história
atávica de que tinha de chegar à Presidência da
República, ele seria o grande condutor do partido e o
levaria adiante.
O Dr. Ulysses foi a fi gu ra mais fan tás ti ca que conhe ci nos meus 40 anos de vida po lí ti ca. Mas se hou ve
um equí vo co na sua vida foi o de achar que ti nha que
che gar à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Se ele não ti vesse co lo ca do isso na ca be ça, se não fos se fa na ti za do
por isso, teria chegado lá. O problema dele com o
Tan cre do, o pro ble ma dele com o Te o tô nio, o pro blema dele com o Arra es, o pro ble ma dele com o Co vas
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era exatamente por serem possíveis candidatos. No
momento em que ele não era mais candidato, era a
hora em que de ve ria as su mir o co man do.
O Sr. Qu ér cia, na épo ca – com gran de pres tí gio,
di ga-se de pas sa gem –, que ria ser can di da to. Qu ando o Qu ér cia foi ao meu ga bi ne te para me con vi dar
para ser o seu Pri me i ro Vi ce-Presidente – eu era Primeiro Vice-Presidente do Ulysses –, eu disse: “Não
ace i to o car go e acho que vais fa zer uma lou cu ra. Tu
de ve ri as de ve ria de i xar o Dr. Ulysses na pre si dên cia
do partido e poderias cuidar da sua candidatura à
Presidência da República”. Mas ele disse que não
por que não, por que não, e as su miu a Pre si dên cia e
deu no que deu. Com a que da do Dr. Ulysses, com a
sumida do Quércia, implodiu o comando do PMDB.
Era o PMDB do Qu ér cia, era o PMDB da qui, eram os
éti cos do Si mon, en fim, du ran te todo o Go ver no Fernan do Hen ri que o PMDB foi um par ti do de vá ri as pessoas.
O que está acontecendo agora? De repente,
hou ve uma in ver são. O PFL é o par ti do de um ho mem
só, que é o Sr. ACM, e o PMDB é um par ti do que não
tem um chefão como o ACM, como o Dr. Ulysses,
mas as su miu um co man do. Há o Pre si den te do Par tido, que, ao mes mo tem po, é Lí der da Ban ca da no Sena do. Na Câ ma ra, há o Pre si den te da Câ ma ra, e há
os Mi nis tros. Eles se re ú nem e, pra ti ca men te, to cam
de ou vi do.
O Sr. Francelino Pe re i ra (PFL-MG) – V. Ex ª
me con ce de um apar te?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Só de se jo
con clu ir. De po is, con ce de rei um apar te a V. Exª com o
ma i or pra zer.
O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL-MG) – Antes de
V. Exª con clu ir, que ro fa lar.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O tem po
do ora dor está es go ta do, Se na dor Fran ce li no.
O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL-TO) – E
es tou na fila.
O PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Essas pes soas es tão se en ten den do. O Sr. Pa di lha, o Pre si den te
do Par ti do, o Pre si den te da Câ ma ra, de re pen te, estão-se entendendo e estão-se acertando. Hoje, o
PMDB tem um co man do; co man do esse, di ga-se de
passagem, que chegou ao Senhor Fernando Hen rique pelo seu Pre si den te e dis se: “Pre si den te, pa re ce
que o PFL e o PSDB não que rem que o PMDB fi que
no Go ver no. Se não que rem, o se nhor nos diga, porque o PMDB sai do Go ver no”.
O importante é que se está travando esse debate.
O PMDB não tem candidato à Presidência. Vai ter, mas
não tem. Parece que o PFL e o PSDB já têm.
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O Sr. Francelino Pereira (PFL-MG) – Um
aparte, por favor, Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Apenas
para concluir o meu pensamento.
O Sr. Francelino Pereira (PFL-MG) – Aliás, é a
segunda vez, porque da primeira não deu para
concluir.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Quero
concluir o meu pensamento, e não o meu discurso.
Dentro desse contexto, o PMDB pergunta ao
Presidente Fernando Henrique: “Presidente, o
Senhor quer que fiquemos no seu Governo? O PFL e
o PSDB querem que o PMDB saia”? Creio que essa é
a primeira pergunta que o Presidente tem a obrigação
de responder; e é o Presidente que tem que
responder, não é o PFL nem o PSDB.
Na minha opinião, o PMDB foi muito claro. Creio
que seria impatriótico sair do Governo agora; o
Governo está atravessando um momento muito
difícil. Nesse momento grave das instituições, se o
PMDB sair do Governo e começar a fazer oposição,
não será bom para o Governo. Para o PMDB, sim, é
até ótimo. Para o PMDB, eleitoralmente falando,
politicamente falando, creio que seria positivo largar o
barco e ir para Oposição. Mas não sou dessa escola,
Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Pedro Simon, o tempo de V. Exª está esgotado há
mais de 4 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Não sou
dessa escola, Sr. Presidente. A minha escola é a de
que devemos dar nossa colaboração ao País e,
nesse sentido, o Senhor Presidente tem que falar.
Sua Excelência deve sentar-se à mesa, não com o
PMDB, mas com o PFL e com o PSDB, e dizer: “Olha,
vamos ficar ou não com o PMDB?” Porque não vai ser
o Ministério dos Transportes e o Ministério da Justiça
que vão somar ou diminuir para um partido político.
Pelo amor de Deus, Sr. Presidente! Nesta hora, está
provado, o Senador Sarney foi Presidente da
República...
O Sr. Francelino Pereira (PFL-MG) –
Permite-me V. Exª um aparte, Senador?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Queria
fazer um apelo ao Senador Pedro Simon e aos
Senadores interessados em aparteá-lo para sermos
cordiais com os demais Senadores. Temos vinte
Senadores inscritos e o tempo do Senador Pedro
Simon está esgotado há 5 minutos.
Compreendo a importância do seu pro nun ci amen to, ape lo para que o seu apar te seja bre ve e so-
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licito ao Se na dor Pe dro Si mon que, em se gui da, conclua a sua in ter ven ção.
O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL-MG) – Se na dor
Pe dro Si mon, V. Exª sabe que a Casa se sen te mu i to
sensibilizada pelo seu permanente, inteligente e ta lentoso pronunciamento. O pro nunciamento de on tem foi igual zi nho ao de hoje. A im por tân cia do as sunto é que trou xe V. Exª no va men te a esta tri bu na. Aliás,
V. Exª, ontem, anunciou que iria falar hoje sobre o
mes mo as sun to, um pou co mais ex ten so, como está
sen do.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – É que eu
não ima gi na va que o Pre si den te se ria o Se na dor Geraldo Melo. Pensei que, não sendo S. Exª, eu teria
mais chan ce, mas com o Se na dor Ge ral do Melo não
te nho essa chan ce.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Não é
co mi go, é com o Re gi men to, Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Mas o Regi men to é o mes mo, e os ou tros Pre si den tes nos dão
mais chan ce.
O Sr. Francelino Pereira (PFL-MG) – V. Exª
tem um amor des me di do pelo Par ti do da Fren te Li beral. Já disse, salvo en ga no, que se ti ves se um fi lho,
ou se al guém ti ves se um fi lho ou uma pes soa para ser
fi li a da, V. Exª re co men da ria que se fi li as se ao PFL. V.
Exª tem um fi lho, e es tou cer to de que, um dia, atin gida a idade mínima, hoje de 15 anos de idade, ele
pode fi li ar-se ao PFL.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Eu lhe darei ...
O Sr. Francelino Pereira (PFL-MG) – Não, o
apar te é meu!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – O apar te é
seu, mas o fi lho é meu. (Ri sos)
O que eu dis se a V. Exª é que ori en to meus filhos a não en tra rem na po lí ti ca. Eu pa guei um pre ço
mu i to alto. Mas se, no fu tu ro, um fi lho meu ou al guém
re sol ves se en trar na po lí ti ca, eu di ria: “Então en tre no
PFL. Você vai estar sempre ga ran ti do, você não vai
ter pro ble ma al gum na vida”.
O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL-MG) – Não sei
se o es pec ta dor, que tem uma gran de ad mi ra ção por
V. Exª, assim como nós, mineiros, não sei se o ho mem co mum, esse ho mem do povo, que está nes te
mun do bra si le i ro, que ouve di a ri a men te V. Exª, per cebe a pro fun di da de da sua po si ção ou a ex ten são do
seu pen sa men to. Enten de mos que V. Exª é ta len to so,
é in te li gen te, mais do que in te li gen te, V. Exª é lú ci do,
mais do que um po lí ti co, V. Exª é um ho mem pú bli co e
merece a admiração deste País inteiro. Agora, não
deixa de ter um pou co de ma lí cia quan do diz que o
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Pre si den te des ta Casa, Se na dor Anto nio Car los Maga lhães, é o úni co lí der des te Par ti do.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Não, não,
não, não! Por amor de Deus!
O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL-MG) – Foi mais
ou me nos pa re ci do com isso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Não, por
favor!
O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL-MG) – Mais ou
me nos pa re ci do com isso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Não, não
va mos fa zer, por que não pos so fa zer in tri ga...
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Fran ce li no, por fa vor.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Sr. Pre siden te, por fa vor. Não pos so fa zer in tri ga ago ra...
O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL-MG) – Qu e ro os
5 mi nu tos que S. Exª teve a mais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem 2 mi nu tos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Se eu fosse fa zer in tri ga, não o fa ria com o ACM em Pa ris. Não
o fa ria. Estou elo gi an do o ACM. Estou di zen do que S.
Exª é um gran de nome, que ad qui riu um gran de prestí gio e cres ceu. Bas ta olhar mos o que di zem os jor nais: “PFL, hoje, é o ACM”; “ACM é o PFL”. Estou elo gian do o Sr. ACM. Não vá que rer co lo car de for ma di feren te, por que de po is S. Exª vai che gar e di zer: “O Pedro fa lou e eu não es ta va aqui”. Qu an do é para fa lar,
eu falo...
O Sr. Fran ce li no Pe re i ra(PFL-MG) – V. Exª está
fazendo um elogio permanente ao Senador Antonio
Carlos Ma galhães. Confesso que fico até com ci úmes, porque tenho uma gran de ad mi ra ção pelo Sena dor Anto nio Car los Ma ga lhães, as sim como V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Não tan ta.
Te nho os elo gi os, mas te nho as res tri ções.
O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL-MG) – Ago ra, na
ver da de, V. Exª está fa zen do um elo gio a todo o par tido, porque somos um partido organizado, hon rado,
sé rio. Ain da há dez ou quin ze dias fi li a mos dois par lamen ta res fe de ra is na nos sa le gen da em Mi nas Ge rais, que es ti ve ram aqui para re ce ber a ho me na gem da
Comissão Exe cu ti va do Par ti do. Pois é esse par ti do
que tam bém man tém uma ad mi ra ção por V. Exª, uma
gran de ad mi ra ção. Mas to dos são lí de res. V. Exª cita
Ber nar do Ca bral, aqui ao nos so lado, que é uma das
lideranças mais importantes deste País. E V. Exª o
admira.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – E V. Exª,
com a história que V. Exª tem!
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O Sr. Francelino Pereira (PFL-MG) – Colocar
um pouco de malícia nessa dissertação não é do
temperamento, nem intenção de V. Exª,
propriamente. É um pouco de emoção ou um pouco
de malícia. Continue, mais 5 minutos, por favor.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Sr. Pre sidente, quero di zer, com a maior singeleza, que o
PMDB era um Par ti do que não ti nha co man do des de
que o Dr. Ulysses dele foi afastado. O Dr. Quércia
nunca comandou o PMDB. Os seus sucessores na
Pre si dên cia nun ca ti ve ram con di ções de co man dar o
PMDB, que se tor nou pra ti ca men te um gru po de nôma des nos úl ti mos tem pos. Hoje, o meu par ti do tem
um co man do. Pode até di ver gir, mas tem um co mando uni fi ca do, como era o PFL.
O que estou di zendo com relação ao PFL é o
mes mo que di zem os jor na is to dos os dias. E o que dizem os jor na is? Hoje, há um nome: Sr. Anto nio Car los
Ma ga lhães, que é o ho mem do PFL. Os jor na is es tão
indo a tal pon to que di zem que a fi gu ra é o Sr. Anto nio
Car los Ma ga lhães e que o pro ble ma do Se nhor Fernando Henrique, o Presidente da República, é que
Sua Exce lên cia tem que ver as pes so as que o le vem
a con ver sar com o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Pe dro Si mon, com a ma i or sin ge le za, tam bém que ro
di zer que V. Exª já ul tra pas sou em 11 mi nu tos o seu
tem po. Ape lo para que V. Exª con clua o seu pro nun ciamento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) – Encerro,
Sr. Pre si den te, ape nas di zen do que o Pre si den te Fernando Henrique Cardoso, que tomou uma posição
co ra jo sa e cor re ta ao di zer que vai as su mir o co mando do Go ver no e que não ad mi te ter que ver sar so bre
isso, tem que ter uma res pos ta. Qual é a res pos ta? O
PMDB vai ficar no Governo? Vai. Sua Excelência
acha que é importante o PMDB estar no Governo?
Acha. Então, Deputados e Ministros do PSDB e do
PFL, pa rem com isso! Va mos sen tar à mesa e go vernar jun tos.
Isso me pa re ce mu i to im por tan te e é o ar gu mento que es tou tra zen do. Ao in vés de man che tes e ma lícias na imprensa, e jornalistas e colunistas de bochan do e di zen do que o PMDB não en ten de que está
na hora de sair, nos diga que não saiu.
Acho que se en ga na ri am al guns, Sr. Pre si den te.
Se o PMDB sair, acho que se ria como o que dis se o
Mi nis tro dos Trans por tes: “Saem mu i to mais do que
aque les que po de rão que rer fi car por ca u sa do empre go ou por ca u sa de um fa vor”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) –
Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para uma
comunicação inadiável, antes da Ordem do Dia, se
possível, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na
prorrogação da Hora do Expediente, V. Exª terá 5
minutos para usar da palavra.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) – Eu
também gostaria de pedir a V. Exª que também me
concedesse 5 minutos para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito, Senador Francelino Pereira, para a
prorrogação da Hora do Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 341, DE 1999
Senhor Presidente,
Com base no artigo 52, § 2º da Constituição
Federal, e no artigo 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, venho requerer seja solicitado ao
Banco do Brasil, através do Ministério da Fazenda, o
seguinte:
Encaminhar cópia de todas as faturas emitidas,
a partir de 1º de janeiro de 1998, não apenas ao
próprio Banco do Brasil S/A, como também a todos os
órgãos e entidades públicas, com os quais a BBTUR
– Banco do Brasil Viagens e Turismo Ltda., opera em
virtude da sua prestação de serviços de venda de
passagens aéreas terrestres e pacotes turísticos, em
geral ao abrigo da nova legislação que permite sua
atuação em caráter comercial.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1999. –
Senador Moreira Mendes.
REQUERIMENTO Nº 342, DE 1999
Senhor Presidente,
Com base no artigo 52, parágrafo 2º, da
Constituição Federal e no artigo 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, venho requerer seja
solicitado à Infraero, através do Ministério da Defesa
as seguintes informações:
Qual o débito das Companhias Aéreas
nacionais e estrangeiras referentes aos serviços
prestados pela Infraero nos aeroportos nacionais.
Qual o débito das Companhias Aéreas nacionais
e estrangeiras com a Infraero referente às taxas de
embarque cobradas antecipadamente dos usuários.

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sala das Sessões, 22 de junho de 1999. –
Senador Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, na forma regimental.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 432, DE 1999
Dispõe sobre a informação aos
consumidores acerca da incidência de
impostos sobre as mercadorias e
serviços comercializados no País, na
forma do art. 150, § 5º, da Constituição
Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais e os
prestadores de serviços ficam obrigados a informar
aos consumidores o percentual global de impostos
incidentes sobre as mercadorias e serviços que
comercializam.
§ 1º A informação referida no caput será
fornecida, alternativamente, na nota fiscal, no recibo
de venda ou mediante tabela exibida em local visível
nas dependências do estabelecimento.
§ 2º Os fornecedores de mercadorias se
obrigam a proporcionar as informações necessárias
para que os estabelecimentos comeciais e os
prestadores de serviços possam calcular a
percentagem global de impostos sobre os produtos e
serviços que comercializam.
§ 3º As microempresas e as empresas de
pequeno porte, assim consideradas aquelas que
estejam de acordo com os parâmetros definidos em lei,
estão dispensadas do cumprimento do disposto nesta
Lei.
Art. 2º Simultaneamente à implantação dessas
medidas, o Poder Executivo promoverá campanhas
de caráter educativo para informar os consumidores
sobre os impostos que incidem sobre os bens e
serviços comercializados no País.
Art. 3º O descumprimento do disposto no art. 1º
sujeitará o infrator a pagamento de multa, no valor
diário entre R$100,00 (cem reais) e R$1.000,00 (mil
reais), enquanto persistir a infração, e cuja gradação
será regulamentada, observando-se:
I – a quantidade de bens e serviços
comercializados pelo estabelecimento;
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II – a re du ção da mul ta em 50%, se o des cumpri men to da Lei for par ci al.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no pra zo de no ven ta dias a par tir da data de sua
publicação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O preço que pagam pelos produtos é na tu ralmente uma preocupação básica dos consumidores.
Em nosso País, essa preocupação foi ainda mais
agu ça da pela lon ga con vi vên cia com a in fla ção e com
as cons tan tes re mar ca ções de pre ços.
Hoje, após a es ta bi li da de mo ne tá ria, tor na-se viável aten der o an se io da po pu la ção que vem ma ni fes tando interesse em ser informada so bre os im pos tos que
paga in di re ta men te ao con su mi dor mer ca do ri as ou serviços. Re cen te ma té ria pu bli ca da em jor nal so bre pesqui sa efe tu a da nas re giões me tro po li ta nas de São Pa ulo, Sal va dor e For ta le za re ve la que mais de 80% da população gostaria de sa ber quan to re pre sen tam os impos tos no pre ço fi nal dos pro du tos.
Esse co nhe ci men to é pate da trans pa rên cia da
administração pública e im por tan te di re i to do con tribuinte, duas importantes prerrogativas que se con subs tan ci am no dis po si ti vo da Car ta Mag na (art. 150,
§ 5º): “A lei de ter mi na rá me di das para que os con sumi do res se jam es cla re ci dos acer ca dos im pos tos que
in ci dam so bre mer ca do ri as e ser vi ços”.
A obri ga to ri e da de de in for mar o per cen tu al global do im pos to in ci den te so bre o va lor do bem ou serviço, ao invés do va lor do im pos to pago, cons ti tui a
me lhor al ter na ti va para vi a bi li zar essa me di da, que de
ou tro modo tor nar-se-ia im pra ti cá vel, mor men te para
os estabelecimentos que comercializam grande
quantidade de itens, implicando custo excessivo e,
con se qüen te men te, re sis tên cia à sua apli ca ção.
É fato que, ao con trá rio de ou tros pa í ses, pos su ímos um con jun to de im poss tos in di re tos que in ci dem,
por ve zes em cas ca ta, so bre um mes mo item (a exemplo de um pro du to im por ta do, so bre o qual se apli cam
o im pos to de im por ta ção, o IPI e o ICMS), além de uma
mul ti pli ci da de de alí quo tas, de for ma que o cál cu lo do
va lor do im pos to, por item ven di do, se ria de di fí cil execu ção. Ade ma is, a atu a li za ção des se dado a cada alte ra ção de pre ço, ain da que pe que na, re pre sen ta li di ar
com uma enorme quantidade de informações, que
pode ser gi gan tes ca, de pen den do do nú me ro de itens
co mer ci a li za dos. Por ou tro lado, in for mar o per cen tu al
de im pos tos so bre os bens e ser vi ços ven di dos re quer
ape nas a alí quo ta glo bal por es pé cie de pro du to ou ser-
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vi ço, re du zin do subs tan ci al men te o vo lu me de da dos
a se rem pro ces sa dos.
As mi cro e as pe que nas em pre sas são ex clu ídas das exigências da Lei, em cum pri men to ao que
de ter mi na o art. 179 da Cons ti tu i ção que lhes as se gura tra ta men to ju rí di co di fe ren ci a do.
São es ta be le ci das tam bém pe na li da des aos infra to res, para que se as se gu re o cum pri men to da norma, de ter mi nan do va lo res cres cen tes para as mul tas,
de acor do com a quan ti da de de bens e ser vi ços comer ci a li za dos pelo es ta be le ci men to.
A pro pos ta in clui, ade ma is, a obri ga to ri e da de de
uma campanha de esclarecimento à população, o
que irá so mar-se aos re sul ta dos do pro je to, no sen tido de apri mo rar o co nhe ci men to dos con su mi do res e
for ta le cer o exer cí cio de sua ci da da nia.
Essas são as ra zões pe las qua is con ta mos com
o de ci si vo apo io dos no bres pa res para a apro va ção
des ta pro pos ta.
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999. – Se nador Car los Be zer ra
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 150.(*) Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:
....................................................................................
§ 5º A lei determinará medidas para que os
con su mi do res se jam es cla re ci dos acer ca dos impostos que incidam sobre mercadorias e ser viços.
....................................................................................
Art. 179. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe deral e os Mu ni cí pi os dis pen sa rão às mi cro em pre sas
e às empresas de pe que no por te, as sim de fi ni das
em lei, tratamento jurídicodiferenciado, visando a
in cen ti vá-las pela sim pli fi ca ção de suas obri ga ções
ad mi nis tra ti vas, tri bu tá ri as, pre vi den ciá ri as e cre ditícias, ou pela eliminação ou redução destas por
meio de lei.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe tente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
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É lido e apro va do o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 343, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,
re que i ro dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos do Pa re cer nº 402, de 1999, da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, so bre o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 129, de 1999, do Se na dor Hugo Na poleão e ou tros Se na do res, que es co lhe o Se nhor Gu ilher me Gra cin do So a res Pal me i ra para o car go de Minis tro do Tri bu nal de Con tas da União – TCU, nos termos do art. 73, § 2º in ci so II, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
a fim de que ma té ria cons te da Ordem do Dia da próxi ma ses são.
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999. – Se nador José Jor ge.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Apro vado o re que ri men to, a ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá
na Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va de ama nhã.
O SR. SILVA JÚNIOR (PMDB – PB) – Sr. Pre siden te, peço que me ins cre va para uma co mu ni ca ção
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será o terceiro inscrito na prorrogação da Hora do
Expe di en te, e dis po rá de 5 mi nu tos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, por 20 mi nutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pronun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que me traz à
tri bu na é um as sun to da mais alta se ri e da de, aliás, o
que tem sido um hábito dos Senadores que a ocu pam, mormente no instante em que, atravessando
rises, alguns se escondem dos desafios do futuro,
co lo can do bi om bos de omis são no pre sen te.
Chamo a aten ção da Ban ca da do Esta do do Acre
e da Ban ca da do Esta do de Ron dô nia, em par ti cu lar, e
a do Se na do, em ge ral, para a no tí cia es tam pa da no jornal A Tri bu na do Acre, do dia de hoje. Tí tu lo: “Sen dero se in fil tra no MST de RO e do AC”.
“Grupos armados, pertencentes a mo vimentos de ultra-esquerda, de orientação
maoísta e com vinculação ao movimento
Sendero Luminoso, do Peru, estão agindo
no Mo vi men to dos Sem-Terra em Ron dô nia,
e, segundo informações do serviço re ser vado da PM rondoniense, podem es tar in fil trados em outros Estados, in clusive no Acre,
tre i nan do pes so al para in va sões.”
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Aqui, Sr. Presidente, vem a notícia em favor do
MST. Essa notícia não é criticando o Movimento dos
Sem-Terra, porque, veja bem V. Exª:
“Em Rondônia, a com pro va ção da presença dos guerrilheiros foi confirmada por
sobreviventes do mas sacre de Corumbiara
e que resistem na área da invasão no Mu nicípio, ligados ao Movimento Camponês Co rumbiara (MCC). O agri cul tor Antô nio Ri be i ro,
o ”Tempestade" – esta é a alcunha dele –,
afir mou que a fac ção de tra ba lha do res li ga da
a uma autodenominada Liga Operária Cam ponesa (LOC) estaria infiltrando pessoal tre inado no exterior em guerrilha, fortemente ar mados, entre os sem-terra e tentando, pela
vi o lên cia, ex pul sar ou tros seg men tos."
Des ta co este pa rá gra fo:
“Segundo líderes moderados e tra di cionais dos sem-terra, os maoístas querem
incentivar o con fron to, a ocu pa ção de áre as
pro du ti vas e não se in te res sam por re sul tados prá ti cos para os pos se i ros, mas ape nas
em aumentar o clima de tensão das áreas
onde atu am.”
Veja bem a Casa: “segundo líderes tradicionais
dos sem-terra”. Por tan to, quem está di zen do isso, Sr.
Pre si den te, é um lí der tra di ci o nal dos sem-terra, é um líder moderado, é uma pessoa que não está querendo
“pôr le nha na fo gue i ra”, mas afir ma, com to das as letras, que “...os ma o ís tas que rem in cen ti var o con fron to,
a ocupação de áreas produtivas e não se interessam
por resultados práticos para os posseiros” – e o que
eles que rem? – “mas ape nas em au men tar o cli ma de
ten são das áre as onde atu am”.
E con ti nua a no tí cia: “A LOC es ta ria tam bém” –
isto é gra vís si mo – “per se guin do li de ran ças e al guns
sindicalistas...” Veja bem, Sr. Pre si den te, esse mo vimento persegue aqueles que estão com um ideal,
com uma fi na li da de, que não é a vi o lên cia. E diz mais,
que es ses sin di ca lis tas “já pre ci sa ram se re fu gi ar fora
do Esta do, por ame a ças de mor te. Nos seus acam pamen tos vi go ra um rí gi do có di go mi li tar e quem ten ta
sair é per se gui do”.
Logo a seguir, a notícia faz referência ao Co man do Mi li tar da Ama zô nia.
Há pou cos dias, nós, os Se na do res da Ama zônia, es ti ve mos ou vin do o ti tu lar do co man do mi li tar, o
Ge ne ral Less, e olha o que diz o jor nal:
“O Comandante Militar da Amazônica,
em Ma na us, já foi in for ma do do pro ble ma e
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em ordem do dia, há algumas semanas, o
comandante expressou sua preocupação
com a ame a ça de in va são do ter ri tó rio bra sile i ro por par te de gru pos ra di ca is que atu am
no Peru e na Colômbia para criar ”san tuá rios" em re giões pou co po vo a das".
Aqui não diz, Sr. Pre si den te, que são os nos sos
brasileiros do Movimento dos Sem-Terra, aqueles
que es tão lu tan do por um pu nha do de ter ra, aque les
que que rem dias me lho res, aque les que tra ça ram um
ide al, mas sim os que es tão vin do de fora, Sr. Pre siden te, que são gru pos ra di ca is que atu am em pa í ses
vi zi nhos, e lá de vem ser na ci o na is. E mais, con clui da
seguinte ma ne i ra: “Há in for ma ções de que in te grantes da Liga Ope rá ria Cam po ne sa e de outros gru pos
estariam se deslocando para o Acre e Mato Grosso,
para fi xar cé lu las do mo vi men to”.
Por que trou xe esse as sun to à tri bu na, Sr. Pre sidente? Por que vejo, nes ta Casa, al guns Srs. Se na dores pre o cu pa dos com o que con si de ram uma agres são
às suas pro pri e da des e ou tros pre o cu pa dos em de fender a le gi ti mi da de des sa agres são. Onde está a ra zão?
Quem está in te res sa do em cri ar esse tu mul to? Por que
es ta mos – como di zia ao co me ço – que ren do nos escon der nos bi om bos da omis são?
Lamentavelmente, Sr. Presidente, nota-se que
algumas autoridades – não é que não ve jam a so lução; sou ca paz de ad mi tir que essa so lu ção po de ria
ser vis ta – não vis lum bram o pro ble ma, que é da ma ior gra vi da de. Como se não bas tas se o nos so ter ri tó rio
es tar sen do, de vez em quan do, apu nha la do, as fi xi ado, ape dre ja do e pi so te a do na sua so be ra nia, ain da
vêm aque les que, de fora, ten tam so la par o mo vi mento – e aqui não va mos apre ci ar qual será sua ca rac terís ti ca, mas o re sul ta do, que é al ta men te dra má ti co.
O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o emi nen te Se na dor Na bor Jú ni or, por que seu
Esta do foi ci ta do. De po is, con ce de rei o apar te ao Sena dor Tião Vi a na, por igual cir cuns tân cia.
O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Eminente
Senador Bernardo Ca bral, a no tí cia que V. Exª está
trazendo ao conhecimento da Casa, através desse
bri lhan te pro nun ci a men to, foi pu bli ca da no jor nal do
meu Esta do, A Tribuna, e preocupa a todos nós.
Não fa ze mos qual quer res tri ção ao Mo vi men to dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, desde que sua
atu a ção ocor ra de for ma pa cí fi ca, den tro das re gras
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estabelecidas pela Cons tituição Fe de ral e pe las
leis. So mos a fa vor da re for ma agrá ria. E essa po sição não é de hoje; foi con so li da da nos anos de luta
con tra a di ta du ra e suas for ças re pres si vas. Acre dita mos que, ape sar de o Go ver no já ter as sen ta do
280 mil tra ba lha do res em pro je tos de re for ma agrária, nes tes úl ti mos qua tro anos, não é lí ci to es quecer a necessidade de as sen tar ou tro tanto, aten dendo às fa mílias hoje acam padas nas estra das,
sem as sis tên cia al gu ma por par te das au to ri da des.
Mas, em con tra par ti da, não po de mos ace i tar a po liti za ção do mo vi men to, ou seja, re pu di a mos a in filtra ção nele de guer ri lhe i ros do Peru, da Co lôm bia
ou de qual quer ou tro país, por que isso des vir tua a
es sên cia da sua re i vin di ca ção – que de ixa de ser
so ci al, em fa vor da re for ma agrá ria – para trans formar-se num ve í cu lo de luta pela conquista do po der, através de uma re vo lu ção. Não po de mos ace itar isso; tam pou co os se to res cons ci en tes da na ci ona li da de o ace i ta rão, in clu si ve as For ças Arma das.
Enca re mos a re a li da de: do modo como as coi sas
es tão acon te cen do, pode mos até mes mo recear
que pos sam pro vo car um retro ces so ins ti tu ci o nal
em nos so País. Temos o exem plo do passa do, e
não que re mos re i te rá-lo – ao con trá rio, como sempre re cor do, quem não apren de com os er ros co metidos no pas sa do está conde na do a re peti-los no
pre sen te e no fu tu ro. As au to ri da des têm a obri gação de res guar dar os in te res ses ma i o res da Pá tria
e de vem fa zê-lo tam bém nes te caso, pro vi den ci ando o le van ta men to de to dos os nú me ros e de ta lhes
da si tu a ção nos Esta dos do Acre, de Ron dô nia e do
Ama zo nas, a fim de ve ri fi car se re al men te essa notí cia publi ca da por A Tri buna, de Rio Bran co, tem
fun da men to ou não. Se a res pos ta for po si ti va, esta re mos em face de um ris co efe ti va men te gran de
para a nossa so be ra nia, com o que não po de mos
con cor dar. Agra de ço o apar te con ce di do por V. Exª.
e o cum pri men to pela opor tu ni da de de seu dis curso, cujo teor vai ao en con tro das te ses que ve nho
le van tan do nes te ple ná rio, in clu si ve em pro nun ci amen to fe i to on tem à no i te. Mu i to obri ga do.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Darei a resposta a V. Exª tão logo ouça o Senador
Tião Viana.
Ouço V. Exª, Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Nobre
Senador Bernardo Cabral, quero apenas fazer um
esclarecimento e contribuir com V. Exª em seu
pronunciamento. Tem sido preocupação de todo o
Parlamento esta contínua crise em que vive a
Amazônia brasileira: a cobiça internacional, a
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ocupação equivocada, em uma demonstração clara
para a sociedade brasileira do falido projeto de
desenvolvimento que as forças tradicionais
tentaram implantar na Região Amazônica. O
Governo brasileiro deve fazer o que V. Exª alertou
há poucas semanas, em um pronunciamento muito
lúcido nesta Casa, e demonstrar atenção, respeito
e compromisso com a Amazônia brasileira. Não
podemos entender como o maior tesouro brasileiro
possa ser tratado dessa forma pelo poder político
central deste País. A conseqüência natural são
essas ações graves. Hoje, no Acre, não há uma
ação do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra, porque ele ainda está localizado nas
regiões do Centro-Sul do Brasil. No entanto,
acontece um movimento às escondidas, um
movimento delicado promovido por membros de
guerrilha e de organizações paramilitares de países
vizinhos. Há poucos meses, registrou-se, em
Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do Brasil, a ação
de um grupo de traficantes de madeira que levou
mais de dois mil metros cúbicos de mogno, no valor
de mais R$12 milhões. Há também o tráfico de
drogas, como uma ocorrência natural hoje, já que
não há uma separação entre a fronteira brasileira e
a fronteira peruana. Lamento informar uma
declaração do ex-Secretário de Segurança e de
Justiça do Estado do Acre à minha pessoa, quando
afirmou que, dentro de algumas cidades do Estado
do Acre, traficantes, necessitando da moeda como
valor, trocavam um quilo de pasta-base de cocaína
por um salário mínimo. É uma situação
preocupante, não apenas do ponto de vista da
lógica da luta política, mas da atenção e
sensibilidade do Governo brasileiro em relação à
Região Amazônica. Entendo que a única maneira
de se evitar isso é com política pública. Alegro-me
ao afirmar que li, na página dois do jornal Folha de
S.Paulo, hoje, o artigo intitulado: “Um exemplo que
vem do Acre”. Com política pública e investimento no
desenvolvimento humano e socioeconômico,
evitaremos situações como essas. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Senadores Tião Viana e Nabor Júnior, sempre
entendi que o aparte, muitas vezes, ajuda o orador.
Mas, na maioria, ele engrandece o discurso de quem
está na tribuna. É o caso do aparte de V. Exªs.
Por que digo isso? Por que V. Exª, Se na dor Tião
Vi a na, é do PT. O ir mão de V. Exª, que é Go ver na dor
do Acre, está fa zen do uma ad mi nis tra ção eqüi dis tan te de qual quer co no ta ção po lí ti co-partidária,
por que sen te o dra ma da nos sa re gião lá em
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cima. O Senador Nabor Júnior foi Governador do
Estado do Acre e traz, portanto, a sua experiência.
Ambos es tão, a meu exem plo, ven do o pe ri go que se
avi zi nha, se já não es ti ver ali ins ta la do.
Ainda há pouco, conversávamos três Senadores,
preocupadíssimos com a problemática que já vem de
longe na nossa região, ora criando uma mística em
determinada aldeia indígena; depois, criando focos
sobre o meio ambiente. E os três éramos unânimes na
seguinte confirmação: o País deve tomar uma
providência enquanto é tempo, porque, nota-se hoje
que algumas autoridades não gostam do que são e, o
que é mais grave, às vezes parecem ter saudades do
que foram e têm medo de enfrentar a realidade atual.
Esse é um problema tão sério que, para abordá-lo, há
que se ter muito cuidado, porque, senão, entra-se para
um lado que é absolutamente contrário ao movimento e
acaba-se por resvalar noutro que é favorável.
Como a minha presença é para reflexão de
todos – não dos que sejam contrários ao Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e muito menos
dos que são favoráveis, mas pondo em primeiro plano
o nosso País – é que abordo a notícia do jornal. E o fiz
exatamente para dar respaldo a um Governador que
é do Partido dos Trabalhadores, para mostrar que,
nesta circunstância, ou todos nós nos unimos, ou
todos nós vamos ser vítimas de tal soçobro, de tal
afundamento, que não haverá socorro que nos trará
de volta à superfície.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – E
isso, Sr. Presidente, vem a propósito de que,
quando – daqui a pouco ouvirei o Senador Gilberto
Mestrinho – S. Exª era o Governador do Estado,
passou-se para o campo da Assembléia Nacional
Constituinte uma espécie de propaganda que era
absolutamente falsa, conduzida de forma a nos
deixar lá em cima, na região, absolutamente à
mercê do nosso vazio, que foi o estigma criado contra
o Calha Norte.
Conclusão:
hoje
os
tecnoburocratas
colocam zero no orçamento, e quilômetros e
quilômetros de área fronteiriça estão desertos,
sem que sequer seja dado o anúncio de que
amanhã poderemos ter o controle sobre a nossa
região e – o que é mais grave – sobre a nossa
soberania.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Bernardo Cabral, permita-me interrompê-lo apenas
para prorrogar a Hora do Expediente, para que V. Exª
possa concluir o seu discurso.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, agradeço a V. Exª pela prorrogação da
Hora do Expe di en te, por que um as sun to des sa na ture za me re ce essa aten ção, por se tra tar de um as sunto que não tem nenhuma conotação po lí tico-partidária, mas tem uma co no ta ção de to ma da de
po si ção do Se na do em fa vor da qui lo que diz res pe i to
à nos sa so be ra nia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nobre
Senador Bernardo Ca bral, V. Exª ain da dis põe de 2
minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.
Ouço o apar te do Se na dor Gil ber to Mes tri nho.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No bre Se na dor Bernardo Ca bral, ain da on tem eu di zia
– e V. Exª, com pro pri e da de, re pe te aqui – que, na
Ama zô nia, colo ca mos a re gião aci ma dos pro blemas po lí ti cos. Na re gião, há um exem plo de di ver sida de po lítica, por que todos os prin ci pa is par tidos
do País es tão ali re pre sen ta dos: o Acre é go ver nado pelo PT; Roraima, pelo PPB; o Ama zo nas, pelo
PFL; o Pará, pelo PSDB; o Ama pá, pelo PSB. Mas
os pro ble mas da Ama zô nia são de to dos nós. Não
importa quem go verna, não impor ta quem man da
no Exe cu ti vo. O que im por ta é que lá vive um povo
es que ci do que luta e te i ma em ser bra si le i ro. Essa é
a gran de re a li da de da re gião, e to dos nós es ta mos
aqui com esse pro pó si to. Sou do PMDB, V. Exª é do
PFL, mas o nos so pro pó si to é o mes mo na re gião.
O que V. Exª aborda é impor tan te, por que hoje todos es ses mo vi men tos guer ri lhe i ros – FARC, ELN,
M-19, Tupac Ama ru, Sen de ro Lu mi no so – não são
mais ide o ló gi cos. Eles são in dús tri as de sa que, de
rou bo e de trá fi co de dro gas. Assim como eles in terferem, pela no tí cia, no Mo vi men to dos Sem-Terra,
eles en si nam os ín di os a plan tar e a re fi nar coca e
epa du e, no Acre, fa zem o que es tão fa zen do com o
tra ba lha dor, ou seja, en si nam tam bém a pre pa rar a
pas ta bá si ca. Infe liz men te, na que la imen sa re gião
– se ob ser var mos toda a re gião do Co man do Mi li tar
da Ama zô nia, por exem plo –, há 11 mil qui lô me tros
de fron te i ras; con tan do de ge ne ral a sol da do, há 22
mil ho mens, que, mu i tas ve zes, não têm ali men to,
tal a si tuação di fícil em que fo ram colo ca dos. Não
foi só o fato de aca bar com o Ca lha Nor te e de des tinar ver bas para obras pa ra das! Há fal ta de aten ção.
O dis cur so de V. Exª cabe mu i to bem nes te ins tan te,
é im por tan te e me re ce a re fle xão de to dos nós, porque, se não to mar mos uma pro vi dên cia em re la ção
à Ama zônia, em bre ve os bálcãs es ta rão naquela
re gião.
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O Sr. Blairo Maggi ( – MT) – Permite-me V. Exª
um aparte, Senador Bernardo Cabral?
O Sr. Moreira Men des (PFL – RO) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, permita-me ouvir os Senadores Blai ro
Mag gi e Mo re i ra Men des e res pon der a am bos, conclu in do o meu dis cur so com a be ne vo lên cia de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ape nas
que ro fa zer ciên cia a V. Exª de que o tem po de pror roga ção já se es go tou. Mas a Casa ou vi rá, sem dú vi da,
os apar tes de S. Exªs.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Conce do o apar te ao Se na dor Bla i ro Mag gi, que ha via pedi do a pa la vra an tes do Se na dor Mo re i ra Men des.
O Sr. Bla i ro Mag gi ( – MT) – Se na dor Ber nar do
Cabral, o seu dis cur so é mu i to opor tu no e traz uma
pre o cu pa ção que nós, que es ta mos na Ama zô nia, temos há mu i to tem po. E a mi nha pre o cu pa ção – ou vindo o que V. Exª está di zen do ago ra – é ape nas um refle xo do aban do no da Ama zô nia bra si le i ra e do desca so com que o Go ver no Fe de ral tem tra ta do aque la
região. Como fa lou o nobre Senador Tião Viana, a
Amazônia é o nosso maior patrimônio e está to talmen te aban do na da. Gos ta ria de de i xar para re fle xão
o que po de rá vir a acon te cer no fu tu ro. No ano 2012,
não de ve rá mais exis tir a Zona Fran ca de Ma na us, o
que acabará com o maior potencial de geração de
em pre go e de ren da da Ama zô nia. Se o Go ver no Fede ral, o Su do es te, o Esta do de São Pa u lo, as for ças
con trá ri as à per ma nên cia da Zona Fran ca de Ma na us
conseguirem com ela aca bar, ire mos ace le rar o proces so de in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia. E a nos sa
maior pre ocupação é que, se não preservarmos a
Zona Fran ca, que gera ren da e em pre go na que la região, aquela população pedirá, no futuro, para que
na ções es tran ge i ras in ter ve nham na Ama zô nia para
lhe dar sus ten to, co mi da e gua ri da. Essa é a nos sa
pre o cu pa ção e a con si de ra ção que que ro in cor po rar
a esse bri lhan te dis cur so que V. Exª está pro fe rin do
aqui no Se na do.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Mui to obri ga do.
Con ce do o apar te ao Se na dor Mo re i ra Men des.
O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Senador
Ber nar do Ca bral, a de nún cia que V. Exª traz à tri bu na
nesta tarde não é uma mera conjectura, uma mera
notícia de jornal, mas é uma ver da de já de nun ci a da
aqui por mim, in clu si ve. A exis tên cia da Liga Ope rá ria
Cam po ne sa e do Mo vi men to Cam po nês Co rum bi a ra
no Esta do de Ron dô nia é uma re a li da de que foi tra tada num relatório reservado expedido pelo INCRA e
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num ou tro re la tó rio ex pe di do pelo Mi nis té rio Pú bli co
do Esta do de Ron dô nia, fa zen do de nún ci as tal como
V. Exª descreveu no seu pronunciamento de hoje.
Para ser cur to e bre ve, que ro ape nas di zer que é preci so co brar das au to ri da des uma po si ção a esse respe i to. É pre ci so que se tome uma pro vi dên cia de imedi a to. Não po de mos per mi tir que Ron dô nia ve nha a
ser pal co de ta ma nha ir res pon sa bi li da de, com a perma nên cia ali de gru pos fo ra-da-lei, tais como os denun ci a dos por V. Exª. Esses gru pos não po dem prospe rar em nos so ter ri tó rio. Era só o que fal ta va para a
nos sa Ama zô nia! Mas acre di to que, com o po si ci o namen to de V. Exª na tar de de hoje, so ma do ao de todos os ou tros Se na do res, cer ta men te as nos sas auto ri da des ha ve rão de to mar as pro vi dên ci as ca bí ve is.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, antes de concluir o meu pronunciamento,
quero agradecer aos Senadores Blairo Maggi,
Gilberto Mestrinho e Moreira Mendes, que,
respectivamente, trazem a palavra de Mato Grosso,
do Amazonas e de Rondônia e que, com o Acre,
mostram que estamos unidos em favor de uma
atitude séria.
No começo do meu discurso, eu dizia que,
lamentavelmente, certas autoridades estão se
escondendo do desafio do presente, um desafio que
está mais próximo – já não é mais um desafio do
futuro –, colocando “biombos de omissão”. Quero crer
que, nesta tarde, o Senado começa a sentir que a
história da soberania brasileira pode ser reescrita de
forma diferente, se não atentarmos para esta
responsabilidade atual.
Agradeço a V. Exª, Presidente Geraldo Melo, a
tolerância concedida a este seu colega.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma comunicação inadiável, por 5 minutos, e
apelando que se limite ao tempo de 5 minutos, tem a
palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP.
Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Se na dor Ge ral do Melo, Srªs e Srs.
Se na do res, na úl ti ma quar ta-feira hou ve uma dis cussão de grande relevância para os objetivos, as res ponsabilidade e as funções do Se nado Fe deral na
Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania. Na
opor tu ni da de, nós, os qua tor ze Se na do res do Blo co
de Oposição, o Senador Pedro Simon e o Senador
Roberto Requião, havíamos assinado um re que rimento para que ouvíssemos, simul ta ne a men te, ou
até um após ou tro, os Srs. João Ba tis ta Cam pe lo,
José Anto nio Mon te i ro e o Bis po D. Xa vi er Gil les de
Ma u pe ou d’Ableiges, do Ma ra nhão. Por 11 a 9 – e
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in te res san te que as Ban ca das do PFL, do PMDB, do
PSDB até não fo ram unâ ni mes e se di vi di ram, na ocasião – não con se gui mos que o Se na do Fe de ral ava liasse como oportuna a oitiva daquelas pessoas. E
cou be à Câ ma ra dos De pu ta dos ou vir o de po i men to
do ex-sacerdote, José Anto nio Mon te i ro, e no dia seguin te até con vi da dos fo mos, os mem bros da Co missão de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do,
para ou vir o de po i men to do já en tão Di re tor da Po lí cia
Fe de ral, João Ba tis ta Cam pe lo.
Sr. Presidente, que ro registrar que o Sena do
per deu a opor tu ni da de de es cla re cer in te i ra men te o
epi só dio, e de for ma con clu si va. Quem efe ti va men te
es cla re ceu de ma ne i ra con clu si va o epi só dio, de uma
ma ne i ra bri lhan te foi o jor na lis ta Elio Gas pa ri, na notável entrevista que publicou domingo, no jor nal O
Globo e na Folha de S.Paulo, no artigo: “A voz do
bis po Xa vi er, que o de le ga do Cam pe lo pren deu”. Vou
ler um pe que no tre cho, jus ta men te a par te con clu siva.
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – Lem bre-se do tem po, Se na dor Su plicy, por fa vor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) –
Res pe i tan do o tem po.
“O senhor acha que ele torturou o Pa dre José Anto nio?
Não acho. Tenho a mais absoluta cer teza.
E por que ele não tor tu rou o se nhor?
Só quem pode responder é ele. Eu te nho uma hi pó te se: foi ra cis mo. O José Antonio foi tor tu ra do por que era ne gro, de fa mí lia
pobre e aparência frágil. Essa é a razão
pela qual eu acho que Campelo o torturou.
Quanto ao fato de não ter me torturado, a
explicação é outra. O arcebispo de São
Luís, d. João José da Motta e Albuquerque,
acompanhou-me à Polícia Fe deral e disse
aos agentes que entregava o pa dre Xa vier
em bom estado fí si co e men tal. Os po li ci a is
perguntaram o que ele estava querendo di zer. Ele respondeu: “Os senhores sabem
muito bem o que eu quero di zer”. D. Motta
sa bia que José ti nha sido tor tu ra do".
E eu peço a atenção dos Srs. Senadores, in clusive dos Srs. Líderes que pediram para que nós
não o ou vís se mos, para a fra se se guin te:
“Na noite anterior, um dos policiais foi
a um bordel e contou a uma me nina o que
haviam feito ao padre. A me nina era liga da
ao movimento de recuperação de pros ti tu-
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tas. De manhã, ela foi ao arcebispado e
con tou o que ou viu. Tam bém é pos sí vel que
ele não tenha me torturado porque que eu
era francês. O Campelo me pareceu um
carreirista desequilibrado. Mos trou-se pre potente. O que mais me impressionou foi a
sua ca pa ci da de de in ti mi dar e fan ta si ar”.
Passados mais de 30 anos da sua
chegada ao Maranhão, o se nhor acha que
seu tra ba lho me lho rou a vida dos po bres?
Isso só Deus sabe" – conclui D. Xavier a Elio
Gaspari.
Sr. Presidente, por que é tão importante o que
tra go aqui? Pri me i ro, por que po de ria D. Xa vi er ter dito
es sas co i sas no pró prio Se na do, pe ran te a Co mis são
de Constituição, Justiça e Cidadania, e, como bem
pon de rou o Se na dor Edi son Lo bão, ain da hoje no O
Glo bo,o Se na do te ria cum pri do in te i ra men te com o
seu pa pel cons ti tu ci o nal se ti ves se ou vi do a pa la vra
dos três. Com pre en do, en tão, a ra zão pela qual ele
até achou es tra nho que o PSDB, atra vés da sua Execu ti va, de ter mi nas se, no dia se guin te, que de ve ria o
Di re tor-Geral da Po lí cia Fe de ral ser subs ti tu í do. Com
isso, não pu de mos ou vir as par tes. Ora, se ria im portan te que não mais o Se na do abris se mão de nos sos
di re i tos e prer ro ga ti vas. Te mos, sim, que no Se na do
Fe de ral cum prir com os nos sos di re i tos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, per mi ta-me ape lar a V. Exª para que
se ate nha ao que for re al men te ina diá vel na sua comunicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) –
Sr. Pre si den te, ape nas es tra nho o Se nhor Pre si den te
haver determinado ao General Alberto Cardoso, da
ABIN, a apuração dos fatos. Se tivesse conversado
com o D. Xavier Maupeou, te ria sido es cla re ci do de
pronto. Só não en ten do por que a ABIN de mo ra tan to
para apu rar os fa tos, des de o dos siê Ca i mã, até para
sa ber se um de sig na do para a Po lí cia Fe de ral co meteu atos que não o qua li fi cam para aque la fun ção.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Por 5 minutos, para uma comunicação inadiável, concedo a
pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Para
co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Sena do res, a co mu ni ca ção que que ro fa zer à Casa
diz res pe i to a um acon te ci men to que está ocor rendo em Bra sília: o Fó rum das Amé ricas para De ci sões so bre Se gu ran ça e Edu ca ção do Trân sito.
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A re a li za ção des te fó rum não teve qual quer re per cussão na im pren sa, nos jor na is des te País, e até mes mo
nes ta Casa.
Trata-se de um acontecimento importante que
visa obter recursos financeiros, através do BID, de
mais de US$300 milhões, exatamente para o novo
pro gra ma de edu ca ção de trân si to no Bra sil.
Sr. Pre si den te, par ti ci pei, on tem, aqui em Bra sília, da so le ni da de e ins ta la ção do Fó rum das Amé ricas para De ci sões so bre Se gu ran ça e Edu ca ção no
Trânsito.
Tra ta-se de even to cujo ob je ti vo é a tro ca de expe riên ci as e so lu ções que os di ver sos pa í ses e or ganizações que enviaram representantes vêm de senvol ven do no âm bi to da po lí ti ca de se gu ran ça de trânsi to com vis tas à re du ção dos aci den tes.
De se jo des ta car a par ti ci pa ção do Ban co Inte rame ri ca no de De sen vol vi men to, que, jun ta men te com
o Mi nis té rio da Jus ti ça, pa tro ci na o even to, bem como
do Ban co Mun di al e de 200 es pe ci a lis tas e au to ri dades da Amé ri ca La ti na, do Ca ri be, da Amé ri ca do Norte e da Eu ro pa.
Em seu dis cur so de sa u da ção aos par ti ci pan tes
do Fó rum, o Mi nis tro da Jus ti ça, Re nan Ca lhe i ros, desta cou o novo Có di go de Trân si to Bra si le i ro como o testemunho mais recente e significativo dos avanços al can ça dos pelo Bra sil nes sa sen sí vel área da ati vi da de
hu ma na. Des ta co tam bém o pro nun ci a men to do Di re tor
Gi del Dan tas Qu e i roz, Di re tor do De na tran.
De fato, como Pre si den te da Co mis são Espe ci al
que apro vou o pro je to quan do de sua tra mi ta ção nesta Casa, fomos testemunha de como a nova lei de
trân si to pro cu rou dar ao País no vos pa drões de se guran ça e ra ci o na li da de. E da im por tân cia con ce di da à
edu ca ção como im por tan te ins tru men to para cri ar em
nos so País uma nova men ta li da de de trân si to, contem plan do a res pon sa bi li da de para com si mes mo e
para com os de ma is ci da dãos no exer cí cio diá rio do
ato de di ri gir ve í cu los.
Os dados re ve la dos pelo Mi nis tro em seu pronun ci a men to não de i xam dú vi das quan to ao êxi to do
novo Có di go de Trân si to em seu pri me i ro ano de vigên cia: re du ção de 25% no nú me ro de aci den tes e de
22% no nú me ro de mor tes. Em nú me ros, sig ni fi ca um
sal do de seis mil vi das que de i xa ram de ser sa cri fi cadas nas es tra das e ave ni das des te País.
Sr. Presidente, durante os três dias de re a li zação do evento, serão realizadas 37 palestras abor dan do te mas do ma i or sig ni fi ca do para o trân si to. Legislação, veículos e espaço de circulação, fis ca li zação, aten di men to a aci den ta dos, ál co ol, dro gas e aciden tes, ci da da nia, cam pa nhas edu ca ti vas, par ti ci pa-
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ção so ci al e se gu ran ça de trân si to es tão en tre os temas mais re le van tes a se rem de ba ti dos.
Na quinta-feira pró xima, depois de amanhã,
será apre sen ta do aos par ti ci pan tes o Pro gra ma Brasi le i ro de Se gu ran ça de Trân si to, em nova e atu a li zada versão, plenamente compatível com as dis po sições do novo Có di go. A ên fa se des se pro gra ma é a
utilização das no vas tec no lo gi as de planejamento e
con tro le de trân si to, as so ci a da à mo bi li za ção da so cie da de para cons ci en ti zar-se da im por tân cia de ter um
trân si to se gu ro como for ma de pou par vi das e re du zir
o so fri men to das fa mí li as.
Ha ve rá des ta que tam bém para as ques tões que
envolvem a administração do trânsito, a en genharia
de trá fe go, o for ta le ci men to ins ti tu ci o nal, a fis ca li zação, o so cor ro às ví ti mas e, so bre tu do, a edu ca ção de
trânsito.
Esse pro gra ma, fru to do es for ço de uma equi pe
de 190 especialistas de todo o País, terá um custo de
implantação da ordem de US$320 milhões, 60% dos
qua is o Bra sil es pe ra ob ter em fi nan ci a men to ex ter no,
so bre tu do do BID e do Ban co Mun di al.
Estou con ven ci do de que o pro du to das ati vi dades do Fó rum, em es pe ci al dos gru pos de tra ba lho e
das ses sões ple ná ri as, que es ta rão re u ni dos nos próxi mos dias, será a ela bo ra ção de do cu men tos que reflitam o compromisso dos países participantes com
um trân si to que con tem ple o res pe i to à vida e aos dire i tos dos ci da dãos.
Logo, Sr. Presidente, esta Casa, o Parlamento
brasileiro, não pode ficar in diferente a esse Fó rum
das Amé ri cas, que se re a li za tam bém com a par ti cipa ção de re pre sen tan tes da Eu ro pa.
Esta co mu ni ca ção é exa ta men te para con vo car
o Congresso Nacional, particularmente o Senado,
para prestar a sua colaboração a esse trabalho da
ma i or im por tân cia para o País.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, por 5 mi nu tos, tem a pala vra o Se na dor Sil va Jú ni or.
O SR. SILVA JÚNIOR (PMDB-PB. Para uma comunicação inadiável.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs.
Se na do res, te nho a sa tis fa ção de co mu ni car a esta
Casa que fo ram re a li za dos, no Rio de Ja ne i ro, nos
dias 17 e 18 de maio do ano em cur so, o II Se mi nário Inter na ci o nal do Café e, em São Pa u lo, de 8 a 10
de junho, den tro das co me mo ra ções do Dia do
Indus tri al do Café, o se mi ná rio “A Indús tria do Café –
Ce ná ri os & Pers pec ti vas”, numa pro mo ção da Ga zeta Mer can til. Em am bos os even tos, como con vi dado e Pre si den te da ABIC, pro fe ri pa lestra ver san do
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sobre o tema “A Importância do Mer ca do Inter no da
Eco no mia Ca fe e i ra do Bra sil”.
Nos re fe ri dos con cla ves, con tan do com a par tici pa ção das mais ex pres si vas au to ri da des na ci o na is
e in ter na ci o na is no ramo do café, fo ram de ba ti dos e
ana li sa dos as pec tos da po lí ti ca de pro du ção, in dus tria li za ção e co mer ci a li za ção, no se tor da ca fe i cul tu ra,
no Bra sil e no mun do. Opor tu na men te me pro nun ci arei so bre o as sun to, tra zen do a este Ple ná rio ma i o res
sub sí di os e in for ma ções.
Du ran te o even to, em São Pa u lo, a ABIC – Associação Brasileira da Indústria do Café – solenemente
ou tor gou a “Me da lha do Mé ri to Indus tri al do Café” ao industrial Américo Takamitsu Sato (ex-presidente da
ABIC) e ao Sr. Ru bens Anto nio Bar bo sa, Emba i xa dor
do Bra sil em Lon dres e Pre si den te da Asso ci a ção dos
Países Produtores de Café, com relevantes serviços
pres ta dos ali, onde foi em ba i xa dor du ran te cin co anos;
S. Exª foi ago ra trans fe ri do para Was hing ton. Ain da na
oca sião, aos jor na lis tas ven ce do res do con cur so, que
edi ta ram e pu bli ca ram ma té ri as em jor na is so bre a po lítica do café no Brasil, fo ram entregues os prêmios
ABIC/98/99, nas ca te go ri as I e II – com a apre sen tação dos temas: “Agronegócio Café”, “Indús tria/Consumo do Café”, “Setor Indústria/Consumo” e “Setor
da Pro du ção/Co mer ci a li za ção”.
Por fim, Sr. Pre si den te, re cen te men te foi ele i ta e
em pos sa da a nova Di re to ria da Asso ci a ção Bra si le i ra
da Indús tria do Café para o triê nio 1999/2002, quan do
tive a hon ra de ser re e le i to Pre si den te, fi can do a nova
Diretoria da ABIC ainda composta do 1º Vice-Presidente, Gu i van Bu e no, e dos Di re to res Ma noel Pereira da Silva Leite, Ewaldo Wachelke, Talmo
Alves Pi men ta, Vic tor Fer nan do Olle ro Ven tin, Antonio Iri neu da Ro cha, Sid ney Mar ques de Pa i va, Luiz
Roberto Gonçalves, Irving Nadir Vieira, Dagmar
Oswal do Cu pa i o lo, Edgard Wan der ley, Car los Bar celos Cos ta, Pe dro Alcân ta ra Rego Lima, Ri car do Ri be iro Ta va res e Anto nio Pa u li no Mar tins.
Era esta a co mu ni ca ção que eu ti nha a fa zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
fico sem pre com di fi cul da de de sa ber se é co mu ni cação ina diá vel e, por isso mes mo, apre sen to por es crito e so li ci to a V. Exª que con si de re como lido meu discurso sobre a pesquisa que foi publicada no último
do min go pelo Datafolha.
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É o seguinte o discurso na íntegra en ca mi nha do à Mesa:
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no úl ti mo fi nal
de se ma na, aFo lha de S.Pa u lo pu bli cou pes qui sa de
opi nião de in ten ção de vo tos para pre si den te da Repú bli ca. E os nú me ros in di cam um qua dro in te res sante: o Go ver no iso la do po li ti ca men te e a opo si ção, repre sen ta da por seus prin ci pa is ex po en tes ele i to ra is,
com prestígio crescente ou estabilizado. Em outras
pa la vras, como o Par ti do Po pu lar So ci a lis ta já afir mara em re so lu ção pú bli ca, a gran de ma i o ria da so ci eda de bra si le i ra en con tra-se em opo si ção ao Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so.
Não te mos a ilu são de ver a pes qui sa da Da ta folha como a an te ci pa ção dos re sul ta dos das ele i ções
pre si den ci a is de 2002. Em po lí ti ca, os ce ná ri os sempre po dem se al te rar, prin ci pal men te ten do em vis ta o
com por ta men to da eco no mia e da ren da da po pu lação. Entre tan to, há um fato ine quí vo co: re fle te a re a lida de de um go ver no sem co man do po lí ti co, sus ten tado por uma base parlamentar conservadora e que
não con se gue dar ao País e ao seu povo pers pec ti vas
e es pe ran ças de dias me lho res.
Ale gra-nos, par ti cu lar men te, e sem qual quer triunfalismo, o fato de o nosso companheiro e
ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, estar em se gun do lu gar, o que lhe ga ran ti ria pre sen ça em um hipotético segundo turno. Praticamente sem mídia,
atal men te sem man da to ou tri bu na par la men tar, pregan do nos sas pro pos tas em au di tó ri os e em re u niões
fe cha das, não con tan do com ja ti nhos ou re cur sos fartos para cir cu lar o Bra sil de Nor te a Sul, os re sul ta dos
de Ciro Gomes refletem, na verdade, a sintonia do
discurso do PPS com a demanda política do povo
brasileiro.
Para quem não viu a pesquisa da DataFolha,
Lula apa re ce em pri me i ro lu gar com 28 por cen to das
in ten ções de voto, se gui do por Ciro, com 17 por cen to
em uma das si mu la ções. Pa u lo Ma luf e Ita mar Fran co
vêm com 8 por cen to, ACM acom pa nha Col lor com 6
por cen to, Co vas ob te ve 5 por cen to e Enéas, 3 por
cen to. O Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro, Anthony Garo ti nho, fi cou com 3 por cen to.
Ou tras le i tu ras po dem ser re a li za das, ago ra tomando por base também outros institutos. Lula, por
exem plo, o opo si ci o nis ta e ad ver sá rio mais vi sí vel na
úl ti ma ele i ção pre si den ci al, apre sen ta-se com ín di ce
de re je i ção bastante considerável. Devemos le var
em con si de ra ção que não con se gue cres cer mes mo
ante a que da ver ti gi no sa de Fer nan do Hen ri que Cardo so. E pior, sua atu al in ten ção de voto é me nor que
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os votos efetivamente obtidos no último pleito. Ciro
Gomes, pelo contrário, ainda relativamente des conhe ci do e sem apor te de mí dia, apre sen ta um cres cimen to sig ni fi ca ti vo, agre gan do ao ob ti do na sua úl tima ele i ção cer ca de 7 pon tos per cen tu a is.
Aqui faço um re gis tro: Ciro Go mes não está par cial men te ex clu í do só da mí dia. É im pres si o nan te, vá ri os
ins ti tu tos – com cer te za a man do de cli en tes – in sis tem
em não in clui-lo nas op ções de res pos tas das pes quisas. Do presidente da Confederação Nacional da
Indústria, Senador Fernando Bezerra, obtive o gentil
anún cio que nas pró xi mas ro da das de pes qui sa pa tro cinadas pela entidade, Ciro Gomes estará presente.
Entretanto, certos clientes não têm o mesmo zelo da
CNI e entre estes cito, por exemplo, a Confederação
Na ci o nal do Trans por te – CNT. Qu al quer pes qui sa de
intenção de voto, que por sinal merece me lhor re gu lamen ta ção, deve se con ver ter em re tra tos da re a li da de
e, por tan to, não pode ser ma ni pu la da.
A quem in te res sa su mir com o nome de Ciro Gomes do ce ná rio po lí ti co? Por es sas e ou tras, che go a
desconfiar do truísmo de alguns parlamentares do
PFL e PSDB des ta Casa que vêm pro cu ran do a todo
cus to, re cor ren do ao tema da re for ma po lí ti ca, in vi a bilizar os pequenos e médios partidos nas próximas
eleições.
Como já afir mei, não so mos tri un fa lis tas e pesqui sa não é re sul ta do de ele i ção. Se li de rar a in ten ção
de vo tos é um fato po lí ti co dig no de nota, isso por si
só não leva a nada. A so ci e da de cla ma hoje por uma
al ter na ti va ao Governo e, in felizmente, até agora, a
oposição não conseguiu construir unitariamente um
pro je to novo de po der.
Em determinados setores da esquerda, con taminados por uma recorrente visão golpista tão do
agra do das nos sas eli tes e pela bus ca da he ge mo nia
a todo custo, há uma cer ta di fi cul da de quan do o assunto é a cons trução de um bloco de centro-esquerda, sem o qual a dire i ta ja ma is será der rota da em nos so país. Não é o caso do PPS e nem de
Ciro Go mes. Todo o nos so es for ço nos úl ti mos anos
está vol ta do para mu dar os ru mos do Bra sil, exi gindo, assim, mu dan ça de com por ta men to político.
Por exem plo, uma oposi ção que fica ima ginando
der ru bar go ver no, ao in vés de ten tar der ro tá-lo po líti ca e elei to ral men te, não pode ser o es tuá rio da
von ta de po pu lar e nem a al ter na ti va con cre ta de poder. Se a direita e a cen tro-direita fracas sa ram no
Bra sil, uma Fren te Po pular, iso lada – e exem plos
re cen tes já de mons tra ram –, igual men te não al cança rá su ces so. O per fil das ali an ças deve ser al te rado, am pli an do e po ten ci a li zan do for ças e re de fi nindo ru mos.
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A so ci e da de está dan do as cos tas para o Go verno e sua base po lí ti ca; por sua vez, uma par te de ci si va
da es quer da in sis te em vi rar as cos tas para a socieda de. O PPS, ao con trá rio, vai ao seu en con tro.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de fe riu, ad re fe rendum da Mesa, os Requerimentos nºs 293 a 295, de
1999, de au to ria dos Srs. Se na do res Edu ar do Suplicy,
Car los Be zer ra e Ma gui to Vi le la, res pec ti va men te, so li citando in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
São li dos os se guin tes:
GABINETE DA LIDERANÇA DO PSDB
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co em subs ti tu i ção à De sig na ção des ta Presidência, os Se nadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista des ti na da a apre ci ar a seguin te Me di da Pro vi só ria:
MP
Nº:
1.829
Publicação
DOU: 9-6-99
Assunto: Acres ce pa rá gra fo ao art. 12 da Lei nº
7.738, de 9 de março de 1989, que bai xa normas
com ple men ta res para exe cu ção da Lei nº 7.730, de
31 de ja ne i ro de 1989.
Titular:
Suplente
Pe dro Piva
Osmar Dias
Brasília 9 de junho de 1999. – Senador Sérgio Ma cha do, Lí der do PSDB.
OF/GAB/I/Nº 837
Bra sí lia, 22 de ju nho de
1999
Se nhor Pre si den te,
Comunico a Vossa Excelência a in dicação do
nome do Deputado Saraiva Fe lipe para integrar, na
qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a
emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 1.825-1,
de 28 de maio de 1999, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
João Hen ri que.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de es tima e consideração. – Deputado
João Hen ri que, Vi ce-Líder do PMDB, no exer cí cio da
Liderança.
OF/GAB/I/Nº 838
Bra sí lia, 22 de ju nho de 1999
Se nhor Pre si den te,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
De pu ta dos do PMDB que com po rão a Co mis são Mista des ti na da a emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi sória nº 1.829, de 28 de ju nho de 1999, em subs ti tu i ção
aos an te ri or men te in di ca dos.
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Antônio Cambraia
Milton Monti
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Suplentes
Waldir Schimidt
Edinho Bez

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do
João Henrique, Vice-Líder do PMDB, no exercício
da Li de ran ça.
OF/GAB/I/Nº 839
Brasília, 22 de
ju nho de 1999
Se nhor Pre si den te,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
De pu ta dos do PMDB que com po rão a Co mis são Mista des ti na da a emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi sória nº 1.827 de 27 de maio de 1999, em substituição
aos an te ri o res in di ca dos.
Titulares
Suplentes
Osval do Bi ol chi
Dar cí sio Pe ron di
João Ma tos
Osmar Ser ra glio
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do
João Hen ri que, Vice-Líder do PMDB, no exercício
da Li de ran ça.
OF/GAB/I/Nº 840
Brasília, 22 de
ju nho de 1999
Se nhor Pre si den te,
Comunico a Vossa Excelência a in dicação do
nome da Deputada Nair Xavier Lobo, para integrar,
na qua li da de de Su plen te, a Co mis são Mis ta des ti nada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº
1.806-7, de 7 de maio de 1999, em substituição ao
De pu ta do Eu ní cio Oli ve i ra.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de es tima e consideração. – Deputado
João Hen ri que, Vi ce-Líder do PMDB, no exer cí cio da
Liderança.
OD/GAB/I/Nº 842
Brasília, 22 de
ju nho de 1999
Se nhor Pre si den te,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
De pu ta dos do PMDB que com po rão a Co mis são Mista des ti na da a emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi sória nº 1.828 de 27 de maio de 1999, em substituição
aos an te ri or men te in di ca dos.
Titulares
Suplentes
Her mes Par ci a nel lo
Luiz Bit ten court
Ju ran dil Ju a rez
Mo a cir Mi che let to
Por oportuno renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e con sideração. Deputado
João Hen ri que, Vice-Líder do PMDB, no exercício
da Li de ran ça.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se rão fei tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que serão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Car los Pa tro cí nio.
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 433, DE 1999
Acrescenta parágrafos ao art. 34 da
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995
que “altera a legislação do Imposto de
Ren da das Pes so as Ju rí di cas, bem como
da contribuição so cial so bre o lucro lí qui do, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 de dezem bro de 1995, fica acres ci do dos se guin tes parágrafos:
“Art. 34. ...............................................
..............................................................
§ 3º O par ce la men to au to ri za do do dé bito do tri bu to ou da con tri bu i ção so ci al sus pende o curso do processo de conhecimento, ou
da execução da setença condenatória, e in terrompe o prazo prescricional, até que se
efe ti ve o re co lhi men to da úl ti ma par ce la.
§ 4º A punibilidade só se extingue
com o pagamento da última parcela do
tri bu to ou da con tri bu i ção so ci al de vi da.
§ 5º O não-pagamento de parce la
vencida importa no prosseguimento do
feito.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da
sua pu bli ca ção.
Justificação
A nor ma ju rí di ca não pode per der de vis ta a sua
fi na li da de. No pre sen te caso, a Lei nº 9.249, de 26 de
de zem bro de 1995, é o subs tra to le gal da pro po si ção
e in te gra um com ple xo nor ma ti vo de que par ti ci pam a
Lei nº 4.729, de 14 de ju lho de 1965 (de fi ne o cri me de
sonegação fiscal), a Lei nº 8.866, de 11 de abril de
1994 (dis põe so bre o de po si tá rio in fi el de va lor perten cen te à Fa zen da Pú bli ca) e, prin ci pal men te, a Lei
nº 8.137, de 27 de de zem bro de 1990 (de fi ne os crimes con tra a or dem tri bu tá ria, eco nô mi ca e con tra as
re la ções de con su mo).
Em to das es sas nor mas, o ob je ti vo úni co é o de
re cu pe rar os va lo res de vi dos à Fa zen da Pú bli ca e à
Previdência So ci al; no en tan to, por suas pre vi sões puni ti vas, que in clu em des de a res tri ção de di re i tos até a
privação da liberdade, tem-se, em alguns casos, per -
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dido o foco principal e, equi vo ca da men te, to ma do a
pri são do de ve dor como prá ti ca re pa ra tó ria.
Ora, a prisão do de vedor sol ven te, por dois
mo ti vos, não sa tis faz o erá rio: o pri me i ro, do pris ma
do con tribuinte, por que o re ti ra da gerên cia di re ta
de sua empre sa. Esse fato, ao contrá rio de for çar
uma so lução posi ti va, ape nas agra va a si tuação
eco nô mi co-financeira do de vedor. Ain da que não
haja a efe ti va res tri ção de li ber da de, seja pela in terpo si ção de de fe sa ju rí di ca ou pela de lon ga na aplica ção de sanção, as circuns tân ci as que cer cam a
me di da re sul tam si nér gi cas, mas não po si ti vas, eis
que am pli am as di fi cul da des des se con tri bu in te e o
afas tam ain da mais das con di ções pro pí ci as ao reco lhi men to. O se gundo mo ti vo, da perspec ti va do
erá rio, re si de em que o re co lhi men to não é efe tu ado.
Por tan to, sem pre que não se tra te de de li to carac te ri za do pela pe ri cu lo si da de ou vi o lên cia do agente, iden ti fi ca-se um sim plis mo le gal na mera pri va ção
da liberdade. E, evidentemente, não se vislumbra
qual quer pe ri go numa pes soa ape nas por que se tornou de ve do ra. Então, o que se deve é per mi tir ao deve dor aces sar os me i os de re cu pe rar sua pró pria econo mia, com o ob je ti vo ul te ri or de que pro ce da ao reco lhi men to à Fa zen da Pú bli ca ou à Pre vi dên cia So cial, e não im pe di-lo de ne go ci ar.
O paroxísmo desse quadro, capaz de melhor
explicar a ra zão desta proposta, ao tempo que evi dencia a boa-fé de mu i tos de ve do res, re si de em ca sos de municípios, nos quais o administrador atual
se quer con tra iu o dé bi to, mas o re ce beu de ges tões
anteriores.
Ora, uma das for mas de com po si ção en tre o
de ve dor e o es ta men to, seja este a Fa zen da Pú blica ou a Pre vi dên cia So ci al, é o par ce la men to do débi to. Assim, a exem plo de ou tras leis que lo gra ram
re ver ter um qua dro pe nal de sem pre e ne ces sa ri amen te en qua drar o agen te, sub me ten do-o à pri são,
sem con ce der-lhe a opor tu ni da de de re pa rar os danos diretamente com a par te le sa da (v.g. Lei nº
9.099/95 – Ju i za dos Espe ci a is), de ve-se re pen sar
os mo dos de di mi nu ir a an gús tia dos que, não sendo desonestos ou ina dim plen tes con tu ma zes, en fren tam, nos con tur ba dos dias atu a is, in se gu ran ça
e di fi cul da des fi nan ce i ras para ge rir seus em pre endi men tos.
São es tas as ra zões com que se re quer a chance la dos ilus tres Con gres sis tas à pre sen te pro pos ta.
Sala das Sessões 22 de junho de 1999. –
Senador Edison Lobão.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de
renda das pessoas jurídicas, bem como
da contribuição so cial so bre o lucro lí qui do, e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
LEI Nº 4.729, DE 14 DE JULHO DE 1965
Define o crime de sonegação fiscal
e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
LEI Nº 8.866, DE 11 DE ABRIL DE 1994
Dispõe so bre o de po si tá rio in fi el de
va lor per ten cen te à Fa zen da Pú bli ca e dá
ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Define crimes contra a ordem tribu tária, econômica e con tra as relações de
con su mo, e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995.
Dispõe so bre os Ju i za dos Espe ci a is
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Eco nô micos, de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 434, DE 1999
Altera o art. 354 – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para au men tar, em cada ati vi dade, a proporcionalidade de empregados
bra si le i ros, e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 354 da Consolidação das Leis do
Tra ba lho – CLT, pas sa a vi go rar com a se guin te re dação:
“Art. 354. A proporcionalidade será de
cinco sextos de empregados brasileiros,
po den do, en tre tan to, ser fi xa da pro por ci o nalidade inferior, em atenção às circunstância
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especiais de cada atividade, mediante ato
do Po der Exe cu ti vo, de po is de de vi da men te
apurada pelo órgão competente do Mi nis tério do Tra ba lho a in su fi ciên cia do nú me ro de
bra si le i ros na ati vi da de de que se tra tar.
Parágrafo único. A proporcionalidade é
obrigatória não só em relação à totalidade
do quadro de empregados, com as
exceções desta Lei, como ainda em relação
à correspondente folha de salários."
Art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O tratamento dispensado ao trabalhador
estrangeiro deve ser compatível com as políticas
nacionais, nenhum país pode abrir excessivamente o
seu mercado de trabalho para a mão-de-obra vinda
do exterior sem colocar em risco a manutenção do
número de empregos necessários à demanda dos
trabalhadores nacionais. Daí por que a maior parte dos
países adotam restrições ao exercício profissional dos
imigrantes, limitando a entrada ou a contratação deles.
São conhecidas as dificuldades que os estrangeiros
enfretam para ingressar nos Estados Unidos.
Também são notórias as exigências impostas pelos
países da Comunidade Européia àqueles que
pretendem trabalhar dentro do território europeu.
O Brasil não pode fugir da regra geral. Sabemos
de nossos elevados índices de desemprego. Temos
presente a dificuldade de inserção de nossos jovens
no mercado de trabalho. E sabemos do potencial de
nossa mão-de-obra, que nada fica a dever, em
formação e disposição para o trabalho, aos nacionais
de
outros
países
mais
desenvolvidos
economicamente. Precisamos, justamente em face
deste quadro, adotar medidas preventivas, capazes
de reservar uma fatia maior do mercado para os
trabalhadores brasileiros.
A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho já es ta belece um terço como limite para o número de va gas
pas sí ve is de ocu pa ção, den tro da mes ma em pre sa,
por trabalhadores imigrantes. Esse limite, na nossa
visão, precisa ser reduzido, especialmente no mo men to em que se pri va ti za boa par te de nos sas es tata is. E a pri va ti za ção, via de re gra, en vol ve ajus tes no
qua dro de pes so al, com subs ti tu i ções e trans fe rên cias. re gis tra-se que as em pre sas pri va ti za das, ou em
via de privatização, ofe re cem boa par te dos em pregos formais existentes, remuneram dignamente os
seus em pre ga dos e ofe re cem boas con di ções de tra-
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ba lho. Dis pu ta-se, em con se quên cia, uma atra ti va colo ca ção no mer ca do de tra ba lho.
Além disso, a privatização envolve, na mai or
parte das ve zes, a entrada de ca pi ta is ex ter nos e a
vinda de técnicos estrangeiros para ocupar funções
administrativas e técnicas. A tendência, então, é de
subs ti tu i ção dos em pre ga dos na ci o na is e re du ção do
es pa ço para nos sos tra ba lha do res qua li fi ca dos, não
raramente dotados de experiência nas atribuições
exi gi das pela área de atu a ção da em pre sa. A apro vação des te pro je to, além de re ver ter em par te essa tendên cia, pode di mi nu ir os efe i tos ne ga ti vos de cor rentes de even tu a is ten ta ti vas de subs ti tu i ção, em grande es ca la, dos em pre ga dos bra si le i ros.
Nos sa pro pos ta pre ten de au men tar a pro por ci onalidade de brasileiros para 5/6(cinco sextos). Com
essa medida simples esperamos desestimular o in gresso de mão-de-obra estrangeira e oferecer aos
tra ba lha do res na ci o na is um nú me ro ma i or de va gas,
nes te mo men to di fí cil da in ser ção do país na eco nomia glo bal e de au men to da au to ma ção.
Sen do es sas ra zões que ori en ta ram nos sa ini ci ati va, es pe ramos con tar com a apro va ção dos no bres Pares para viabilizar, através do projeto de lei neste mo mento sub me ti do à apre ci a ção des ta Casa, a re serva
de uma fatia ma ior do mercado de trabalho para os
em pre ga dos bra si le i ros, na tos ou na tu ra li za dos.
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999. – Se nado ra Lu zia To le do.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT
....................................................................................
Art. 354. A proporcionalidade será de dois
terços de empregados brasileiros, podendo, en tre tan to, ser fi xa da pro por ci o na li da de in fe ri or, em
aten ção às cir cuns tân ci as es pe ci a is de cada ati vida de, me di an te ato do Po der Exe cu ti vo, e de po is
de devidamente apurada pela Secretaria de
Mão-de-Obra a in su fi ciên cia do nú me ro de bra sile i ros na ati vi da de de que se tra tar.
Pa rá gra fo úni co. A pro por ci o na li da de é obriga tó ria não só em re la ção à to ta li da de do qua dro
de em pre ga dos, com as ex ce ções des ta lei, como
ain da em re la ção à cor res pon den te fo lha de sa lário.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 435, DE 1999
Dispõe so bre a indenização por
dano mo ral de cor ren te do ex tra vio, ou da
per da de fi ni ti va de ba ga gem.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As em pre sas trans por ta do ras de pas sa ge iros res pon sa bi li zam-se in te gral men te pela en tre ga, no
des ti no, de ba ga gem pos ta aos seus cu i da dos.
Art. 2º Cons ti tui dano mo ral ao pas sa ge i ro privá-lo dos seus per ten ces em ra zão de ex tra vio, ou da
per da de fi ni ti va de sua ba ga gem.
Art. 3º As em pre sas trans por ta do ras de pas sa ge iros afi xa rão em suas agên ci as nos ae ro por tos, ro do viárias, ferroviárias e ro do-ferroviárias in for ma ções sobre
os di re i tos dos pas sa ge i tos em ca sos de ex tra vio ou da
per da de fi ni ti va na en tre ga da ba ga gem.
Art. 4º Além da in de ni za ção por dano de na tu reza ma te ri al, a ser paga em con for mi da de com os va lores constantes de tabelas periodicamente atu a li zadas por órgãos competentes do Poder Executivo,
será paga, na forma desta lei, aos passageiro do
trans por te in te res ta du al, in de ni za ção por dano de natu re za mo ral, por vo lu me de ba ga gem, cor res pon dente:
I – à dé ci ma par te do va lor da pas sa gem, por dia
de atra so na en tre ga, até dez dias;
II – a um ter ço do va lor da pas sa gem, por dia de
atraso na entrega, do décimo-primeiro ao trigésimo
dia; e
III – ao dé cu plo do va lor da pas sa gem, por perda de fi ni ti va, de du zi dos os va lo res já pa gos re la ti vos
aos itens an te ri o res.
§ 1º A per da pre su me-se de fi ni ti va se, transcor ri dos trin ta dias do pre vis to para a che ga da ao
des ti no, o vo lu me não for en tre gue ao in te res sa do.
§ 2º A per da tam bém será con si de ra da de fini ti va, obri gan do à in de ni za ção na for ma do item
III, se o vo lu me so frer dano ir re pa rá vel ou ex tra vio
de seu con te ú do su pe ri or a 50% (cin qüen ta por
cen to).
§ 3º É fa cul ta do ao pro pri e tá rio, na hi pó te se
dos §§ 1º e 2º tran si gir com a em pre sa trans por tado ra e ace i tar redu ção do va lor da in de ni za ção,
se o vo lu me for lo ca li za do após trin ta dias, ou rece ber a parte ex tra vi a da em bom es ta do de seu
con te ú do.
§ 4º Efetuada a indenização, a empresa
transportadora fica desobrigada de entregar ao
proprietário o volume localizado após trinta dias, no
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caso do § 1º, ou a parte recuperada do seu
conteúdo, no caso do § 2º, dando-lhe a destinação
que lhe aprouver.
§ 5º Não cabe indenização moral por avaria
parcial a bagagem, excetuado o disposto no § 2º.
§ 6º A indenização de natureza moral, de que
trata esta lei, será acrescida de 30% (trinta por cento)
se o dano for causado a bagagem em transporte
internacional.
§ 7º A indenização por dano moral não depende
do conteúdo da bagagem, de encontrar-se o
passageiro ausente do seu domicílio, ou da distância
ou trajeto por ele percorrido na viagem.
Art. 5º É facultado à empresa Transportadora:
I – exigir do pasageiro declaração do conteúdo
da bagagem;
II – solicitar à autoridade competente a
verificação do conteúdo ou natureza da bagagem.
III – negar-se a transportar bagagem que, por
sua natureza, possa provocar danos às demais.
Art. 6º Constitui crime, punível com reclusão de
dois a cinco anos, a multa, no valor da vantagem
pretendida, danificar voluntariamente ou extraviar
bagagem entregue aos cuidados de empresa
transportadora.
Parágrafo único. Se o crime é cometido por
mais de um agente, ou se pelo menos um deles
trabalha na empresa a pena é de três a oito anos de
reclusão, além da multa.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A indenização por dano moral é assegurada
pelo inciso V do art. 5º da Constituição Federal, que
também a assegura nos casos de danos materiais ou
à imagem.
Tanto os danos de natureza material quanto os
causados à imagem têm fácil definição e, para os
identificar, basta considerar os resultados ou a
maneira como foram realizados.
Encontra-se, porém, num certo limbo jurídico, a
definição de danos de ordem moral, especialmente
quando, à primeira vista, este se confunde com os de
natureza material. É esta a situação dos que se vêem
privados de acesso às suas bagagens, extraviadas
ou definitivamente danificadas por incúria do
transportador.
A superposição das características dos danos
tem le va do o po der pú bli co a de ci sões que des me re-
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cem ou des con si de ram as de na tu re za mo ral, quan do
es tas atin gem o ob je to per ten cen te à ví ti ma, para, por
consumpção inexplicável, prestigiar exclusivamente
as de or dem ma te ri al.
Não há outra explicação para deixar-se de
considerar a sensação de desconforto ou
aborrecimento causado pelo extravio da bagagem,
caracterizadores da incidência moral, exceto a
leniência no foro cível, expressões utilizadas, com
propriedade, pelo ilustre Min. Francisco Rezek, ao
proferir voto, sobre a matéria, no Supremo Tribunal
Federal (Recurso Especial nº 172.720-9-RJ).
Está muito claro que esse desconforto moral,
essa decepção, essa quebra de expectativa,
causados à pessoa, não se confunde com os danos
materiais, eventualmente sofridos pela bagagem,
malgrado a mencionada leniência. Na verdade,
para distinguir-se um do outro, basta se observe
existir dano moral quando a bagagem, sem sofrer
qualquer dano de natureza material, é remetida para
destino impróprio e frustra a expectativa de seu
recebimento e uso.
A duplicidade da natureza danosa – moral e
material – reveste-se de interesse também para
dirimir, de logo, eventuais conflitos suscitáveis em
razão das Convenções de Varsóvia e de Haia, no que
respeita a indenização por extravio de bagagem,
porquanto aqueles acordos, vetustos mas em vigor,
ao atribuir dever indenizatório, têm sob enfoque
apenas a própria bagagem, extraviada ou danificada,
mas não o desapontamento, o desprazer ou o
sofrimento do seu proprietário.
Portanto, a proposta ora submetida aos ilustres
Parlamentares tanto observa a regra constitucional
do inciso V, art. 5º da Constituição Federal, quanto o
pacto internacional de Varsóvia, revisto em Haia, de
que o Brasil é signatário.
São estas as razões que justificam a proposta e
que a fazem merecedora de aprovação.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1999. –
Senadora Luzia Toledo.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
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igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
....................................................................................
V – é as se gu ra do o di re i to de res pos ta, pro porci o nal ao agra vo, além da in de ni za ção por dano mate ri al, mo ral ou à ima gem;
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 436, DE 1999
Con ce de in cen ti vo fis cal aos em pregadores que colocarem à disposição de
seus empregados cursos de aper fe i ço amen to e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Na de ter mi na ção da base de cál cu lo do
Impos to so bre a Ren da das Pes so as Ju rí di cas, poderão ser dedu zi dos, como des pe sa ope ra ci o nal,
em do bro, os gas tos re a li za dos pe las pes so as ju rídi cas como cur sos de aper fe i ço a men to co lo ca dos à
dis po si ção de seus em pre ga dos, no pró prio es ta bele ci emn to ou me di an te con tra ta ção de ter ce i ros.
Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei
no prazo de 90 (no ven ta) dias con ta dos da data de
sua pu bli ca ção.
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação, produzindo efeitos tributários a partir do
ano-base sub se qüen te.
Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Justificação
Os avan ços tec no ló gi cos re cen tes têm ca usado mudanças nas demandas do mercado de
trabalho. Hoje a ver sa ti li da de e a adap ta bi li da de,
com conhecimentos de informática, tornaram-se
fun da men ta is no mo men to da con tra ta ção de empre ga dos para os pos tos de pa drão mé dio ou supe ri or de re mu ne ra ção. O aper fe i ço a men to e a reci cla gem, por ou tro lado, são ele men tos bá si cos
para a ma nu ten ção do pos to de tra ba lho, quan do
o tra ba lha dor já se en con tra em pre ga do.
A po lí ti ca so ci al para o em pre go deve
aco ma nhar as mu dan ças, deve aten der com
agi li da de às ne ces si da des de em pre ga dos e
em pre ga do res. A re a li za ção de cur sos de
aper fe i ço a men to, nes se sen ti do, re pre sen ta
im por tan te fa tor para que se di mi nua a ro ta tivi da de da for ça de tra ba lho e para que o em pre ga do, mes mo com uma even tu al de mis são,
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não fi que res tri to em suas pos si bi li da des de co loca ção em fun ção da au sên cia de for ma ção pro fissi o nal ade qua da.
É fácil perceber que a educação é um
elemento fundamental para aumentar os índices
de empregabilidade (termo criado para designar a
qualidade de estar apto a ocupar postos de
trabalho). Com maior grau de conhecimento, o
empregado estará preparado para pleitear um
número diversificado de funções e encontrará
maior receptividade no mercado empregador.
Além disso, a educação representa um
patrimônio pessoal extremamente importante
para o trabalhador. Um patrimônio intransferível e
não sujeito a perdas e danos. Enfim, um valor
acrescido que não se restringe à subjetividade do
empregado, mas alcança toda a nação e se reflete
em todo o processo de criação de riquezas.
Mediante concessão de incentivos fiscais é
possível estimular a empresa a realizar eventos
educativos e investir na formação do seu quadro de
pessoal. O investimento direto do Estado, na nossa
visão, representa mais custos e mais demora na
obtenção de resultados. Além disso, os
empregadores conhecem melhor as demandas do
mercado de trabalho. Eles sabem quais os cursos
realmente necessários e vão organizá-los com
terceiros) já com o objetivo definido de aumentar a
produção e melhorar o aproveitamento dos
recursos humanos disponíveis.
Se o empregado estiver preparado para as
novas necessidades das empresas, com certeza,
também se reduzirão os custos do Estado com o
seguro-desemprego. Como resultado final, temos
que toda a sociedade acaba se beneficiando da
economia de recursos e do aumento da
produtividade nas empresas.
Em face do exposto, esperamos contar com o
apoio dos nobres Pares para a aprovação deste
projeto de lei, especialmente por entendermos
justos e nobres os objetivos que norteiam a sua
apresentação .
Sala das Sessões, 22 de junho de 1999. –
Senadora Luzia Toledo.
(À
Comissão
de
Assuntos
Economicos, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
projetos lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Patrocínio.
São li dos os se guin tes:
REQUERIMENTO Nº 344, DE 1999
Presidente,
Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos do 49, in ci so
X, e 50 da Constituição Federal com bi na dos com o
art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, sejam so li ci ta das ao Mi nis tro Extra or di ná rio de Pro je tos
Espe ci a is as se guin tes in for ma ções:
1 – Cópia do inteiro teor do edital nº
001/CCSIVAM/98.
2 – Có pia do in te i ro teor da pro pos ta ven ce do ra
da Cons tru to ra Scha hin Enge nha ria e Co mér cio Ltda
para o edi tal nº 001/CCSIVAM/98.
3 – Có pia do con tra to e da pla ni lha de pre ços do
con tra to 001/CCSIVAM/98.
4 – Có pia do es tu do téc ni co que re di men si o nou
o Cen tro de Pro te ção ao Vôo de Ma na us ex tin guin do
os sub cen tros de Be lém e Por to Ve lho.
5 – Lis tar de ta lha da men te onde se rão apli ca dos
os US$40 mi lhões, “para aqui si ção de bens apli cá veis à in fra-estrutura do pro je to”.
6 – À Fo lha 16/23 da res pos ta ao re que ri men to
nº 69/99 está citada Concorrência Pú blica nº
001/CCSIVAM/99, en quan to à fo lha 21/23 do mes mo
documento está citada Concorrência Pública nº
001/CCSIVAM/99.
Tra tam-se de duas con cor rên ci as dis tin tas
ou ocor reu um equí vo co ao se di gi tar o do cu mento?
Justificação
Na res pos ta ao re que ri men to nº 69/99 en vi a da a
esta Casa, em 24 de maio úl ti mo, vá ri os pon tos não
fo ram to tal men te es cla re ci dos. Con si de ran do o vo lume de recursos alocados para implantação desse
pro je to e con si de ran do as inú me ras res tri ções or çamen tá ri as que o Exe cu ti vo vem im pin gin do as áre as
sociais, como Saúde e Educação, o Senado tem a
res pon sa bi li da de e obri ga ção de fis ca li zar para que a
uti li za ção dos re cur sos pú bli cos nes se pro je to seja a
mais efi ci en te pos sí vel.
Sala das Ses sões, 22 de ju lho de 1999. – Se nador Edu ar do Su plicy.
(À Mesa para de ci são.)
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REQUERIMENTO Nº 345, DE 1999
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos artigos do 49, inciso
X, e 50 da Constituição Federal combinados com o
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
sejam solicitadas ao Ministro da Defesa as seguintes
informações:
1 – Cópia do inteiro teor do laudo pericial,
elaborado pela Aeonáutica, acerca da queda do avião
da TAM ocorrida em São Paulo, em 31 de outubro de
1996.
Justificação
Até hoje, passados mais de dois anos e meio
da queda do avião da TAM que vitimou 99 pessoas, a
Aeronáutica somente divulgou um breve resumo das
conclusões do laudo sobre as causas do acidente.
As investigações policiais e as ações judiciais
acerca desse desastre aéreo estão praticamente
paralisadas em face da ausência do referido laudo.
Inúmeras famílias encontram-se impedidas de
exercer seus direitos, pois precisam do laudo da
autoridade competente, no caso a Aeronáutica. As
informações aqui solicitadas são de grande
importância para que possamos conhecer toda a
verdade sobre o terrível acidente.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1999. –
Senador Eduardo Suplicy.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 346, DE 1999
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, sejam
solicitadas ao Ministro da Fazenda as seguintes
informações:
1 – Qual a justificativa legal para que o escritório
de advocacia que representa o IRB (Instituto de
Resseguros do Brasil) seja o mesmo que representa
a TAM (Transportes Aéreos Regionais) nas ações
judiciais movidas contra a empresa aérea por
familiares das vítimas do acidente ocorrido com o
avião da TAM em 31 de outubro de 1996?
Justificação
Considerando ser o IRB uma empresa pública
da qual se es pe ra isen ção no caso de um con ten ci o so
entre par ticulares, é no mínimo estranho consta tar
que o Insti tu to es co lheu para ser re pre sen ta do jun to
ao Po der Ju di ciá rio, o mes mo es cri tó rio de ad vo ca cia
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que de fen de uma das par tes. O Esta do e suas em presas de vem não ape nas pa u tar suas ações den tro da
lei, como tam bém agir da for ma mais éti ca pos sí vel.
As in for ma ções aqui so li ci ta das são de gran de im portân cia para que pos sa mos di ri mir qua is quer dú vi das
acer ca da im par ci a li da de e cor re ção das ações pú blicas.
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999. – Se nador Edu ar do Su plicy.
(À Mesa para de ci são.)
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – Os re querimentos lidos serão despachados à Mesa para
de ci são, na for ma do Re gi men to Inter no.
So bre a mesa, pro pos ta de Emen da à Cons ti tu ição que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lida a se guin te:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 58, DE 1999
Dispõe so bre a ine legibilidade para
os mesmos cargos, no pe ríodo sub seqüente, do Presidente da República, dos
Go ver na do res de Esta do e do Dis tri to Federal e dos Prefeitos e fixa em cinco
anos a du ra ção de seus man da tos.
As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Sena do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons tituição Fe deral, promulgam a seguinte emenda ao
tex to cons ti tu ci o nal:
Art. 1º O § 5º do art. 14 e o art. 82, com a re dação dada pela Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de 1997,
o caput do art. 28 e o in ci so I do art. 29 da Cons ti tu ição Federal passam a vi go rar com a se guin te re dação:
Art. 14. ..................................................
..............................................................
§ 5º São inelegíveis para os mesmos
cargos, no período subseqüente, o Pre sidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido, ou substituído
nos seis me ses an te ri o res ao ple i to. (NR)
..............................................................
Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-Governador de Estado, para manda to
de cinco anos, realizar-se-á no primeiro do mingo de outubro, em primeiro turno, e no
úl ti mo do min go de ou tu bro, em se gun do turno, se hou ver, do ano do tér mi no do man dato de seus antecessores e a pos se ocor re rá
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em pri me i ro de ja ne i ro do ano sub se qüen te,
observado, quanto ao mais, o disposto no
art. 77 (NR).
..............................................................
Art. 29. .................................................
I – ele i ção do Pre fe i to, do Vi ce-Prefeito
e dos Vereadores, para mandato de cinco
anos, me di an te ple i to di re to e si mul tâ neo rea li za do em todo o País; (NR)
..............................................................
Art. 82. O mandato do Presidente da
República é de cinco anos e terá início em
primeiro de janeiro do ano seguinte ao da
sua ele i ção.(NR)
Art. 2º Esta emen da constitucional entra em
vigor na data de sua pu bli ca ção, não se apli can do
aos atua is ocupantes dos cargos eleti vos nela
men ci o na dos o manda to de cinco anos, ob ser vado, ainda, o dispos to no art. 16 da Cons tituição
Fe de ral, com reda ção dada pela Emenda Cons ti tu ci o nal nº 4, de 1993.
Justificação
É de longa tradição no nosso direito eleitoral
que os car gos de che fia do Po der Exe cu ti vo não sejam dis pu ta dos pe los seus ocu pan tes, para a re no vação de seus man da tos.
Pela pri me i ra vez na his tó ria re pu bli ca na
bra si le i ra, que brou-se essa re gra, me di an te a
pro mul ga ção da Emen da nº 16, de 1997, à Car ta
de 1988.
Os re sul ta dos, como já eram es pe ra dos, não foram fa vo rá ve is ao for ta le ci men to da nos sa de mo cracia, pois as denúncias de descalabro na ad mi nis tração pú bli ca, mor men te nos Esta dos, fo ram es tar re cedoras.
Sabemos que muitos Estados tiveram as suas
fi nan ças ar ru i na das e o seu pa tri mô nio pú bli co di la pidado para garantir a reeleição do Governador em
exercício.
Com esse sen ti men to de in dig na ção é que apresentamos para a apreciação de nossos Pares esta
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção com o ob je ti vo de
retornarmos à situação constitucional anterior, em
que o abu so da má qui na ad mi nis tra ti va para fins ele ito ra is era, a nos so ver, mais co me di do, pois o in te resse do ti tu lar em ele ger o seu su ces sor não é, cer tamente, o mesmo, quando o candidato é o próprio
Che fe do Po der Exe cu tivo, pois o can di da to es co lhido pelo seu par ti do nem sem pre é o de sua sim pa tia,
havendo inúmeros casos em que esse candidato é
aban do na do à pró pria sor te.
Por ou tro lado, en ten de mos que o man da to de
qua tro anos para os car gos de Che fe do Po der Exe-
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cu ti vo nos três ní ve is da Fe de ra ção é cur to, já que o
primeiro ano de sua administração, o recém-eleito,
via de re gra, de di ca à “ar ru ma ção da casa” e à ela boração de seus proejtos e, no úl ti mo ano, com o processo eleitoral em plena marcha, fica o governante
sub me ti do à sín dro me de fim de go ver no, quan do a
mo ti va ção da equi pe de tra ba lho já não é a mes ma.
Por essa razão, es tamos propondo ampliação dos
seus man da tos para cin co anos.
Fi nal men te, de i xa mos in to ca das as da tas de re alização das eleições estabelecidas pela Emenda
Cons ti tu ci o nal nº 16, de 1997, que in tro du ziu a re e le ição e que pre ten de mos re vo gar me di an te a apro va ção
des ta PEC, pois con si de ra mos que o dia de do min go é
o mais ade qua do para a re a li za ção de ele i ções, tan to
no pri me i ro tur no como no se gun do, sem a ne ces si dade, por tan to, de pa ra li sar a Na ção para vo tar em dias
que são nor mal men te de di ca dos ao tra ba lho.
Con ta mos, as sim, com a com pre en são de nossos Pa res, mu i tos dos qua is fo ram ví ti mas da cha mada Emen da da re e le i ção, para res ti tu ir ao povo bra sile i ro a re gra ele i to ral da ine le gi bi li da de dos Che fes do
Poder Executivo para um segundo mandato sub seqüen te, por ser esta nor ma cons ti tu ci o nal mais con dizen te com a mo ra li da de ad mi nis tra ti va e a le gi ti mi dade das ele i ções.
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999. – Se nador Anto nio Car los Va la da res.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 14.(*) A so be ra nia po pu lar será exer ci da
pelo su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se creto, com valor igual para todos, e, nos ter mos da
lei, me di an te:
....................................................................................
§ 5º(**) O Pre si den te da Re pú bli ca, os Go verna do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, os Pre fe itos e quem os hou ver su ce di do ou subs ti tu í do no
curso dos mandatos poderão ser reeleitos para
um úni co pe río do sub se qüen te.
....................................................................................
Art. 16.(*) A lei que al te rar o pro ces so ele i toral entrará em vigor na data de sua publicação,
não se apli can do à ele i ção que ocor ra até um ano
da data de sua vi gên cia.
....................................................................................
Art. 29.(*) O Município re ger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços
dos membros da Câmara Municipal, que a pro mulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nes ta Cons ti tu i ção, na Cons ti tu i ção do res pec ti vo
Esta do e os se guin tes pre ce i tos:
I – ele i ção do Pre fe i to, do Vi ce-Prefeito e dos
Ve re a do res, para man da to de qua tro anos, me dian te ple i to di re to e si mul tâ neo re a li za do em todo
o País;
....................................................................................
Art. 82.(*)(**) O mandato do Presidente da
Re pú bli ca é de qua tro anos e terá iní cio em pri mei ro de ja ne i ro do ano se guin te ao da sua ele i ção.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tantes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.
A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Comis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 330, de 1999)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Re so lu ção nº 6, de 1999, do Se na dor José
Agri pi no e ou tros Se na do res, que al te ra o art.
12 da Resolução nº 78, de 1998, que dispõe
so bre as ope ra ções de cré di to in ter no e ex terno dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu nicípios e de suas respectivas autarquias e
fundações, inclusive concessão de garantias,
seus limites e condições de au to ri za ção, e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do
Pa re ce res sob nºs:
- 375, de 1999, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (em
face de consulta formulada pela Co missão de Assuntos Econômicos), Relator:
Senador José Fogaça, favorável, com a
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que oferece, com votos contrários dos Se nadores Jefferson Pé res e José Eduardo Du tra e, em separado, do Senador Roberto
Re quião; e
- 376, de 1999, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Francelino Pe re i ra, fa vo rá vel, nos ter mos
da Emen da nº 1- CCJ (Subs ti tu ti vo), com
votos contrários dos Senadores Antero
Paes de Barros, Paulo Hartung e Eduardo Su plicy.
(À matéria poderão ser oferecidas
emendas até o en cerramento da dis cussão).
A Pre sidência esclarece ao Plenário que
poderão ser oferecidas emendas à proposição
até o en cer ra men to da dis cus são.
So bre a mesa, emen da que será lida pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lida a se guin te:
EMENDA Nº 2 – PLEN
(Do Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 1999
(Substitutivo)
Art. 1º Dê-se a seguinte re da ção aos §§ 2º e
3º do art. 12 da Re so lu ção nº 78, de 1998:
“Art. 12. ...............................................
..............................................................
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§ 2º Os títulos públicos emitidos para o
pagamento de precatórios judiciais, nos
termos do art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e que não
cumprirem o disposto no parágrafo anterior,
somente poderão ser refinanciados se
houver pronunciamento judicial de sua
validade, em ação proposta pelo Ministério
Público visando à decretação de sua
nulidade.
§ 3º Até que haja de ci são da Jus ti ça
transitada em julgado so bre a vali da de
dos títulso a que se refere o parágrafo
anterior, os valores correspondentes ao
seu res ga te de ve rão ser man ti dos em depósito judicial vinculado, pela União, a
par tir da data do res pec ti vo ven ci men to."
Art. 2º Esta resolução en tra em vigor na
data de sua pu bli ca ção.
Justificação
O subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo re la tor do pro jeto na CAE aca ta su ges tão que im pe de o re fi nan ci amen to da par ce la paga pe los es ta dos e mu ni cí pi os na
forma de “taxa de sucesso” e deságio, inovando ao
de ter mi nar o de pó si to ju di ci al en quan to es sas questões não fo rem de ci di das pela Jus ti ça.
Essa ini ci a ti va re sol ve ape nas uma par te das irre gu la ri da des in ves ti ga das pela CPI dos Pre ca tó ri os,
relativas à colocação e negociação dos títulos no
mer ca do. Antes, po rém, fo ram cons ta ta das ir re gu la rida des gra ves na fase de emis são dos tí tu los, atra vés
de cál cu los dis tor ci dos da quan ti da de de pre ca tó ri os
a se rem pa gos e até mes mo fal si fi ca ção de as si na turas. A ma i or par te dos tí tu los emi ti dos fo ram des vi ados para ou tras fi na li da des, con fi gu ran do des res pe i to
à Constituição que não pode ser referendado pelo
Se na do com a au to ri za ção para que se jam re fi nan ciados.
O Voto em Se pa ra do apre sen ta do an te ri or mente foi con si de ra do in cons ti tu ci o nal pelo re la tor da matéria na CCJ, pois faltaria ao Se nado legitimidade
para considerar os títulos nulos. Este substitutivo,
por tan to, pro cu ra man ter a in ten ção ini ci al do Voto em
Separado, compatibilizando com a interpretação
ema na da da pela CCJ. Se gun do esta pro po si ção que
ora apresentamos, a justiça deverá decidir sobre a
ques tão (e não o Se na do) a par tir de ini ci a ti va do Minis té rio Pú bli co. Se o Mi nis té rio Pú bli co não ti ver ainda pro pos to a de nún cia (e mu i tos já o fi ze ram), po derão ser pro vo ca dos pe los pró pri os Esta dos e Mu ni cípi os que fo ram pre ju di ca dos com a emis são ir re gu lar.
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Desta forma acreditamos estar contribuindo
para a so lu ção de uma ques tão com ple xa, de for ma
que os Esta dos e Mu ni cí pi os não se jam one ra dos por
ações ilegais praticadas por al guns gestores pú blicos, oferecendo a possibilidade para que terceiros
que agiram de boa fé, se existirem, tenham seus
eventuais prejuízos ressarcidos, através de decisão
judicial, pelos pró pri os ad mi nis tra do res acu sa dos de
des vio de con du ta.
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999. – Se nador Edu ar do Su plicy.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Có pi as
da emen da que aca ba de ser lida fo ram dis tri bu í das
às Srªs e Srs. Senadores e se encontram sobre as
suas ban ca das.
De sig no o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, para pro fe rir
parecer sobre a emenda de plenário, designando
tam bém que o seu pa re cer seja emi ti do pela Co missão de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, na au sência do Re la tor, Se na dor José Fo ga ça.
PARECERES N0S 407 E 408, DE 1999
De Plenário, em substituição às Comissões de Assuntos Econômicos e de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
a Emenda nº 2-Plen, de autoria do Se nador Eduardo Suplicy, que dá nova re dação aos §§ 2º e 3º do art. 12 da Resolução nº 78, de 1998, constante do Proje to
de Re so lu ção nº 6, de 1999.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Para
pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre siden te, ini ci al men te en ca mi nho à Mesa uma ma ni festa ção ex pres sa, quer como Se na dor ou como Re la tor,
em re la ção a este pro je to. O do cu men to ser vi rá como
sub sí dio para aná li se de quem ama nhã ve nha a debater o as sun to e ques ti o nar a de ci são que to ma remos logo mais.
Sr. Presidente, o pa recer oferecido na Co missão de Assun tos Eco nô mi cos e tam bém o ofe re ci do
pelo Se na dor José Fo ga ça, na Co mis são de Cons titu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, fo ram fa vo rá ve is – re sulta do de en ten di men to en tre as li de ran ças po lí ti cas. A
ma ni fes ta ção foi pra ti ca men te com ple ta.
Em relação à Emenda nº 2, apresentada pelo
Senador Eduardo Suplicy, não há como aprová-la.
Ela tem um es pí ri to que con duz a uma so lu ção, mas,
na verdade, ela não se compatibiliza com o projeto
que apro va mos na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Cidadania e na Comissão de Assuntos Eco nô micos. De ma ne i ra que o meu pa re cer é con trá rio.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
pareceres são contrários à Emenda nº 2-Plen.
Discussão, em conjunto, do Projeto, do
Substitutivo e da Emenda nº 2, de plenário, em turno
único.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) – Só há
uma emenda de plenário?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há um
Substitutivo e uma emenda de plenário.
Há a Emenda nº 1, da CCJ, que é o Substitutivo,
e há a emenda de plenário que acaba de ser relatada.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
foi entregue também uma emenda que, acredito, foi
retirada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Essa
emenda será apresentada em turno suplementar.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Qual?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª se
refere à emenda do Senador Geraldo Althoff?
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Sim.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Ela será
apresentada em turno suplementar.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Por que isso?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O autor
deseja emendar o substitutivo da CCJ.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) – E
essa Emenda nº 2, de plenário, também. Não estou
entendendo. O tratamento diferenciado precisa ser
esclarecido.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Emenda nº 2, de plenário, é uma emenda ao projeto.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Não, é ao substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O autor
veio à Mesa comunicar que a emenda é feita ao
projeto.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Sr. Presidente, não estamos votando...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
está com a palavra, Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Não es ta mos vo tan do o pro je to. O que veio foi o subs-
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ti tu ti vo. Tan to é que aqui a emen da de ple ná rio está
co lo ca da ao art. 1º do subs ti tu ti vo, es cri to à mão, ao
pro je to de re so lu ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy para es cla recer.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Não, mas não é do Se na dor Edu ar do Su plicy. Estou
fa lan do de uma emen da de ple ná rio...
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Emenda nº 2, de ple ná rio, é do Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Sim, mas que ro sa ber so bre essa emen da que está
em cima da mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ela não
foi lida ain da, Se na dor Ro ber to Fre i re.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Então es pe ro que seja lida an tes de qual quer dis cussão, até mes mo para re ce ber pa re cer, se for o caso.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – É exa tamen te o que a Mesa está su ge rin do a V. Exª.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Mas tem que ha ver pa re cer so bre ela.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ela será
lida na hora opor tu na e terá pa re cer.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE) –
Não há hora opor tu na, tem-se que ana li sar...
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ha ve rá
hora opor tu na, Se na dor. V. Exª verá.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS-PE) – A
hora opor tu na já pas sou; es tou que ren do di zer que já
pas sou. É meio es tra nho isso.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
ano ta o en ten di men to de V. Exª.
Con ti nua em dis cus são.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao Sr. Se na dor Ro ber to Re quião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Se na do res, é es tra nho que o Ple ná rio do
Se na do da Re pú bli ca es te ja, nes ta tar de, ana li san do
essa rolagem absurda, que pre ten de jo gar nos braços da União toda a fra u de e cor rup ção ocor ri das no
pro ces so de emis são de le tras para pa gar pre ca tó ri os
fra u da dos ou ine xis ten tes.
A fraude foi pesada, a Comissão Parlamentar
de Inqué ri to dos Pre ca tó ri os, ou das Le tras Pú bli cas,
como foi conhecida, aprofundou-se na análise do
processo. Havia uma cadeia de es telionatários em
con lu io com ad mi nis tra do res per ver ti dos a fa zer com
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que o erá rio de mu ni cí pi os e de Esta dos fos se pro fundamente dilapidado, num processo de des va lo ri zação dos tí tu los e de com pra fi nal des ses mes mos tí tulos, que eram lan ça dos em fun dos de ren da fixa de
cur to pra zo ou, em al gu mas oca siões, em fun dos de
pen são de em pre sas es ta ta is ou pú bli cas.
Fo mos fun do na in ves ti ga ção des se pro ces so.
Ha via o en vol vi men to cla ro do Bra des co, atra vés do
seu Pre si den te Lá za ro Bran dão e do seu Di re tor Katsu mi Ki ha ra, pro ce di men to com pro va do com de núncias documentadas pelo Presidente da Paper e da
Corretora Tarimba. De mons tra do que uma societas
sceleris ha via se or ga ni za do para le sar o pa tri mô nio
pú bli co e se va ler das di fi cul da des de Esta dos e Mu nicí pi os que ti nham à fren te ad mi nis tra do res fra cos ou
corrompidos, a CPI dos Precatórios determinou a
sus ta ção da ne go ci a ção des ses tí tu los.
Na verdade, Sr. Presidente, esses títulos são
nu los de ple no di re i to, por que eles in frin gi ram au to riza ção cons ti tu ci o nal con subs tan ci a da no Ato das Dispo si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as nº 33. Eles chega ram ao Se na do por in ter mé dio de in for ma ções frau da das, in for ma ções fal sas. O Se na do, na que le momen to, po de ria di zer que, atra vés de re so lu ções, havia au to ri za do a emis são, por que a CPI ain da não havia des lan cha do; o Se na dor Vil son Kle i nü bing ain da
não havia le vantado os absurdos. Mas a Comissão
Par la men tar de Inqué ri to foi fun do e a fra u de se tornou pú bli ca na ci o nal men te. Não exis te Esta do onde a
opi nião pú bli ca mais es cla re ci da não te nha acom panhado a fraude, o escândalo, li gan do a te le vi são do
Se na do, que ba teu re cor de de au diên cia.
Os títulos são nulos de pleno direito. Não são
ape nas anu lá ve is, eles são nulos, Sr. Presidente. O
que sig ni fi ca que essa nu li da de é ex tunc. É uma nu lida de des de sem pre. Esses tí tu los, in clu si ve, pela nulidade absoluta com que são gravados, não geram
efe i tos em re la ção a ter ce i ros.
Mas de re pen te, não mais que de re pen te, surge, no Se na do, a ten ta ti va de ro lá-los, de fa zer com
que a União os as su mis se por meio de um pro je to de
lei do Senador José Agripino, relatado, favorável e
ab sur da men te, pelo Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. Que ri am jo gá-los, de fi ni ti va men te, no colo da União, trazen do a tran qüi li da de para os fra u da do res e para os
la drões pu bli ca men te de nun ci a dos.
O Ple ná rio do Se na do, por una ni mi da de, aprovou o re la tó rio da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
e eu ima gi na va que ja ma is pu des se apa re cer um projeto dessa natureza, tentando legalizar aquilo que,
por una ni mi da de, ha via sido declarado como frau de
no plenário. Mas as co i sas ca mi nha ram; o caminho
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da con ci li a ção, o ca mi nho da com pla cên cia e da auto-complacência com a cor rup ção foi tri lha do.
O Se na dor José Fo ga ça, em nome do PMDB,
ten ta tem pe rar a si tu a ção e apre sen ta um pro je to, um
pro je to su a só rio, um pro je to con ci li a dor, de boa vonta de e de boa in ten ção, mas que de i xou de con si de rar
a in cons ti tu ci o na li da de e a nu li da de ab so lu ta dos tí tulos rou ba dos de Esta dos e Mu ni cí pi os. O pro je to do
Se na dor José Fo ga ça exi gia que Esta dos e Mu ni cí pios ini ci as sem uma ação ju di ci al e só au to ri za va o paga men to dos tí tu los quan do as ações ti ves sem tran sitado em julgado. No entanto, Sr. Presidente, vamos
ler o pro je to do Se na dor José Fo ga ça, por que se a inten ção foi boa, o re sul ta do não se apro xi ma da in tenção pre ten di da:
“Dê-se a se guin te re da ção ao §3º do art. 12 da
Re so lu ção nº 78, de 1998:
§ 3º Os tí tu los pú bli cos emi ti dos após 13 de dezem bro de 1995 para pa ga men to de pre ca tó ri os ju diciais, nos termos do art. 33 do Ato das Disposições
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex clu í dos os não ne go ci ados – ex clui aque les que es tão re ti dos em San ta Ca ta rina, aque les que não fo ram emi ti dos pela Pre fe i tu ra de
Go iâ nia, por que a CPI foi de sen ca de a da nes se pro cesso e blo que ou es sas emis sões –, po de rão ser re fi nan cia dos jun to à União em até 120 par ce las igua is e su cessi vas, nos ter mos do caput des te ar ti go, des de que os
Estados e os Municípios emissores comprovem que
to ma ram as pro vi dên ci as ju di ci a is ca bí ve is, vi san do o
res sar ci men to dos va lo res re fe ren tes a de sá gi os conce di dos e ta xas de su ces so."
Providências ju diciais cabíveis. Cabíveis, Sr.
Pre si den te, a cri té rio de quem? Que pro vi dên cia ju dici al to ma rá o Pre fe i to Cel so Pit ta, que, quan do Se cretá rio do Go ver na dor Pa u lo Ma luf, foi o emis sor dos títu los, que hoje deve pre ten der ro lar? Não to ma rá providência alguma porque não a julgará cabível, uma
vez que será o réu da ação e o res pon sa bi li za do pela
fra u de no pro ces so ju di ci al.
Vai adi an te o Se na dor Fo ga ça, com a sua enorme boa von ta de: “Até que haja pro nun ci a men to fi nal
da Jus ti ça so bre a va li da de dos tí tu los a que se re fe re
o pa rá gra fo an te ri or, a União de ve rá de po si tar os valo res cor res pon den tes aos seus re fi nan ci a men tos em
de pó si to ju di ci al vin cu la do, a par tir da data do res pectivo vencimento, em nome do Estado ou Município
emissor.”
Será que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Cardoso, enleado até o pes coço nas acu sa ções fe i tas
ao seu Go verno, está disposto a emi tir títulos para
cal çar a fra u de dos pre ca tó ri os e de po si tá-los em ju ízo, quan do a Justi ça de Alago as e de San ta Ca -
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tarina já declararam a nulidade dos títulos emitidos
por aque les dois Esta dos? Qual é a ver da de i ra par ticipação do Governo nes se pro ces so? Qual é o quinhão da liderança do Governo nes sa fra u de que se
vota no Senado, novamente, no dia de hoje, que já
es ta va se pul ta da por uma CPI, que teve o or gu lho de
re a bi li tar a ima gem do Con gres so Na ci o nal do Bra sil?
O que é que se pre ten de com essa me di da?
É evidente que o caminho correto, sério e
decente do Senado da República seria decretar a
nulidade das resoluções que emitiram os títulos.
Inclusive, um caminho assegurado pela Súmula 473
ou 472 do Supremo Tribunal Federal, que demonstra,
com clareza, a possibilidade que tem o Legislativo de
anular os seus atos administrativos, por
oportunidade, ou declarar a sua nulidade, quando
princípios constitucionais foram atropelados.
Como é que o Plenário deste Senado – que votou
resoluções anteriormente, não sabendo da fraude,
porque os trabalhos da CPI não haviam sido concluídos
– vota, hoje, a obrigatoriedade da União ou a proposta
autorizativa para que a União deposite, em juízo,
valores para cobrir títulos, evidente e claramente
fraudados, quando o caminho correto, limpo e claro
seria a declaração de nulidade desses títulos?
Quero, Sr. Presidente, em nome da CPI, em
nome do Senador Vilson Kleinübing, da sua luta
tremenda para acabar com essa patifaria, em meu
nome próprio e em nome do Senador Bernardo
Cabral, que suamos sangue durante dois anos para
mostrar ao Brasil a patifaria, pedir aos Senadores que
votem contra a resolução do Senador José Fogaça e
contra a resolução do Senador José Agripino,
relatada pelo Senador Francelino Pereira. Vamos
deixar isso sem resolução, sem rolagem e o
Senado da República sem mácula. Vamos tomar,
de uma vez por todas, uma atitude corajosa, porque
o Senado fala e fala o Brasil inteiro da necessidade
de contermos os gastos públicos, de acabarmos
com os excessos de despesa e da necessidade
absoluta de adotarmos um padrão ético e moral na
conduta dos administradores públicos no exercício
da administração da res publica, da coisa pública,
do Estado que é de todos os cidadãos. Mas, para o
meu horror, estamos votando uma proposta
conciliatória que, simplesmente, tranqüiliza, dá mais
fôlego, restabelece a esperança dos ladrões de,
amanhã, através de uma liminar equivocada de
algum juiz, virem a receber, lançar mão dos depósitos
federais e se ressarcirem, ou garantirem,
consolidarem o roubo pretendido e denunciado à
exaustão pelo Senado da República.
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O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS-PE) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) – Sr.
Pre si den te, não sei se na dis cus são de uma ma té ria
cabe apar te. Se cabe, que ro con ce dê-lo ao Se na dor
Ro ber to Fre i re.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Cabe
aparte, embora o tempo de V. Exª esteja es gotado.
No en tan to, Se na dor Ro ber to Re quião, a Mesa su gere que V. Exª o con ce da, pe din do que o Se na dor Rober to Fre i re seja bre ve.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Ro ber to Fre i re.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS-PE) – É importante fazer uma ressalva que considero fun damen tal: a in dig na ção do Se na dor Ro ber to Re quião é
per fe i ta men te jus ta, só que S. Exª se equi vo ca em um
ponto. Se não votarmos nenhuma dessas re so luções, con ti nu a rá em vi gor uma re so lu ção que foi vo tada de po is da CPI, por um equí vo co nos so do Se na do,
que man da va pa gar, à vis ta, no ven ci men to, es ses títu los. É pre ci so ter cla ro isso, por que se não vai fi car
pa re cen do que to dos aqui es ta mos que ren do par ti cipar de uma grande negociata; e não é admissível
isso. Quero es clarecer que a mudança que está se
pre ten den do fa zer tira o as pec to da não per mis são à
renegociação e mandava os Estados pagarem no
ven ci men to. Aí era mais gra ve. O que ago ra está se
ten tan do fa zer é res guar dar, por que o Se na do to mou
cons ciên cia de que não po de ria fa zer aque la re so lução e está ten tan do aqui cri ar um an te pa ro para não
dar livre trânsito a algo que considerou fraude: a
ques tão do de pó si to ju di ci al. Só para es cla re cer, porque, com a in dig na ção que é mi nha tam bém, de po is,
fi ca mos con fun di dos se te mos po si ções di ver gen tes
de como en ca mi nhar a so lu ção. Na ori gem, Se na dor
– é ape nas o que que ro res ta u rar –, es ta va a Re so lução nº 78, que man da va pa gar no ven ci men to es ses
títulos. Tan to é que o Esta do de Per nam bu co pa gou
primeiro, porque a resolução do Se nado assim o
mandava.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) – Só
para es cla re cer o es cla re ci men to do Se na dor Ro berto Fre i re.
No meu en ten di men to a co i sa não é exa ta mente as sim, a re so lu ção re me tia aos Esta dos a res ponsabilidade pelos títulos, ne ga va o fi nan ci a men to e,
res pon sa bi li za dos, o go ver na dor e o pre fe i to de vi am
tomar uma providência. Per nambuco pagou uma
parte por que quem pagou foi o Miguel Arra es, que
emi tiu a pri me i ra par te, onde Per nam bu co foi rou bado em R$120 mi lhões. E quem está dizendo isso
ago ra foi quem, quan do co me çou a tra ba lhar como

460

ANAIS DO SENADO FEDERAL

re la tor da CPI, de cla rou pu bli ca men te que pu nha as
duas mãos no fogo pelo Go ver na dor Mi guel Arra es. E
es tão aqui hoje, Sr. Pre si den te, as mi nhas duas mãos
que i ma das, por que rou ba ram R$120 mi lhões de Pernam bu co e pa ga ram a pri me i ra par ce la, co brin do parte do rou bo e fa vo re cen do os pi lan tras. Já o Go ver nador Jar bas Vas conce los não pa gou, fez o que de via fazer um ho mem pro bo. E ao mes mo tem po que eu ti nha
uma sim pa tia enor me pelo Go ver na dor Mi guel Arra es,
eu ti nha di ver gên ci as pro fun das com o Go ver na dor Jarbas Vasconcelos, que participou de um processo em
que ten ta ram me ex pul sar do PMDB. Pois mu i to bem, o
Go ver na dor Jar bas Vas con ce los fez o que ti nha que fazer: de cre tou a nu li da de dos tí tu los, que são nu los porque fo ram emi ti dos ir re gu lar men te. E, de res to, es ses títu los es tão sen do ful mi na dos nos tri bu na is. O ca mi nho,
responsabilizando os Estados pelo problema, é fazer
com que pre fe i tos e go ver na do res as su mam as suas
res pon sa bi li da des de pre fe i tos e go ver na do res, aci onan do a Jus ti ça e de cre tan do a nu li da de. A res pon sabilidade administrativa é dos sucessores dos pre fe itos e go ver na do res an te ri o res ou da que les que se ree le ge ram. Mas o Arra es pa gou por que não po dia de ixar de fa zê-lo, por que foi um dos par tí ci pes do proces so cha ma do “Ca de ia da Fe li ci da de”, para o meu
hor ror.
Sr. Presidente, o meu tempo se esgota, mas
junto com o tempo que se está esgotando, que me é
dado pela Mesa e pelo Regimento, tenho certeza que
diante desses fatos, dessa complacência e dessa
leniência, está se esgotando a paciência do
brasileiro, diante dessas atitudes frouxas e pouco
afirmativas dos governantes e do Senado da
República.
Posiciono-me, então, no sentido de que se vote
contra e se ponha no colo dos prefeitos e
governadores a sua responsabilidade, a fim de que
decretem, como fez Jarbas Vasconcelos, em
Pernambuco, a nulidade dos títulos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Antes de
dar a palavra ao próximo orador, para discutir, que é o
Senador Osmar Dias, eu desejava prestar um
esclarecimento a uma indagação do Senador
Roberto Freire, com relação aos projetos.
O que estamos votando é o projeto de autoria do
Senador José Agripino, o substitutivo do Senador
José Fogaça, que regimentalmente tem precedência,
e a emenda do Senador Suplicy, que é também um
substitutivo ao projeto.
Tem a palavra o Senador Osmar Dias, para
discutir, por 10 minutos.
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O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Senadores, embora sem queimar as minhas mãos,
eu vou acom pa nhar o Se na dor Re quião. E vou acompanhar, em primeiro lugar, porque eu participei do
gru po de Se na do res que pro du ziu a Re so lu ção nº 78,
que veio exa ta men te para cor ri gir um pro ble ma sé rio
do qual vinha par ticipando o Senado da República,
principalmente por intermédio da Comissão de
Assun tos Eco nô mi cos. Não tí nha mos re gras que pudes sem con ter o cres ci men to do dé fi cit pú bli co, não
tí nha mos re gras su fi ci en tes ou su fi ci en te men te ri goro sas para im pe dir que Esta dos e Mu ni cí pi os au mentas sem suas dí vi das e, não po den do pa gar, co lo cassem es sas dí vi das nos bra ços da União, de po si tan do,
por tan to, essa con ta na con ta de cada ci da dão bra sile i ro.
E não é por outra razão que tanto a Câmara
quan to este Se na do, ao lon go da Le gis la tu ra an te ri or
e des ta, já ti ve ram que se de di car à cri a ção de no vos
impostos, de novos tributos. Não é por outra razão,
Sr. Pre si den te, que este País re cla ma das ta xas de juros que im pe dem o de sen vol vi men to eco nô mi co, que
pra ti ca men te in vi a bi li zam os in ves ti men tos nos se tores pro du ti vos e, des sa for ma, ele vam os ín di ces de
desemprego. Discursos proferidos contra a taxa de
ju ros não são co e ren tes com a prá ti ca do voto, porque os dis cur sos que pre gam con tra a taxa de ju ros,
des men tem aque les que vo tam fa vo ra vel men te a empréstimos concedidos a Estados e Municípios que
não po de rão pa gar de po is e que vi rão a este Se na do
re cla mar a ro la gem de dí vi da, de po si tan do a con ta na
con ta de cada ci da dão bra si le i ro e da União.
Também a Resolução nº 78 tratou de tornar
mais ri go ro sa a re gra para a emis são de pre ca tó ri os.
E ela veio, Sr. Pre si den te, exa ta men te por ins pi ra ção
dos tra ba lhos da CPI dos Pre ca tó ri os. Por isso, pos so
en ten der a in dig na ção do Se na dor Ro ber to Re quião.
Pos so en ten der a in dig na ção de quem se de di cou a
re la tar os tra ba lhos da CPI e que teve que de fen der o
Senado daquela dúvida que persistia: a CPI vai ou
não aca bar em piz za? A CPI não aca bou em piz za,
mas a decisão que foi tomada pela Comissão de
Assun tos Eco nô mi cos e que pode ser aqui ho mo lo gada, con va li da da, pode trans for mar a CPI dos Pre ca tóri os numa enor me piz za.
O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) – Com sa tis fação, Se na dor Ro ber to Re quião.
O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB-PR) – Se na dor
Osmar Dias, aca bo de ler ou tra vez a emen da
subs ti tu ti va do Se na dor José Fo ga ça e es tou aqui
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perplexo, estupefato. Estou vendo que realmente o
Se na do da Re pú bli ca está pres tes a con so li dar uma
das ma i o res pa ti fa ri as da his tó ria da Re pú bli ca e quero que fi que bem cla ro para que os Se na do res sa i bam
o que es tão vo tan do e as su mam a res pon sa bi li da de
do seu voto que, des de já, re que i ro que seja no mi nal.
Sr. Presidente, vai aqui o texto no va men te lido com
cu i da do do “§ 3º: ”Os tí tu los pú bli cos emi ti dos após
13 de de zem bro de 1995, para pa ga men to de pre cató ri os ju di ci a is, nos ter mos do art. 33 do Ato das Dispo si ções Tran si tó ri as, ex clu í dos os não ne go ci a dos,
po de rão ser re fi nan ci a dos jun to à União em até cen to
e vinte parcelas iguais e su ces si vas, nos ter mos do
caput des te ar ti go, des de que os Esta dos e os Mu nicí pi os emis so res com pro vem que to ma ram as pro vidências judiciais cabíveis, visando o ressarcimento
dos va lo res re fe ren tes a de sá gi os con ce di dos e ta xas
de su ces so pa gas". Esta mos de ter mi nan do o pa gamen to de to dos os tí tu los in cons ti tu ci o na is e de i xan do
para o Bra des co e os la drões da CPI dos Pre ca tó ri os
um pro ces so ju di ci al para dis cu tir ta xas de su ces so e
de sá gi os con ce di dos. Ape nas le i am, Srs. Se na do res,
o fim do § 3º e ve ri fi quem o al can ce da me di da, a desmo ra li za ção to tal da Co mis são Par la men tar de Inquéri to e do Se na do da Re pú bli ca. Já o art. 2º diz: “... a
pena, que es pe ra sen ten ça ju di ci al tran si ta da em julgado...” So bre o quê? Sobre o que foi estabelecido
pelo § 3º.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) – Sr.
Presidente, está-se estabelecendo um debate
paralelo. Gostaria que, depois, houvesse o debate a
respeito desta tese levantada pelo Senador Roberto
Requião, para que pudesse concluir o meu
pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra, a Mesa lhe assegura esse direito e
lembra aos Srs. Senadores que a concessão de
apartes é uma decisão do orador. V. Exª concederá os
apartes, se assim o desejar.
A Mesa apela ao Senador Roberto Requião no
sentido de permitir que o orador que está na tribuna
possa continuar com o seu pronunciamento.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) – Sr.
Presidente, não sei se vou conseguir falar mais alto
do que quem está sem o microfone.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)
Senadores Roberto Requião e Roberto Freire.

–

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) – Sr.
Presidente, já que o Senador Roberto Freire veio ao
meu lugar, irei ao dele, para concluir o meu
pronunciamento.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Osmar Dias, a Casa está an si o sa por ou vir a con clusão de V. Exª.
A Presidência deseja comunicar ao Senador
Ro ber to Re quião que há um Se na dor na tri bu na.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) – Pre si den te,
não que ro en cer rar o meu pro nun ci a men to, sem antes ma ni fes tar a mi nha in com pre en são. Não con si go
en ten der por que a Co mis são de Assun tos Eco nô micos não aprovou o meu requerimento, que poderia
responder a todas essas questões levantadas pelo
Se na dor Ro ber to Re quião e po de ria anu lar qual quer
dú vi da a res pe i to da de ci são do Se na do.
Ninguém, no Brasil, poderia suscitar qualquer
dú vi da, po de ria le van tar qual quer sus pe i ta, Sr. Pre sidente, se o Senado houvesse apro va do um sin ge lo
re que ri men to que pe dia sim ples men te três co i sas: 1)
a posição atual de todos os títulos de precatórios
constatados como irregulares pelo Senado Fe deral,
seu pos su i dor fi nal e seus va lo res por pos su i dor e instituição financeira; 2) to das as ope ra ções re a li za das
com es ses tí tu los nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 1998
e 1999; e 3) nome das cor re to ras que re a li za ram as
ope ra ções de que tra ta o item an te ri or.
Assim, teríamos evitado in clusive a discussão
acalorada que houve aqui, pois já teríamos, com a
res pos ta do Ban co Cen tral, a se guin te con clu são: esta mos vo tan do a fe de ra li za ção dos tí tu los a fim de beneficiar Esta dos ou aque les que se di zem “ter ce i ros
de boa-fé”. E não sei se todos podem ser incluídos
como “ter ce i ros de boa-fé”.
Conheço mu ito bem Estados, Sr. Presidente –
Ala go as e San ta Ca ta ri na –, onde os tí tu los fo ram adqui ri dos 45 dias após a ins ta la ção da CPI dos Pre cató ri os, quan do a im pren sa na ci o nal di vul ga va um no ticiá rio diá rio a res pe i to da in va li da de ou, pelo me nos,
da sus pe i ção que co bria os tí tu los emi ti dos por San ta
Ca ta ri na e Ala go as. Mais do que isso, uma ope ra ção
efi ci en te, com pe ten te, des mo ra li zou ain da mais os títulos daqueles Esta dos. De for ma que, al guns mais
pró xi mos de quem de ti nha a in for ma ção, mais pró ximos do Se cre tá rio da Fa zen da, que re a li za va um traba lho a fim de des mo ra li zar os tí tu los, pu de ram adquiri-los com um deságio enorme, que chegou, em
mu i tos ca sos, a 85% de de sá gio.
Não estou di zen do que pa ga ram 85% do va lor
de face; estou afir man do, Sr. Pre si den te, que tí tu los
fo ram ven di dos a 15% do va lor de face para aque les
que aproveitaram essa desmoralização havida com
es ses tí tu los e os ad qui ri ram por 15%. E ago ra? Agora, com uma de ci são que vai ser to ma da pelo Se na do
Fe de ral, eles pas sa rão, de 15%, a re ce ber 100% do
va lor, Sr. Pre si den te.
É contra isso que estou protestando, pelo fato
de que os Se na do res não qui se ram sa ber qua is se-
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rão os ver da de i ros be ne fi ci a dos por esta de ci são que
será to ma da aqui. Eu já di zia isso há um mês, quan do
apresentei esse requerimento. O meu requerimento
foi des con si de ra do. Ele re ce beu 3 vo tos fa vo rá ve is e
14 con trá ri os na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.
Talvez
os
Senadores
que
votaram
contrariamente não tenham dado importância ao meu
requerimento porque não sabiam exatamente o que
havia ocorrido com esses precatórios. Mas, no dia em
que o apresentei, Sr. Presidente, eu tinha esperança,
tinha quase certeza que ele seria aprovado, para que
hoje, neste plenário, não estivéssemos aqui
discutindo, em regime de urgência, uma questão que
não está esclarecida. Eu, como Senador, não sei
quem serão os beneficiados.
Não vou votar a favor em hipótese nenhuma.
Vou votar contrariamente a esse projeto de
resolução, porque é um dever moral do Senado pelo
menos conhecer os atuais detentores desses títulos,
para que pudéssemos, aí, sim, votar a favor ou votar
contra, mas votar com a consciência tranqüila.
Eu não dormiria, Sr. Presidente, se votasse a
favor desse projeto de resolução, porque sei que não
são apenas Estados e Municípios os beneficiados,
mas são pessoas que, chegadas, encostadas ao
Poder, obtiveram informações e, sobretudo, fizeram
uma manobra de desvalorização dos títulos para
adquiri-los com um deságio enorme e agora vão
ganhar muito dinheiro. Dinheiro suficiente para
financiar muita campanha eleitoral por aí.
Por isso voto contrariamente ao projeto de
resolução.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, teve Senador que registrou a presença e
agora sua presença foi apagada. Quero saber se o
que está registrado no painel já é a votação ou a
presença.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Vou
esclarecer a V. Exª. A Mesa ia solicitar às Srªs e aos
Srs. Senadores que não estivessem com o seu nome
registrado no painel para que marcassem novamente
sua presença, porque o painel está em manutenção e
teste. Em vista disso, foi apagada a marcação
anterior.
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So li ci to às Srªs e aos Srs. Se na do res, por tan to,
que re gis trem no va men te suas pre sen ças.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a palavra à Se na do ra He lo i sa He le na, para dis cu tir,
por 10 mi nu tos.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT-AL. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
pelo fato de Ala go as ter-se re la ci o na do di re ta men te
com a qua dri lha de sa que a do res dos co fres pú bli cos,
que se en vol veu no pro ces so de emis são e co mer ci ali za ção de le tras, e por mais que es te ja mos às vés peras do dia de São João, não podemos admitir que
essa qua dri lha con si ga sal ti tar ale gre men te no pe ríodo de fes tas às cus tas do Se na do Fe de ral.
Em fun ção dis so, que ro sa u dar al guns ala go a nos
que se con tra pu se ram, nas ruas, ao epi só dio das le tras,
ato imo ral e ab so lu ta men te in sus ten tá vel ju ri di ca men te.
Qu e ro sa u dar a CPI do Se na do, os Se na do res, a CPI
da Assem bléia Le gis la ti va de Alagoas, os com pa nhe -i
ros ala go a nos, que mo ve ram uma ação po pu lar, o Procu ra dor de Jus ti ça, que deu pa re cer fa vo rá vel à re fe ri da
ação e os desembargadores de Alagoas, que re je i taram por unanimidade os embargos opostos pelos sa queadores. Esses embargantes, certamente dan ça rinos da qua dri lha de sa que a do res, fo ram le va dos a pagar uma mul ta, por que o Tri bu nal de Jus ti ça de Ala goas, por unanimidade, considerou que por não haver
pres su pos to le gal, tra ta va-se de um pro ce di men to mera men te pro te la tó rio.
Eu es ta va dis pos ta a não fa lar, por sa ber que seria contemplada pela fala do Senador Roberto Re quião. No entanto, lembrei-me da Comissão Par lamen tar de Inqué ri to – ao tem po em que ha via uma comis são aqui no Se na do, ha via tam bém uma em Ala goas –, de to das as suas ações, de que se le ci o na mos algu mas per so na li da des po lí ti cas, al guns dos dan ça ri nos
da quadrilha de saqueadores e atribuímos algumas
ques tões que es tão na le gis la ção vi gen te, qua is se jam:
crimes de responsabilidade, improbidade na Admi nistra ção, des cum pri men to da Lei Orça men tá ria, des cumpri men to das leis, des cu i do com o le gal em pre go do dinhe i ro pú bli co, aten ta do con tra a hon ra e o de co ro das
funções. Enquadramos muitas pessoas em peculato,
pre va ri ca ção, fal si fi ca ção de do cu men to pú bli co, es te lio na to, lei do co la ri nho bran co, tudo por oca sião da CPI.
Depois, lem brei-me de tudo o que ti nha apren di do sobre ad mi nis tra ção pú bli ca e es cre vi o que é ad mi nis tração pú bli ca e qual é a fun ção de quem a exer ce: é encargo de defesa, conservação e aprimoramento de
bens, ser vi ços e in te res ses da co le ti vi da de. Por tan to,
im põe-se ao ad mi nis tra dor um po der e um de ver de
apli car, de pra ti car o ato ad mi nis tra ti vo obe de cen do
aos prin cí pi os da le ga li da de, im pes so a li da de, mora -
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li da de, pu bli ci da de ou trans pa rên cia e efi ciên cia. Isso
está no art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que te mos a
obri ga ção de cum prir, além de ou tras ques tões re la ci ona das à Admi nis tra ção Pú bli ca que já são re co nhe cidas pela dou tri na e pela ju ris pru dên cia.
A co le ti vi da de tem o di re i to a uma ad mi nis tra ção
ho nes ta, e isso é prin cí pio fun da men tal da mo ra li dade ad mi nis tra ti va. Sem pre apren di que lu tar pela legalidade e pela moralidade pú bli ca era uma ex pressão de so li da ri e da de para com to dos os ci da dãos hones tos ou ani ma dos de es pí ri to pú bli co, de es pí ri to cívi co. Isso foi o que sem pre apren di so bre ad mi nis tração pú bli ca.
Levantei então em minha memória algumas
ques tões so bre a emis são, a co mer ci a li za ção, o trá fico de le tras que hou ve no Esta do de Ala go as. Aí fui
me lem brar de algo que eu ima gi na va que era con dena do pela le gis la ção: ví cio de for ma. O que é ví cio de
for ma? “Con sis te na omis são ou na inob ser vân cia incom ple ta ou ir re gu lar de for ma li da des in dis pen sá ve is
à exis tên cia ou se ri e da de do ato”.
Em Alagoas, houve uma lei estadual – de pois
de ser de fi ni do no Con gres so, no Se na do Fe de ral –, a
Lei 5.743. A au to ri za ção, na lei, era vin cu la da à mesma mo da li da de de ex pe di ção do pa rá gra fo úni co do
art. 33 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran sitórias. Ou seja, aque la co i sa de que ou vi mos fa lar o
tem po todo: “o va lor dos pre ca tó ri os ju di ci a is pen dentes de pagamento na data da promulgação (...) por
de ci são edi ta da pelo Exe cu ti vo, até 180 dias da promul ga ção da Cons ti tu i ção.” As ope ra ções ti nham que
se realizar nos limites formais traçados na norma
constitucional. Portanto, as providências deveriam
ser to ma das até 4 de ou tu bro de 1989.
Em Ala go as, fal si fi ca ram-se tan tos do cu men tos
que era um pro ble ma en con trar quem ha via fal si fi cado mais. Fal si fi ca ram-se da dos im pres cin dí ve is para
a aprovação do pro ces so ad mi nis tra ti vo de emis são
dos tí tu los, tan to pe ran te o Ban co Cen tral, como perante o Se na do Fe de ral. Fal si fi cou-se até o fal sá rio,
por que fal si fi ca ram a as si na tu ra de Fer nan do Col lor
numa por ta ria que era o ele men to fun da men tal para
ga ran tir a tra mi ta ção do pro ces so. Fal si fi cou-se a relação dos precatórios judiciais. Ora, os precatórios
eram o documento base para a emissão de títulos.
Fal si fi ca ram-se os pre ca tó ri os. Cri ou-se uma lis ta de
su pos tos pre ca tó ri os. Lis ta essa que, além de ser falsa, for ja da, foi cons tru í da em cima de um acor do imoral e absolutamente in sustentável juridicamente: o
acor do dos usi ne i ros em que se le van ta ram 32 usi nas
e des ti la ri as que se ri am cre do ras de su pos tos 950 milhões de cré di tos – su pos tos –; ti nham re ce bi do 600
mi lhões e ain da ti nham para re ce ber exa ta men te os
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301 milhões, que era o que estavam pedindo para
emi tir em le tras.
Apren di tam bém que há ques tões re la ci o na das
à ilegalidade do objeto. O que é isso na lei? Ocorre
quan do o re sul ta do do ato im por ta em vi o la ção da lei,
re gu la men to ou ou tro ato nor ma ti vo. Os atos de emissão, cir cu la ção e ven da do mer ca do ofen de ram ni ti damen te to dos os pres su pos tos, nas mais di ver sas es calas do nos so or de na men to ju rí di co, em to dos os as pectos. O de cre to, como di plo ma re gu la dor, ex tra po lou os
li mi tes a que de ve ria se sub me ter na lei es ta du al, in fringiu a le gis la ção em re la ção à Cons ti tu i ção Fe de ral, infringiu os princípios básicos da Administração Pública
tam bém na le gis la ção fe de ral, in frin giu a le gis la ção do
Ban co Cen tral, in frin giu a re so lu ção apro va da tam bém
pelo Se na do Fe de ral em re la ção a isso. Hou ve des vio
de finalidade, não pagaram ab so lu ta men te nada e in ven ta ram um cri té rio de con ve niên cia e opor tu nis mo no
aporte dos milhões. Nenhum precatório sequer foi
pago, porque começaram a fazer uma seleção nos
seus apadrinhados, dentre os quais devedores, ban cos, cons tru to ras, vi san do dis tri bu ir as le tras, le sar o patri mô nio pú bli co, o que é ab so lu ta men te cla ro, para despender recursos sem licitação para os traficantes do
mer ca do. Pa ga ram 18 mi lhões, mes mo com in su ces so
das operações, à caixinha de comissões dos bancos,
das ins ti tu i ções objetivamente responsáveis pela fra ude.
Por tan to, não é pos sí vel que o Se na do não tenha a coragem que a so ciedade brasileira espera:
aguar dar a de ci são fi nal da Jus ti ça. O dis cur so de que
isso está aju dan do os Esta dos é va zio, por que mu i tos
dos atu a is go ver na do res – in clu si ve o do meu Esta do
não faz parte da quadrilha que saqueou Alagoas –
não são res pon sá ve is pe los tra fi can tes do mer ca do,
os qua is en tra ram na Admi nis tra ção Pú bli ca con forme suas con ve niên ci as fi nan ce i ras e pes so a is. O proble ma, po rém, não é esse. A ques tão é que, quan do
se rola essa dí vi da, quem vai pa gar não é o go ver nador, a se na do ra, ou qual quer ou tra per so na li da de política; quem efe ti va men te vai pagar essa dívida não
são os con tri bu in tes abs tra tos, mas a po pu la ção mais
po bre, mais mi se rá vel, por que, para o Esta do ti rar um
per cen tu al da sua re ce i ta lí qui da real para pa gar uma
dí vi da imo ral e ab so lu ta men te in sus ten tá vel ju ri di camen te, ar ran ca rá da sa ú de, da edu ca ção e da se guran ça pú bli ca de um povo que não agüen ta mais dar
ne nhu ma quo ta de sa cri fí cio que é o povo da mi nha
que ri da Ala go as.
Sr. Presidente, voto contrariamente à pro po sição e es pe ro que te nha mos a ma ra vi lho sa e bela audá cia e a co ra gem pe ran te a opi nião pú bli ca de efe tiva men te de cla rar a nu li da de des ses tí tu los.
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Durante o discurso do Sr. Heloísa
Helena,
o
Sr.
Geraldo
Melo,
1º
Vice-Presidente,
deixa
a
cadeira
da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ademir
Andrade, 2º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Heloísa
Helena, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente,
deixa
a
cadeira
da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo
Melo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão para dis cu tir.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presi den te, de acor do com de ci são de Ban ca da, a Li deran ça do Par ti do in di ca para fa lar em seu nome o eminen te Se na dor José Jor ge.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Jor ge por 10 mi nu tos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para discutir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de pedir a atenção de V. Exªs
para a ex pli ca ção que pre ten do dar de ma ne i ra pou co
emocional, o mais vil possível, para que possamos
ana li sar efe ti va men te o que vo ta re mos nes te mo mento.
Tivemos oportunidade de discutir isso durante
dois me ses na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e
na Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania.
Nas duas Co mis sões, o pro je to do Se na dor José Foga ça foi apro va do por gran de ma i o ria pe los Se na dores res pon sá ve is que pro cu ra ram ao má xi mo ana li sar
a situação e votaram conscientemente, dando uma
vi tó ria de 16 a 3 a esse pro je to.
Na realidade, a Resolução n.º 69, do Sena do
Fe de ral, edi ta da no dia 14 de de zem bro de 1995, dispu nha, no §3º do art. 16, que “os tí tu los re fe ren tes a
precatórios não são passíveis de refinanciamento”.
Isto é, a par tir da que la data, os tí tu los de pre ca tó ri os
não se ri am mais pas sí ve is de re fi nan ci a men to. De pois des sa re so lu ção, com o lan ça men to dos tí tu los pelos Esta dos já ci ta dos – Per nam bu co, San ta Ca ta ri na,
Ala go as, bem como al guns mu ni cí pi os -, e em de corrência disso, foi instalada a CPI dos Precatórios.
Aque la Co mis são ge rou re sul ta dos, a par tir dos qua is
o Se na do Fe de ral edi tou a Re so lu ção n.º 78, até agora não al te ra da.
Sr. Presidente, eu gostaria de ressaltar que
essa re so lu ção foi ba i xa da pou co de po is da CPI dos
Pre ca tó ri os, le van do em con ta os re sul ta dos des ta. A
Resolução n.º 78 es ta be le ce, en tão, no seu art. 12,
onde tra ta da ques tão da dí vi da dos Esta dos, que fica
a mes ma re fi nan ci a da em 30 anos.

464

No §1º do mes mo art. 12, ela dis põe que o re financiamento daqueles títulos emitidos em razão de
pre ca tó ri os, os qua is, de cer ta ma ne i ra, es ta vam pro ibido pela Resolução n.º 69, seria feito em 30 anos.
Assim, foi dado a es ses tí tu los o mes mo tra ta men to
dado a qual quer ou tro tipo de dí vi da.
Já no §2º do art. 12, estabelece que os títulos
emi ti dos para pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is, nos
ter mos do art. 33, e que não cum pri ram o dis pos to no
pa rá gra fo an te ri or – isto é, não se rem tí tu los usa dos
para pa ga men to de pre ca tó ri os, ou seja, se não fossem to dos “cer ti nhos”-, só po de rão ser re fi nan ci a dos
para pa ga men to em 120 par ce las igua is. Isto é: a Reso lu ção n.º 78 de ter mi na que tí tu los emi ti dos para paga men to de pre ca tó ri os e que fos sem con si de ra dos
bons se ri am fi nan ci a do em 30 anos; de ou tro lado, títulos para pagamento de precatórios que tivessem
pro ble mas se ri am fi nan ci a dos em 10 anos. Isso está
es cri to, con for me foi apro va do pelo Se na do Fe de ral –
e eu não era nem Se na dor à épo ca. Por isso, os tí tulos de Per nam bu co e San ta Ca ta ri na se ri am re fi nanci a dos nor mal men te, a par te boa em 30 anos, e a outra, em 10 anos.
Inclu í ram, en tão, o §3º, que as sim dis põe: “os títulos para pagamento de precatórios judiciais emi tidos após 13 de de zem bro de 1995", isto é, após a Reso lu ção n.º 69, que pro i bia o re fi nan ci a men to de tí tulos, ”não são pas sí ve is de qual quer re fi nan ci a men to,
de ven do ser res ga ta dos em seu ven ci men to". Por tanto, eles te ri am que ser pa gos à vis ta. Por quê? Por que
a Re so lu ção n.º 69 já es ta be le cia que os tí tu los não
po de ri am ser re fi nan ci a dos. Então, os governadores
do meu Esta do e de ou tros Esta dos, quan do lan çaram es ses tí tu los, na ver da de, além das ir res pon sa bili da des que re a li za ram, já sa bi am que não po di am ser
refinanciados – os tí tu los bons e os tí tu los ru ins. No
§3º não se faz re fe rên cia ape nas a tí tu lo ruim, como,
às ve zes, se quer fa zer crer às pes so as. Não po di am
ser fi nan ci a dos, fos sem eles bons, fos sem eles ru ins.
E, en tão, o que acon te ce? A Re so lu ção n.º 78
pre vê uma pu ni ção para os Esta dos e para os mu ni cípios devedores. Não há, contudo, qualquer punição
para os cre do res.
A CPI dos Pre ca tó ri os, em ne nhum mo men to,
tra tou da anulação dos títulos. Por que a CPI dos
Precatórios não pe diu a anu lação dos tí tu los? Por
que, em tan to tem po, en quan to os de ve do res es tavam ca lados, ninguém apre sentou um pro jeto pe din do anu la ção do tí tu los? Quem apre sen tou esse
pro je to o fez em nome dos de ve do res, por que es tes
não ti nham como pa gar. Tan to não ha via nada contra os cre do res que o Go ver no de Per nam bu co pagou, em ju nho do ano pas sa do, à vis ta, a pri me i ra
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par ce la no va lor de R$180 mi lhões, de i xan do de pagar a fo lha de pes so al. Os fun ci o ná ri os do Esta do fica ram sem re ce ber para que o Sr. Mi guel Arra es pagas se os R$180 mi lhões. Nin guém re cla mou!
Então, ago ra, vem esse pro je to e tra ta do re finan ci a men to nas mes mas con di ções pos tas a ou tros
Esta dos – e, in clu si ve, para São Pa u lo, au to ri zou-se
em 10 anos. Não estamos pedindo para sermos fi nanciados em 30 anos, como foi o refinanciamento
ge ral das dí vi das dos Esta dos; es ta mos pe din do para
serem refinanciados em dez anos, que é o prazo
dado na Re so lu ção n.º 78. Ape nas es ta mos re ti ran do
aque le pra zo pres cri to na Re so lu ção n.º 69 para tí tulos bons e para tí tu los ru ins.
Então, meus ami gos, na re a li da de, o pro je to do
Se na dor José Fo ga ça é mu i to mais rí gi do que a Reso lu ção n.º 78, por que, se ne gar mos o voto ao pro je to
do Se na dor, os tí tu los se rão vá li dos e de ve rão ser rece bi dos. O Esta do de Per nam bu co pa gou o mês de
junho, mas está inadimplente para conseguir qual quer tipo de em prés ti mo de qual quer ban co, in clu si ve
em re la ção ao Fun def.
O projeto do Senador José Fogaça foi aquele
que poderia ser fe i to. Tal vez, seja fá cil cri ti car mos o
Se na do, mas, na ver da de, se o Se na do, cons ci en temen te, apro var este pro je to, es ta rá me lho ran do a Reso lu ção n.º 78, es ta rá fa zen do com que os por ta do res
dos tí tu los te nham de ir à Jus ti ça, por que, na si tu a ção
atu al, eles só têm de re ce ber o di nhe i ro.
Em nome do Esta do que re pre sen to, em nome
da que les que tra ba lha ram na Co mis são de Cons ti tu ição, Jus ti ça e Ci da da nia e na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, que exa mi na ram esse pro je to, vo tan do
favoravelmente – eu não posso falar em nome dos
que vo ta ram con tra, evi den te men te -, eu gos ta ria de
pedir a V. Exªs. que votem favoravelmente, com a
cons ciên cia tran qüi la, porque es ta rão pres tan do um
ser vi ço ao Esta do e ao País. Não es ta rão co me ten do
ne nhum ab sur do, pois o que se está fa zen do é apenas me lho rar a Re so lu ção n.º 78, per mi tin do que esses Esta dos pos sam con ti nu ar a fa zer seu tra ba lho, a
pa gar seu fun ci o na lis mo e a go ver nar de ma ne i ra séria, clara e honesta. Ninguém aqui é mais hones to
que nin guém.
To dos nós, Se na do res de to dos os Esta dos, nas
res pec ti vas Co mis sões, exa mi na mos o pro je to com o
ma i or cri té rio e te mos a cer te za de que esta vo ta ção
po de rá ser fe i ta de cons ciên cia tran qüi la.
O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – V. Exª
me per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não,
Excelência.
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O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se nador José Jor ge, li com mu i ta aten ção o ma gis tral decreto de nulidade com o qual o Governador do seu
Estado fulminou os títulos frios de Pernambuco.
Escu tei o seu dis cur so, a sua pe ro ra ção, o seu ape lo
para que vo tem o re fi nan ci a men to.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Tam bém ouvi
o pro nun ci a men to de V. Exª.
O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – E, se tives se me pe di do apar te, eu te ria con ce di do com prazer.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Obri ga do.
O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Con tudo, só não consigo entender o porquê de V. Exª. se
co lo car, ago ra, em con tra po si ção ao Go ver na dor Jarbas Vas con ce los, que de cre tou a nu li da de dos tí tu los,
di zen do que não paga o que Per nam bu co não deve.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – O apar te de
V. Exª. é mu i to opor tu no por que me re me te a um aspec to do tema que eu ha via es que ci do. Re al men te, o
Go ver na dor Jar bas Vas con ce los es te ve aqui, vi si tando to dos os Líderes para pedir a aprovação desse
projeto. Esteve com os Senadores Hugo Napoleão,
Sér gio Ma cha do, o Re la tor, Se na dor Fran ce li no Pe rei ra, José Fo ga ça, Ja der Bar ba lho, Lí der do seu Par tido, pe din do a apro va ção des se pro je to. Ten ta mos, inclusive, aprovar esse pro je to an tes do dia 1.º de junho, pra zo de ven ci men to do tí tu lo. Na que la data, entre tan to, o Go ver na dor, sem ou tra al ter na ti va, ba i xou
o de cre to de nu li da de dos tí tu los como uma res pos ta.
Já no outro dia S. Exª. foi con si de ra do ina dim plen te
em to dos os lo ca is onde a ina dim plên cia é es cri ta, de
vez que to dos os ju ris tas dis se ram que o Go ver na dor
não po de ria tor nar um tí tu lo nulo.
S. Exª., en tão, en vi ou uma nota para o mer ca do
fi nan ce i ro – nota esta que está em mi nhas mãos, que
diz no item nº 5: “O Go ver no de Per nam bu co, na busca de uma so lu ção para o pro ble ma, não des car ta a
pos si bi li da de de re fi nan ci a men to da dí vi da re sul tan te
de recursos recebidos em decorrência da emissão
dos títulos, caso o Senado Federal apro ve a ope ração, sem pre ju í zo do res guar do do Esta do”.
Na ver da de, o Esta do de Per nam bu co re ce beu
80% des ses re cur sos do pre ca tó rio. Dos 500 mi lhões,
re ce beu cer ca de 400 mi lhões. Os 100 mi lhões fi zeram par te do de sá gio.
Nes sa nota, o Go ver na dor in for mou a to dos os
Lí de res que o Esta do de Per nam bu co não se nega a
pagar os 400 milhões que efetivamente recebeu. O
que S. Exª quer discutir na Justiça é exa tamente
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aque la par ce la que não en trou nos co fres do Esta do.
Para isso, é ne ces sá ria essa re ne go ci a ção e a aprova ção des se pro je to, para que se pos sam ini ci ar esses en ten di men tos e, a par tir des se mo men to, se fazer um acor do para que tudo pos sa ser cor ri gi do.
O Sr. Carlos Wilson (PSDB – PE) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ouço V. Exª
com prazer.
O Sr. Carlos Wilson (PSDB – PE) – Senador
José Jorge, ouvi o Senador Roberto Requião falar no
magistral decreto, assinado pelo Governador, que diz
da nulidade dos títulos em Pernambuco. No entanto,
Senador Requião, já foi dito pelo Senador José Jorge
que, se Pernambuco mantiver essa posição,
continuará
inadimplente.
Pernambuco
está
inadimplente há mais de 20 dias.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) –
Pernambuco está ao abrigo de uma súmula do
Supremo Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Roberto Requião, não pode haver contra-aparte. V.
Exª tem de pedir a palavra ao orador.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Senador
Carlos Wilson, V. Exª deve se dirigir ao orador.
O Sr. Carlos Wilson (PSDB – PE) – Senador
José Jorge, vou me dirigir a V. Exª, mas o Senador
Roberto Requião pediu o contra-aparte. E mais ainda:
Pernambuco terá de revogar o decreto de nulidade do
Governador Jarbas Vasconcelos. Se o Senado
aprovar agora o substitutivo – como tentaremos
aprovar -, o Governador Jarbas Vasconcelos vai ter
que voltar atrás no magistral decreto aqui referido
pelo Senador Roberto Requião. Eram essas as
considerações que eu queria fazer.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agradeço a
V. Exª, Senador Carlos Wilson. Para encerrar, solicito
o voto de todos os companheiros do Senado em meu
nome, em nome do Governador Jarbas Vasconcelos
e em nome da nossa Bancada de Pernambuco e das
Comissões, enfim, daqueles que votaram a favor.
Tenho a certeza de que, votando favoravelmente, V.
Exªs terão a consciência tranqüila de que estamos
melhorando a Resolução nº 78.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
discutir, tem a palavra o Senador Paulo Hartung, por
10 minutos.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, vou rapidamente justificar a
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minha posição já assumida na Comissão de Assuntos
Econômicos, contrária ao substitutivo apresentado.
Enfocarei a matéria por uma ótica completamente
diversa do que foi abordado até este momento.
Começaria dizendo que todos os atos de
irresponsabilidade fiscal praticados no País,
posteriormente, aparecem acompanhados de algo
chamado fato consumado. Assisti a esses episódios
como Deputado Estadual no meu Estado, como
Deputado Federal, e volto a vivê-los no Senado. O
problema é muito simples: se a desorganização fiscal
fosse neutra, poderíamos deixar caminhar do jeito
que está, mas ela não é. A desorganização fiscal leva
ao ajuste fiscal que estamos vivendo há mais de cinco
anos.
Há os cortes nos investimentos, muitas vezes
fundamentais à qualidade de vida do nosso povo:
leva ao corte da área social, da saúde, da educação,
dos programas sociais; leva os funcionários públicos
a ficarem sem aumento em seus salários. As
conseqüências da irresponsabilidade fiscal são
difíceis de serem descritas em um rápido
pronunciamento como o que pretendo fazer.
Batem lá embaixo, todavia, Sr. Presidente, no
micro e pequeno empresários, que não têm acesso
ao crédito; batem lá embaixo, no produtor rural, que
vê o dinheiro chegar, como os cafeicultores viram no
meu Estado, que receberam o dinheiro -TJLP mais
6% mais o risco bancário -, o que torna inviável
qualquer operação de crédito.
A
irresponsabilidade
fiscal
leva
ao
contigenciamento de crédito. Hoje mesmo na CAE, o
Presidente da Comissão nos informava que o Banco
Central rejeitou e está para a nossa apreciação algo
em torno de R$20 bilhões de pleitos de Estados e
Municípios; pleitos como a contrapartida do Prodetur
de diversos Estados do Nordeste, que, muitas vezes,
significam obras de infra-estrutura urbana, que dão
dignidade a pessoas, ao ser humano, que estão
tendo péssima qualidade de vida.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
gostaria de abordar este tema sob uma outra ótica.
Sou um Senador que chegou há pouco a esta Casa.
Não participei da CPI dos Precatórios, não vivenciei
aquele momento, mas não estou disposto a colaborar
para legitimar nenhum ato de irresponsabilidade
fiscal. Na hora em que colocarmos um muro na
irresponsabilidade fiscal, vamos encontrar uma outra
realidade no País: vamos ter um crédito
desbloqueado; vamos ter acesso ao crédito do
pequeno e do microempresário, do microprodutor e
do pequeno produtor.
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Vamos mudar a realidade deste País, e é nisto
que estou jogando. Não é compatível empurrar esses
títulos para a União, quando temos centenas e
centenas de demandas em cima dela, pois ela não
está conseguindo atender a todas. São demandas
absolutamente legítimas. Não é compatível fazer com
que a União assuma, agora, esses títulos duvidosos e
questionáveis, num momento em que a Câmara dos
Deputados discute a lei de responsabilidade fiscal,
porque queremos implantar uma nova disciplina fiscal
em nosso País.
Sr. Presidente, por essa razão votei contra na
Comissão de Econômicos e votarei da mesma forma
aqui no Plenário. Estamos vivendo um momento
muito especial e um debate muito importante se dá
em nosso País. Acredito que essa reflexão precisa
ser mais aprofundada. O Senado da República,
seguramente, deve dar – espero – uma contribuição
enorme para a organização fiscal.
Sr. Presidente, vou falar agora como
ex-prefeito. O que acontece é muito simples. O
prefeito que está cuidando bem das finanças
públicas, é zeloso, não estoura os gastos públicos e
vive com pouco endividamento, esse não tem acesso
ao crédito. O prefeito que tem acesso ao crédito é
aquele que arranja sempre uma válvula de escape ou
um fato consumado, como o que estamos agora nos
debruçando.
Por isso, minha posição – quem me conhece
sabe que não sou um pessoa intransigente ou radical
– é de bom senso, é no sentido de apoiar a
responsabilidade fiscal no nosso País. Temos que
perseguir esse objetivo, respeitando o esforço
intelectual de diversos Parlamentares. A minha
posição é sempre muito respeitosa. Quero dizer,
nesta Casa, que este não é o melhor caminho; o
melhor caminho é o da disciplina fiscal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Continua
em discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com o
pronunciamento do Senador Paulo Hartung, surgem
três aspectos na discussão do projeto. Como S. Exª
trouxe à colação algo sobre o que não se tinha falado,
eu gostaria de dizer que este é um problema do País:
a irresponsabilidade fiscal, a irresponsabilidade do
endividamento dos Estados.
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E essa irresponsabilidade parte do Governo,
que, na ques tão dos pre ca tó ri os, ba i xou uma me di da
pro vi só ria re ne go ci an do os tí tu los de São Pa u lo.
Fa la-se que o Go ver no Fe de ral está pre pa ran do
uma me di da pro vi só ria para aten der a uma imo ra li da de
de San ta Ca ta ri na. Re fi ro-me aos tí tu los que não fo ram
negociados em mercado, que foram bloqueados pela
CPI, tí tu los cuja ne go ci a ção, pa re ce, o Go ver no Fe de ral
vai au to ri zar por me di da pro vi só ria.
Seria justo se aqui a questão colocada por V.
Exª estivesse sendo discutida: não va mos trans fe rir
para a União ne nhu ma ir res pon sa bi li da de dos Estados. Aí po de ría mos en cer rar toda e qual quer dis cussão. Mas o pro ble ma é que essa dis cus são não foi fe ita. O Senado terminou uma Comissão Parlamentar
de Inqué ri to que con clu ía que os pre ca tó ri os emi ti dos
de po is de 13 de de zem bro es ta vam, em gran de parte, ba se a dos em fra u des. Eram ir re gu la res, fru to de
um ilí ci to cri mi no so pra ti ca do pe los Go ver na do res e
Pre fe i tos que so li ci ta ram a emis são de tí tu los. O que
ocorreu é que o Senado, terminada a CPI, baixou
uma re so lu ção em que não de cla rou fra u da do, ilí ci to;
ao con trá rio, di zia, pura e sim ples men te, que os tí tulos emi ti dos com base nes sa fra u de não po de ri am ser
refinanciados.
É im por tan te que o Se na do te nha cla re za a fim
de que não se discuta aqui como se estivéssemos
querendo fazer uma negociata. Talvez a negociata
fosse permitida pela Resolução nº 78, porque ela
man da va pa gar no ven ci men to. Te mos de ter cla re za
nisso. Recém-encerrada a CPI, relatório aprova do
por unanimidade mencionando a fraude, baixou-se
uma Re so lu ção di zen do que os tí tu los não po de ri am
ser re ne go ci a dos; eles te ri am que ser res ga ta dos no
ven ci men to.
Ago ra pre ten de-se que os tí tu los que a Re so lu ção
nº 78 man da va res ga tar no ven ci men to não se jam resgatados. Explico. A condição para a renegociação é
que os Esta dos bus quem o res sar ci men to pelo ágio e
as ta xas de su ces so – o subs ti tu ti vo do Se na do José
Fo ga ça. Pois bem, es ses tí tu los não se rão res ga ta dos,
por que a União está obri ga da por esse subs ti tu ti vo a fazer o de pó si to ju di ci al e aguar dar o pro nun ci a men to da
Jus ti ça. Só se rão pa gos se a Jus ti ça con si de rá-los tí tulos vá li dos. Se de cla rá-los nu los, não ha ve rá re ne go ci ação e o de pó si to ju di ci al será le van ta do.
Será que deu para per ce ber que a re so lu ção que
es ta mos vo tan do hoje ten ta res guar dar a con clu são da
CPI? Pois a Re so lu ção nº 78 não a res guar da va.
Quem fala agora é um Se na dor que foi ele i to
jun to com o Go ver na dor Mi guel Arra es. Não par ti cipei da CPI dos Pre ca tó ri os; res guar dei-me. Não m e
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pro nun ci ei aguar dan do o pro nun ci a men to da Co missão Par la men tar de Inqué ri to com mu i to cu i da do, por
res pe i to ao gru po po lí ti co com o qual ti nha par ti ci pa do
da ele i ção. Mas o re la tó rio fi nal teve o meu voto, porque acom pa nhei a Co mis são Par la men tar de Inqué rito e vi a ile ga li da de e a fra u de co me ti das.
Portanto, ninguém pode-me acusar de estar
aqui que ren do dis cu tir co i sas pre té ri tas de Go ver no.
Estou que ren do dis cu tir co i sas pre té ri tas do Se na do,
que mandou pagar com a Resolução nº 78. Agora,
es ta mos, en tão, ten tan do res sal var o re la tó rio fi nal da
CPI, di zen do que não se pa gue en quan to a Jus ti ça
não se pro nun ci ar. Isso está pre vis to no Subs ti tu ti vo
José Fo ga ça e está pre vis to na emen da apre sen ta da
em ple ná rio pelo Se na dor Edu ar do Su plicy, que muda
ape nas uma ques tão. A emen da do Se na dor Edu ar do
Su plicy au to ri za a re ne go ci a ção só após o pro nun ci amen to da Jus ti ça; en quan to o Subs ti tu ti vo José Fo gaça ad mi te a re ne go ci a ção des de logo. Mas am bos estão condicionados à decisão ju dicial. Portanto, res guar da da está.
Se na dor Pa u lo Har tung, se fôs se mos dis cu tir a
tese le van ta da por V. Exª, se ria pré vio pres su pos to a
todo esse processo; seria de responsabilidade que
precisamos adotar daqui para o futuro. Inclusive o
Par ti do – ou os Par ti dos – que faz par te da sus ten tação do Go ver no deve exi gir do Go ver no Fe de ral que
re vo gue a me di da pro vi só ria – ou en tão que nós a revo gue mos – que au to ri zou a re ne go ci a ção dos tí tu los
de São Pa u lo, que nem por aqui pas sou. Que não se
ad mi ta, no fu tu ro, pos si bi li da de de re ne go ci a ção com
quem quer que seja!
O Sr. Pa u lo Har tung (PSDB – ES) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Ouço com pra zer V. Exª.
O Sr. Paulo Hartung (PSDB – ES) – Senador
Roberto Freire, quan do a me di da pro vi só ria che gou à
Casa, ma ni fes tei mi nha in dig na ção da tri bu na do Se nado. E apresentei uma emenda justa men te su pri min do
da me di da pro vi só ria esse ab sur do, ab sur do esse pra tica do pelo Go ver no Fe de ral – que não tem di fe ren ça, é
ab sur do. Tem o meu re gis tro aqui de que isso não de veria es tar ocor ren do. Fico fe liz por que o cen tro do meu
dis cur so, de cer ta for ma, é ou tro, di fe ren te da abor dagem que está sendo feita no plenário. Ele trata da
ques tão fis cal, ques tão essa que, uma vez bem tra tada no nos so País, vai-nos per mi tir fa zer po lí ti ca so ci al
– edu ca ção, sa ú de e as sim por di an te – que sei que é
a as pi ra ção de V. Exª. Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Con cor do. Eu trou xe à co la ção o pro nun ci a men to de
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V. Exª para dar maior conteúdo a este debate. Até
por que o de ba te aqui, de vez em quan do, po dia resva lar em algo pe ri go so como que quem es ti ves se favorável ao substitutivo estivesse patrocinando al guma ne go ci a ta.
Cre io que pre ci sa fi car bem cla ro que o subs ti tuti vo do Se na dor José Fo ga ça ou o do Se na dor Edu ardo Su plicy res guar dam a pos si bi li da de de ha ver nego ci a ta. A Re so lu ção nº 78, an te ri or, man da va pa gar,
no ven ci men to, os tí tu los, com a úni ca con di ci o nan te
de que os Estados não poderiam renegociá-los.
Como se isso fos se uma pu ni ção! Qu e ro re gis trar que
não há, em qual quer um dos dois subs ti tu ti vos – que
no conteúdo são idênticos – qualquer possibilidade
de não ter mos o pro nun ci a men to da Jus ti ça, que vai
de fi nir se os tí tu los têm va li da de ou não, se se rão nulos ou não. Com isso, o Senado está resguardando
sua moralidade, em bora in felizmente ainda não se
res guar de da ir res pon sa bi li da de, que co me ça no Palá cio do Pla nal to.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para discutir, com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. V.
Exª dis põe de 10 mi nu tos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, em pri me i ro lu gar gos ta ria de trans mi tir mi nha so lida ri e da de à in dig na ção do Se na dor Ro ber to Re quião.
S. Exª, que tan to es tu dou a ma té ria quan do Re la tor da
CPI dos Precatórios, sugere que não votemos a
matéria da for ma como o Re la tor a apre sen tou.
“O substitutivo apresentado pelo Re lator do projeto na Comissão de Assuntos
Econômicos acata sugestão que impede o
refinanciamento da parcela paga pelos
Estados e Mu nicípios na forma de ”taxa de
su ces so" e de sá gio, ino van do ao de ter mi nar
o de pó si to ju di ci al en quan to es sas ques tões
não fo rem de ci di das pela Jus ti ça.
Essa ini ci a ti va re sol ve ape nas uma parte das irregularidades investigadas pela CPI
dos Precatórios, relativas à colocação e ne gociação dos títulos no mercado. Antes, po rém, foram constatadas ir regularidades gra ves na fase de emissão dos títulos, através
de cál cu los dis tor ci dos da quan ti da de de precatórios a serem pagos e até mesmo fal si fica ção de as si na tu ras. A ma i or par te dos tí tulos emitidos foram desviados para outras fi nalidades em inúmeros casos de governos
de Estados e Municípios, configurando des respeito à Cons ti tu i ção que não pode ser re -
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ferendado pelo Senado com autorização
para que se jam re fi nan ci a dos.
O voto em separado apresentado an teriormente foi considerado inconstitucional
pelo Relator da matéria na Comissão de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pois fal taria ao Senado legitimidade para considerar
os títulos nulos, ainda que o Senador Ro ber to Re quião te nha res sal ta do que esse direito ca beria ao Senado. Este substitutivo,
portanto, pro cura manter a intenção inicial
do voto em separado, compatibilizando-a
com a in ter pre ta ção ema na da pela CCJ. Segundo a pro po si ção que ora apre sen ta mos,
a Justiça deverá decidir sobre a questão (e
não o Se na do) a par tir de ini ci a ti va do Mi nistério Público. Se o Ministério Público não ti ver ain da pro pos to a de nún cia (e mu i tos já o
fi ze ram), po de rão ser pro vo ca dos pe los própri os Esta dos e Mu ni cí pi os que fo ram pre judi ca dos com a emis são ir re gu lar.
Assim, Sr. Pre si den te, acre di ta mos estar contribuindo para a solução de uma
ques tão com ple xa, de for ma que os Esta dos
e Mu ni cí pi os não se jam one ra dos por ações
ile ga is com al guns ges to res pú bli cos, ofe recendo a possibilidade para que terceiros
que agiram de boa-fé, se existirem, tenham
seus eventuais prejuízos ressarcidos, atra vés de decisão judicial pelos próprios ad ministradores acusados de desvio de con duta."
Por essa razão propomos, através do
substitutivo ao Projeto de Resolução nº 06,
que se dê a se guin te re da ção aos §§ 2º e 3º
do art. 12 da Re so lu ção nº 78, de 1998:
“§ 2º Os títulos públicos emitidos para
o pagamento de precatórios judiciais, nos
termos do art. 33 do Ato das Disposições
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, e que não cumprirem o disposto no parágrafo anterior, so mente poderão ser refinanciados se houver
pro nun ci a men to ju di ci al de sua va li da de, em
ação proposta pelo Ministério Público, vi san do à de cre ta ção de sua nu li da de;
§ 3º Até que haja decisão da Justiça
transitada em julgado sobre a validade dos tí tulos a que se refere o parágrafo anterior, os
valores correspondentes ao seu res ga te de verão ser mantidos em depósito vinculado pela
União, a partir da data do respectivo ven cimento.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação."
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O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – V. Exª
me per mi te um apar te?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, con ce do o apar te ao Se na dor Rober to Re quião.
O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se nador Edu ar do Su plicy, apro ve i tan do seu es pa ço, tra go
para o conhecimento desta Casa dois editoriais de
jor na is de on tem. O edi to ri al do Jor nal da Tar de tem
como tí tu lo “A du pla tra i ção do Se na do” e o do jor nal
O Esta do de S.Pa u lo, “O du plo pa drão de mo ra li dade do Se na do da Re pú bli ca”. Como lide: “O Se na do
quer le gi ti mar os tí tu los dos pre ca tó ri os cuja ile ga li dade ele mesmo apurou.” Se nador Eduardo Su plicy,
com a sua permissão, vou reproduzir o artigo de O
Esta do de S.Pa u lo: “O Se na do já an dou meio ca minho para des mo ra li zar uma CPI que, em 1997, atra iu
a aten ção da opi nião pú bli ca in ves ti gan do a emis são
ir re gu lar de tí tu los pú bli cos para a co ber tu ra de pre catórios, pelos Governos de Alagoas, Pernambuco e
San ta Ca ta ri na e os Mu ni cí pi os de São Pa u lo, Osasco, Cam pi nas e Gu a ru lhos. Ocor re que as Co mis sões
de Cons ti tuição, Jus ti ça e Ci da da nia e de Assun tos
Eco nô mi cos apro va ram pa re cer fa vo rá vel a um proje to de re so lu ção que au to ri za o Te sou ro Na ci o nal a
re fi nan ci ar, em dez anos, os tí tu los fa ju tos. Se esse
projeto de resolução for aprovado pelo Plenário, o
Se na do es ta rá chan ce lan do uma das mais gra ves irregularidades – houve práti ca comprovada de cri mes, na mon ta gem de gol pe dos pre ca tó ri os – já detectadas na vida administrativa bra si le i ra. Trans forma rá em le tra mor ta o re la tó rio da CPI dos Pre ca tó rios, que apu rou ir re gu la ri da des, de li tos e suas au to rias e a re so lu ção do Se na do que hoje im pe de a re negociação dos títulos emi ti dos ir re gu lar men te. Tra i rá
a me mória do Se nador Vilson Kle inübing, que de nun ci ou a ope ra ção ir re gu lar. E dará aos bra si le i ros
uma li ção com ple ta de imo ra li da de: como fa zer que
o cri me com pen se e, mais do que isso, re com pen sar
os seus autores. O projeto de resolução passa a
con ta des ses tí tu los ir re gu la res para o Te sou ro, isto
é, para os con tri bu in tes de todo o Bra sil, li vran do os
Esta dos de Per nam bu co, Ala go as e San ta Ca ta ri na
e os Mu ni cí pi os de Cam pi nas, Osas co, Gu a ru lhos e
São Paulo das conseqüências dos atos ilí ci tos que
seus governantes de então pra ticaram. E repassa
para a Jus ti ça a de ci são de obri gar ou não os agentes fi nan ce i ros que in ter me di a ram o ne gó cio es cu so
a in de ni zar o po der pú bli co, res ti tu in do co mis sões e
prê mi os de êxi to. Em re su mo, quer-se um fi nal fe liz
para uma fal ca trua que en vol veu até a fal si fi cação de do cu men tos apre sen ta dos ao Se na do no
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pro ces so de au to ri za ção para a emis são dos tí tu los.
Se apro va do, o pro je to de re so lu ção re al men te de i xará fe li zes os go ver na do res, pre fe i tos e se cre tá ri os de
Fi nan ças e da Fa zen da que ti ve ram par ti ci pa ção ativa naquele assalto ao Erário, dele se beneficiando,
no mí ni mo, ele i to ral men te, pois a ma i or par te do dinhe i ro – o va lor dos tí tu los, cor ri gi do pela taxa Se lic, é
hoje de cer ca de R$ 3 bi lhões – foi des vi a da do pa gamento de precatórios – que, em muitos casos, nem
exis ti am – para obras ele i to re i ras e ati vi da des afins. O
Sr. Mi guel Arra es, por exem plo, fi ca ria fe li cís si mo se
o Se na do apa gas se a nó doa do es cân da lo dos pre catórios de sua biografia política. Os srs. Paulo Salim
Ma luf e Cel so Pit ta tam bém exul ta ri am com a ”le gi tima ção" que o Se na do se pro põe a dar à fal ca trua que
praticaram, o primeiro como prefeito e o segundo
como se cre tá rio de Fi nan ças, em cujo ga bi ne te tra balha va o di li gen te fun ci o ná rio que in ven tou a “me to dolo gia” que trans for mou pre ca tó ri os ine xis ten tes em bilhões de re a is. E fe li zes fi ca rão, tam bém, as ins ti tu ições fi nan ce i ras que in ter me di a ram os ne gó ci os escusos, bem como as tomadoras finais dos papéis,
que de “mi cos” ine go ciá ve is se trans for ma ri am em títu los do Te sou ro. Só não fi ca rão fe li zes os con tri bu intes que, mais uma vez, teriam que se con for mar em
ver o fru to de seu tra ba lho ho nes to mu dar de mãos,
uma vez que o Se na do, que em 1997 de ci diu que as
au to ri da des de três Esta dos e qua tro mu nicípios
ha vi am co me ti do ir re gu la ri da des e cri mes em 1999
decrete que o cri me com pensa. Com pen sa tanto
que os se na do res por San ta Ca ta ri na que ri am que
as duas co mis sões do Se na do au to ri zas sem o re finan ci a men to de tí tu los fa ju tos, no va lor de R$560
mi lhões que, au to ri za dos, não fo ram emi ti dos porque o blo que io des se mes mo Se na do che gou an tes.
Essa triste demonstração de que no Senado existe
um duplo pa drão de mo ra li da de des mo ra li za o Legis la ti vo. Mos tra um Po der cons ti tu í do por pes so as
que não he si tam em trans fe rir para os con tri bu in tes
um ônus cri a do por meio de sub ter fú gi os e fal si fi cações, em vez de re sol ver a ques tão da úni ca ma ne ira eti ca men te ace i tá vel: dcre tar a nu li da de de to dos
os tí tu los emi tidos ir regularmente, trans fe rin do o
pre ju í zo para quem ten tou au fe rir lu cros com a banda lhe i ra." Esse é o editorial do jor nal O Estado de
S.Paulo, que tem como tí tu lo O Du plo Pa drão de Mora li da de do Se na do. Já o edi to ri al do Jor nal da Tarde, Se na dor Edu ar do Su plicy, tem como tí tu lo A Dupla Tra i ção do Se na do.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador Roberto Requião, o tempo do orador está
esgotado.
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O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Falece
a mim e a V. Exª o tempo, mas, com o andor dos fatos,
há também de falecer no momento a paciência do
povo brasileiro com essa complacência que sempre
temos com a corrupção e com os fatos consumados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço-lhe, Senador Roberto Requião, pois o
editorial do Estado de S.Paulo traduz muito bem o
sentimento que é o de V. Exª e o meu. Portanto,
recomendamos a votação contrária ao projeto, mas,
havendo o projeto de resolução substitutivo, sobre o
qual infelizmente o Relator não deu o parecer
favorável...
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) –
Senador Eduardo Suplicy, creio que seu projeto
resolve eventualmente o problema, mas aproveito
para requerer à Mesa a transcrição, nos Anais do
Senado, do artigo do Jornal da Tarde, que não li – A
Dupla Traição do Senado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Solicito também que o pedido do Senador seja
atendido.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na forma
do Regimento, V. Exªs serão atendidos.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª concluiu?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concluo, Sr. Presidente, recomendando, mais uma
vez, que o Senador Francelino Pereira, quem sabe, à
luz das observações, possa dar seu parecer
favorável, ainda revendo sua posição ao substitutivo
que apresentei.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM
SEU APARTE AO DISCURSO DO SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY:
DUPLA TRAIÇÃO DO SENADO
Entre 1995 e 1998, os governadores de Alagoas, Santa
Catarina e Pernambuco e os prefeitos de Campinas, Osasco e
Gurarulhos forjaram precatórios judiciais inexistentes para obter
autorização do Senado Federal para emitir R$1,3 bilhão em
títulos da dívida pública para reduzir seus déficits. Usaram os
recursos obtidos com a venda desses títulos para tapar rombos
no caixa, financiar obras nem sempre necessárias e campanhas
políticas dos titulares dos cargos e seus candidatos apadrinhados
para o Legislativo e outras atividades, muitas delas escusas. Os
títulos eram negociados por empresas financeiras de escassas
notoriedade e credibilidade, registradas por “laranjas”, que
simulavam falsos prejuízos para justifiar tudo.
Ape sar de en ge nho sa, a tec no lo gia, es pe ci al men te ela bora da para dri blar o pre ce i to cons ti tu ci o nal que im pe de a emis são
de tí tu los da dí vi da pú bli ca por es ta dos e mu ni cí pi os, à ex ce ção
úni ca dos emi ti dos para pa gar pre ca tó ri os ju di ci a is, ter mi nou sen-
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do le va da a pú bli co. O Jor nal da Tar de de nun ci ou sua fon te origi nal, a Se cre ta ria de Fi nan ças da Pre fe i tu ra de São Pa u lo, en tão
a car go do atu al Pre fe i to Cel so Pit ta. A par tir des sa de nún cia, os
senadores ludibriados pe los es per ti nhos abri ram uma CPI para
in ves ti gar o es cân da lo. Uma de suas ra ras con se qüên ci as foi a
in clu são dos es ta dos e mu ni cí pi os que fal si ca ram os pre ca tó ri os
no ca das tro dos ina dim plen tes.
Impedidos de renegociar suas dívidas com a União por
terem sido delatados pelo SPC dos mandatários executivos, os
governadores e prefeitos dos estados e prefeituras punidos,
contudo, terminaram obtendo expressivo triunfo, ao verem
aprovada nas Comissões de Constituição e Justiça e de
Assuntos Econômicos, do mesmo Senado que iludiram,
resolução transferindo dos Estados para União a dívida gerada
pela emissão fradulenta desses títulos públicos. Se o plenário
aprovar esse passa-moleque, o Senado estará traindo a
sociedade que institucionalmente representa e lhe transmitindo a
mensagem de que a regra geral é mesmo a impunidade. Trairá
pela segunda vez, pois esses governadores e prefeitos só
puderam aplicar o golpe engendrado nos laboratórios malufistas
com o endosso de ilustres senadores, entre os quais o sempre
alerta Eduardo Suplicy (PT-SP), contrariando frontalmente
parecer do Banco Central.
Se se referendar em plenário o tratamento dado ao crime
contra o contribuinte como expediente válido e corriqueiro, o
Senado incentivará os governadores ainda honestos a desviarem
dinheiro público recorrendo a truques idênticos. E, mais grave
ainda do que isso, avalizará o recado subversivo, dado pelos
vereadores de São Paulo no triste espetáculo da CPI da Máfia da
Propina, de que o crime compensa e a honestidade e a decência
exprimem uma ingenuidade nociva a quem as pratica.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para discu tir, tem a pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou com uma pre o cupa ção de que esta ses são do Se na do Fe de ral aca be
se trans for man do ou num diá lo go de sur dos ou numa
Ba ta lha de Ita ra ré.
O Projeto de Resolução ori gi nal, de au to ria do
Se na dor José Agri pi no, sim ples men te su pri me o § 3º
do art. 12 da Re so lu ção nº 78, que é o que es ta be lecia que “os títulos públicos emitidos após 13 de de zem bro de 1995, para pa ga men to de pre ca tó ri os ju diciais, nos termos do art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, não são passíveis de
qualquer refinanciamento, devendo ser resgatados
em seu ven ci men to.” Ele sim ples men te su pri me isso,
o que pos si bi li ta ria o re fi nan ci a men to de to dos aqueles tí tu los emi ti dos de po is da que la data, in clu í dos os
que foram investigados pela Comissão Parlamentar
de Inqué ri to dos Pre ca tó ri os e nos qua is se cons ta tou
uma sé rie de ir re gu la ri da des, des de sua emis são até
a ven da.
Parece-me que há um consenso do Plenário da
Casa de que a simples supressão desse § 3º não é a
ideal, porque significaria, na prática, jogar por terra o
resultado do trabalho da CPI, pois transformaria
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esses títulos automaticamente em títulos legais, que
poderiam ser objeto do refinanciamento.
Se há esse consenso, entendo que o Plenário
deva en ca mi nhar a ma té ria ga ran tin do que os Estados que emi ti ram tí tu los não ve nham a fi car ina dimplen tes pe ran te as agên ci as de fi nan ci a men to, caso
não os res ga tem na data do ven ci men to, como de termi na a Re so lu ção nº 78. Esta es ta be le ce que os tí tulos emi ti dos após 13 de de zem bro de 1995 não são
passíveis de refinanciamento, por tanto devem ser
res ga ta dos em seu ven ci men to.
Ora, em primeiro lugar, o Plenário do Sena do
en ten de que o tra ba lho da CPI não pode ser jo ga do
na lata do lixo, e que por tan to não se pode con cor dar
em que es ses tí tu los ve nham a ser pura e sim plesmen te re fi nan ci a dos, uma vez que fo ram des co ber tos
vá ri os ví ci os que os acom pa nham. Ao mes mo tem po,
o Plenário do Senado entende que os Estados não
po dem ser sim ples men te en qua dra dos como ina dimplen tes pelo fato de não res ga ta rem os tí tu los na data
do ven ci men to, como de ter mi na a atu al Re so lu ção nº
78, de 1998. Se há con sen so nes ses dois pon tos, temos que en con trar o ca mi nho que con tem ple es ses
dois en ten di men tos. E en ten do que esse ca mi nho é a
emen da do Se na dor Edu ar do Su plicy.
Poderá até haver uma discussão meramente
se mân ti ca, do pon to de vis ta ju rí di co, so bre se há ou
não diferença entre essa emenda e a do Senador
José Fo ga ça, pela qual os tí tu los só po de rão ser re financiados após a comprovação dos Estados e dos
Municípios de que entraram na Justiça para serem
res sar ci dos das “ta xas de su ces so”. Ou aque les que
en ten dem as sim, ao le rem o dis pos to no § 3º: até que
haja de ci são da Jus ti ça tran si ta da em jul ga do, o tí tu lo
não po de rá ser pago. Des sa for ma, qual é o ca mi nho
que te ría mos para so lu ci o nar o pro ble ma?
Mes mo con si de ran do que essa dis cus são possa ser meramente semântica, e que tenham razão
os Se na do res Ro ber to Fre i re e José Jor ge ao di zerem que, no § 3º, está dito cla ra men te que os tí tu los
só se rão efe ti va men te pa gos após ma ni fes ta ção da
Jus ti ça, já que tan to na emen da do Se na dor Edu ardo Su plicy quan to na do Se na dor José Fo ga ça está
dito: “até que haja pronunciamento final da Justiça
so bre a va li da de dos tí tu los a que se re fe re o pa rágra fo an te ri or – e por tan to não ape nas so bre a va lida de das ta xas de su ces so -, a União de ve rá de po sitar os va lo res cor res pon den tes aos seus re fi nan ci amen tos em depósito ju dicial vinculado, a partir da
data do res pec ti vo ven ci men to, em nome do Esta do
ou do Mu ni cí pio emis sor.” Se tudo isso é ver da de i ro,
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en ten do que a emen da do Se na dor Edu ar do Su plicy
con tem pla ria to dos es ses as pec tos.
Primeiramente, ela não obriga que os Estados
venham a resgatar esses títulos na data do
vencimento, sob o risco de ficarem inadimplentes,
porque todos concordamos também que, se os
Estados tivessem dinheiro para resgatar esses títulos
na data do vencimento, e viessem a fazê-lo, estaria
havendo benefício para todos aqueles que lucraram
com a chamada cadeia da felicidade. Então, penso
que esse é um dos consensos.
Se entendemos que os Estados não poderão
ficar inadimplentes caso não paguem os títulos, não
podemos aqui – essa a minha discordância com o
Senador Roberto Requião – ficar na dependência de
que os Estados venham a decretar a nulidade dos
títulos, até porque isso é atribuição de cada
Governador. O Governador Jarbas Vasconcelos, de
Pernambuco, adotou essa posição – segundo o
Senador Carlos Wilson, talvez o Governador tenha
até que recuar. No entanto, essa é uma decisão que
cada Governador poderá ou não tomar.
A
nossa
Resolução
garante
que
o
refinanciamento só poderá ser feito se houver
pronunciamento judicial de sua validade em ação
proposta pelo Ministério Público, visando a
decretação da sua nulidade. Portanto, a ação do
Ministério Público visa a decretação da nulidade dos
títulos. Não se trata de uma ação do Prefeito ou do
Governador para ser ressarcido de possíveis “taxas
de sucesso” que prejudicaram o Estado.
O § 3º estabelece que, até que haja decisão da
justiça transitada em julgado, a União vai depositar os
valores judicialmente vinculados, a partir da data do
respectivo vencimento. Portanto, estão preservados
os Estados, que não ficarão inadimplentes e que não
terão necessidade de resgatar os títulos no seu
vencimento. Fica preservada a decisão da CPI, que
entende que esse títulos são irregulares e que
portanto deveriam ser anulados. Ressalte-se,
contudo, que essa é uma decisão política da CPI. Em
última instância, quem deliberará se os títulos devem
ou não ser anulados é a Justiça – o que está
contemplado no parecer do Senador Eduardo
Suplicy.
Essa ques tão po de ria ser re sol vi da por con senso pelo Ple ná rio do Se na do, se cada uma das par tes
es ti ves se dis pos ta a re al men te ou vir os ar gu men tos,
pois, no meu entendimento, a emenda contempla o
tra ba lho e o re sul ta do da CPI, que se ri am jo ga dos na
lata do lixo caso fos se apro va do sim ples men te o proje to ori gi nal. Con tem pla tam bém os Esta dos que não
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serão enquadrados na categoria de inadimplentes,
caso tomem posições se melhantes à tomada pelo
Esta do de Per nam bu co.
Nes se sen ti do, en ca mi nha mos o voto fa vo rá vel
à emen da do Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to para dis cu tir, Se nador Ja der Bar ba lho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, reconheço o empenho dos
Se na do res Ro ber to Re quião e Ber nar do Ca bral e de
tantos outros que atuaram na denominada CPI dos
Precatórios, que teve origem num requerimento da
minha autoria que me re ceu o apo io da Ban ca da do
PMDB e de diversos colegas in tegrantes de outras
Bancadas. Portanto, é perfeitamente compreensível
a in dig na ção até hoje ex pres sa pelo Se na dor Ro ber to
Requião, que trabalhou intensamente nessa Co missão Par la men tar de Inqué ri to, pro cu ran do apu rar responsabilidades.
Desejo, portanto, Sr. Presidente, registrar a
boa-fé com que essa ques tão está sen do dis cu ti da. É
evi den te que o Se na dor Ro ber to Re quião e to dos os
que participaram dessa Comissão têm o maior in teres se na con se qüên cia e na pu ni ção de pes so as ou
entidades que se beneficiaram in devidamente da
emis são de tí tu los que apa ren te men te se des ti na ri am
ao pa ga men to de pre ca tó ri os. Na ver da de, a Co missão acabou por apu rar que gran de par te do que foi
solicitado ao Senado e ao Banco Central não tinha
fundamento.
Re gis tro, Sr. Pre si den te, a mi nha so li da ri e da de
ao tra ba lho do Se na dor José Fo ga ça, mem bro da minha Ban ca da no Se na do, que, por mo ti vos su pe ri o res
a sua von ta de, fi cou re ti do em Por to Ale gre, não podendo che gar ao Se na do. Se gu ra men te, ele es ta ria
na tri bu na para apre sen tar as ra zões pe las qua is, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apresen tou subs ti tu ti vo secundando o tra ba lho do Se nador Francelino Pereira na Co missão de Assuntos
Econômicos.
Essa matéria foi à Comissão de Constituição,
Jus ti ça e Ci da da nia por so li ci ta ção mi nha, por en tender que, além dos as pec tos de na tu re za eco nô mi ca,
ha via na ques tão uma pre li mi nar de na tu re za ju rí di ca
que pre ci sa va ser eli mi na da.
Acompanhei aten ta men te os de ba tes que se proces sa ram até o mo men to nes ta ses são. Não fa rei nenhum re pa ro de mé ri to, até por que en ten do que a in digna ção mani fes ta da é de boa-fé e está ins pi ra da no melhor sen timen to de de fe sa do in te res se pú bli co.
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Sinto-me, Sr. Presidente, na obrigação de
secundar argumentos apresentados por outros
Senadores, para demonstrar que estamos discutindo
a destempo e de forma equivocada essa questão.
Quanto à apuração da responsabilidade penal e
administrativa, a Comissão Parlamentar de Inquérito
recomendou ao Senado que acompanhasse, junto ao
Ministério Público, todas as providências para o
enquadramento penal e a responsabilidade daqueles
que concorreram para a emissão fraudulenta de
títulos com base em precatórios. A Comissão
Parlamentar de Inquérito recomendou ao Tribunal de
Contas da União, ao Ministério Público, à Polícia
Federal e a tantos outros órgãos que tomassem
providências, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, aqui se evocou, com justa razão
e homenagem, o Senador Vilson Kleinübing, que
participou ativamente dessa Comissão Parlamentar
de Inquérito. O Senador Vilson Kleinübing elaborou a
Resolução nº 78, baseado em um projeto de autoria
do Senador Esperidião Amin, também integrante e
atuante membro daquela Comissão Parlamentar de
Inquérito.
Esse projeto foi apresentado com o número 46,
tendo ido para a Comissão de Assuntos Econômicos
e sido relatado pelo Senador Vilson Kleinübing. Essa
Comissão, por unanimidade, aprovou o projeto, que
veio para o Plenário. Recorro ao Diário do Senado
Federal para lembrar que, no dia 19 de junho do ano
passado, estavam presentes aqui quase que a
integralidade do Senado. Segundo o registro,
aprovamos essa resolução do Senador Esperidião
Amin, que mereceu apreciação em substitutivo e
emendas de Plenário, sendo relatada pelo Senador
Vilson Kleinübing.
Sr. Presidente, a resolução que desejamos
alterar mereceu apreciação unânime do Senado
Federal e manda cancelar títulos. Qual o dispositivo
da Resolução nº 78 que manda cancelar os títulos?
Qual o dispositivo em que ela declara nulos os títulos
emitidos? Não há, Sr. Presidente, na resolução em
que foi Relator o Senador Vilson Kleinübing,
dispositivo algum nesse sentido. Creio que o nome do
saudoso Senador está sendo usado de forma
indevida, Sr. Presidente. E é exatamente o art. 12 da
resolução, como já foi dito, que estabelece, de
maneira clara, que continua em vigência, mandando
apenas pagar no vencimento.
Pelo contrário, a Resolução nº 78 convalida os
títulos emitidos. Foi o Senado, há um ano, que os
convalidou integralmente. Não quero, em absoluto,
declinar os nomes dos Senadores que participaram
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dessa sessão, mas isso foi aprovado, por
unanimidade, na Comissão de Assuntos Econômicos
e no plenário do Senado Federal.
Aqui se discutiu a emenda, que foi aperfeiçoada
e votada em primeiro turno e em turno suplementar.
No §3º do art. 12, existe a convalidação, mas há um
detalhe: esta resolução não diz que é nulo, que não é
para pagar, não manda ao Poder Judiciário; a que
estamos aprovando hoje manda ao Poder Judiciário.
O Substitutivo do Senador José Fogaça manda
que a Justiça aprecie; a Resolução nº 78, não; manda
apenas pagar na data do vencimento. É o que está
em vigor.
Pergunto: onde está a punição aos portadores
dos títulos, de acordo com o que está em vigência, Sr.
Presidente? Só são punidas as Unidades da
Federação, que têm de honrar na data do
vencimento. Portanto, o ângulo de que, aprovando o
substitutivo do Senador José Fogaça, estaríamos
concorrendo para desvios de conduta e facilitando a
vida dos portadores é um tremendo equívoco.
Estamos diante de uma Batalha de Itararé. Pela
Resolução nº 78, redigida pelo Senador Vilson
Kleinübing, existe apenas uma sanção: a de que as
Unidades da Federação paguem na data do
vencimento.
Aprovado o projeto, o portador terá que ir a juízo
e provar que é um detentor de boa-fé. Creio, então,
que enveredamos por caminhos que não têm nada a
ver com a realidade. Basta ler para constatar que
estamos em uma discussão profundamente
equivocada. Hoje, não; há que se provar.
Aprovando-se a matéria, haverá o detentor, o
portador e a Justiça.
Depois de o Senado ter aberto exceção para
São Paulo – e o fez já, em 1997 -, depois de o Senado
ter aberto exceção para um Município de São Paulo,
esta Casa, que representa as Unidades da
Federação, não pode, neste momento, impor uma
pena às administrações que não concorreram, em
nenhum momento, para uma possível fraude de
emissão.
Não vejo, Sr. Pre si den te, nada, se não de sin forma ção. Os que es cre ve ram na im pren sa es tão desin for ma dos, não le ram, não sa bem, es tão tra tan do
equi vo ca da men te do as sun to. O que está na Re solu ção nº 78 é a ma nu ten ção do pa ga men to dos tí tulos. Foi dito aqui – por boa-fé, te nho cer te za – que
es ta ría mos vi a bi li zan do o pa ga men to da que les que
são detentores de for ma ilegítima. Não. Estamos
hoje acrescentando um dado novo: estamos man dando que es sas pessoas compareçam à Justiça,
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para pro var que ad qui ri ram de boa-fé; por ou tro lado,
estamos dando tratamento de natureza po lí tico-administrativa, per mi tin do o re fi nan ci a men to.
Esta sessão tem dois objetivos, um deles é
refinanciar os Estados e Municípios que estão nessa
circunstância, que teriam de pagar à vista, como é o
caso de Pernambuco. O Governador de Pernambuco
procurou-me, em meu gabinete, para pedir apoio e
solidariedade; depois, mandou-me um emissário,
dizendo que havia sido compelido a baixar aquele
decreto e que esperava que o Senado pudesse
encontrar uma solução.
Então, por que punir Pernambuco? Esta Casa
não é a Casa da representação dos Estados? Não é a
Casa da Federação? Então, não vou compreender?
Vou inviabilizar um Estado da Federação que não tem
condições de honrar à vista esses títulos? Vou punir
os outros Estados? Não, Sr. Presidente. Estamos a
beneficiar detentores desses títulos que não são de
boa-fé? Não. Por não ser um tribunal, a Comissão
Parlamentar de Inquérito apenas recomenda o
caminho do Ministério Público e do Poder Judiciário.
Essas pessoas, portanto, terão de bater à porta do
Poder Judiciário, que dará o veredicto final sobre se
efetivamente elas compraram de boa-fé.
Ao contrário do que aqui foi dito, na verdade,
estamos avançando, no dia de hoje, em relação à
Resolução nº 78. Há dois aspectos novos nesta
questão: um, compreender a situação das Unidades
da Federação que não têm condição de honrar esses
títulos à vista; outro, remeter ao Poder Judiciário
aqueles que são detentores dos títulos, para que
provem sua boa-fé.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Concedo o aparte a V. Exª, com muita alegria,
Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) –
Gostaria de fazer algumas observações doutrinárias.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Mais
uma vez, a Mesa pede desculpas a V. Exª, Senador
Roberto Requião, e comunica que o tempo do
Senador Jader Barbalho está esgotado há 6 minutos.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Serei
breve, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na
realidade, peço-lhe que seja brevíssimo.
O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Qu e ro
fazer al guns reparos doutrinários ao enfoque de V.
Exª, Senador Jader Barbalho. Em primeiro lu gar, o
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Senado não pediu a anu la ção dos tí tu los, pelo simples fato de não os ter emitido. Não sendo emissor
dos tí tu los, não po de ria anu lá-los. No en tan to, pes soalmente, dei opor tu ni da de à Co mis são de Cons ti tu ição, Jus ti ça e Ci da da nia e à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos para de cre ta rem a nu li da de das re so luções do Se na do que apro va ram os tí tu los ao abri go
da Sú mu la nº 473, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que
nos dá tal po der. A re so lu ção é um ato ad mi nis tra ti vo.
Fo mos in du zi dos a erro, como ve ri fi ca mos du ran te a
CPI dos Pre ca tó ri os; po de ría mos, por tan to, anu lar a
re so lu ção. Anu la da a re so lu ção, os Esta dos fi ca ri am
com os tí tu los, po den do tam bém de cre tar a nu li da de.
Tí tu lo nulo, Se na dor Ja der Bar ba lho, não gera di re i to
para ter ce i ros, nem obri ga ções. Ne nhum Esta do fi caria ina dim plen te ou obri ga do a pa gá-los. É um pro blema de boa téc ni ca ju rí di ca, am pa ra do pe las sú mu las
do Supremo Tribunal Federal. Estamos dando uma
volta muito grande; estamos deixando na mão da
Justiça aquilo que poderia ser resolvido aqui. Esta mos dan do fô le go aos co bra do res dos tí tu los, ao Bradesco, ao Sr. Fábio Nahoum e para aquela gente
toda. O Se na do po de ria ter re sol vi do esse pro ble ma
na reunião conjunta da Comissão de Constituição,
Jus ti ça e Ci da da nia e Co mis são de Assun tos Eco nômicos e neste plenário. Essa é a forma dou tri na ri amen te cor re ta de re so lu ção do pro ble ma. Não há nenhu ma opres são a Esta do, não há ne nhu ma di fi culda de ir re sol ví vel por que tí tu lo nulo, ob ti do com fra ude, com o con cur so de ban cos e ma lan dros, não gera
di re i to para nin guém. E, não ge ran do di re i to, não gera
tam bém dí vi da a ser paga.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, se me per mi te V. Exª, de se jo ape nas concluir.
O SR. PRESIDETE (Geraldo Melo) – A Mesa
aguar da a con clu são de V. Exª.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Con clu ir para agra de cer o apar te do Se na dor Ro ber to
Re quião, a quem ren do, mais uma vez, ho me na gens
pelo trabalho realizado. Mas, V. Exª em seu aparte,
apenas vem ao encontro dos meus argumentos. V.
Exª dis se que o Se na do não tor nou nu los os pre ca tórios.
O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Por que
não po dia.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – E,
ago ra, dis se que não o fez por que não po dia. Por tanto, es ta mos di an te da re a li da de da Re so lu ção nº 78,
que reafirma a va li da de des ses títulos e manda pa gá-los à vista. E V. Exª participou da sessão jun tamen te co mi go.
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O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Este é o
seu equívoco. Não participei da sessão e não votei
esse projeto dessa forma. Talvez meu nome
estivesse registrado no painel, mas essa resolução
não contou com o meu voto
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) – Senador Roberto Requião, a
Mesa apela para V. Exª.
Esta é a sexta intervenção do Senador Roberto
Requião nesta discussão. A Mesa apela no sentido
de permitir que o Senador Jader Barbalho conclua.
O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Tal vez,
Sr. Pre si den te, te nha sido pelo fato de ter sido Re la tor
da ma té ria na CPI.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Eu fui Vice-Presidente na CPI dos Precatórios. Mas, mesmo
as sim, não se tra ta de re u nião da CPI dos Pre ca tó rios.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, não que ro fa zer ne nhu ma in jus ti ça ao Senador Roberto Requião, a quem renovo as minhas
ho me na gens no tra ta men to do tema.
Portanto, Sr. Presidente, deve ter havido um
equí vo co, por que aqui, no Diá rio do Con gres so Nacional, na ses são do dia 19 de ju nho do ano pas sa do,
o Se na dor es ta va pre sen te. Deve ter sido um equí voco da Mesa. O Se na dor não es ta va pre sen te, por que
aqui, ao ser apreciada, a matéria foi aprovada por
una ni mi da de. O Re la tor foi o Se na dor Vil son Kle i nübing. Foi apro va da a ma té ria na Co mis são de Assuntos Eco nô mi cos, por una ni mi da de; foi apro va da, depo is de am pla dis cus são, aqui. E foi lá, Sr. Pre si den te,
que man da ram os Esta do pa ga rem à vis ta.
Em par te al gu ma, em do cu men to al gum do Senado, após a CPI, há qual quer ges to do Sen do tornando nulos es ses tí tu los. Há, sim, uma san ção em
cima dos Esta dos, man dan do pa gar à vis ta e pre ju dican do, por tan to, os in te res ses e as cir cuns tân ci as em
que os Esta dos vi vem hoje.
Essa re so lu ção per mi te aos Esta dos a ro la gem
da dí vi da como per mi tiu para o ma i or Esta do da Federação, que é São Pa ulo. E mais, Sr. Presidente,
acres cen ta um dado que até aqui não exis tia: diz que
os por ta do res dos tí tu los te rão de com pro var em ju í zo
a sua boa-fé. No lu gar, por tan to, que se ria o es pa ço final do re sul ta do de qual quer Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to.
Quem pode em úl ti ma ins tân cia, Sr. Pre si den te,
fa lar so bre di re i to se não o Po der Ju di ciá rio?
Então, cre io que essa dis cus são, tra va da de forma aca lo ra da, as di ver gên ci as aqui são fru tos de mu i-
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ta boa-fé, mas, seguramente, são frutos de mui to
equí vo co face à re a li da de.
Como Lí der do PMDB, re co men do, com a consciên cia tran qüi la, a apro va ção do subs ti tu ti vo de au toria do Se na dor José Fo ga ça, que en ten do jus to para
com as Unidades da Federação e correto quando
man da que o Po der Ju di ciá rio apre cie se os por ta dores dos tí tu los es tão de boa-fé ou não.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Está encer ra da a dis cus são.
Antes de pas sar à vo ta ção, a Mesa re co men da
aos Pre si den tes de ou tras Co mis sões o cum pri men to
do que dis põe o pa rá gra fo úni co do art. 107 do Re gimen to Inter no, que pas so a ler:
“Art. 107 (...)
Parágrafo único. Em qualquer hi pó tese, a reunião de comissão permanente ou
tem po rá ria não po de rá co in ci dir com o tempo reservado à Ordem do Dia das sessões
de li be ra ti vas or di ná ri as do Se na do."
O Se na do está em re u nião de li be ra ti va or di nária, na Ordem do Dia. As reuniões que, even tu almen te, te nham sido con vo ca das ou ini ci a das de vem
ser suspensas para permitir aos membros das co mis sões com pa re ce rem à vo ta ção da Ordem do Dia.
Como já anunciado por um dos Srs. Senadores,
sendo re que ri da vo ta ção no mi nal, acar re ta rá efe i tos
administrativos em relação àqueles que não es ti verem pre sen tes.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, como Pre sidente da Comissão de Assuntos Sociais, comunico
ao ple ná rio que nós te ría mos, após a Ordem do Dia,
uma au diên cia pú bli ca com o Mi nis tro Pe dro Pa ren te
e dois re pre sen tan tes, do Ban co Mun di al e do BID.
Tendo em vista que nem votamos o item 1 da
pa u ta ain da e que po de mos per ma ne cer aqui por muito tempo, entrei em contato com o Sr. Ministro, que
as su miu o com pro mis so de com pa re cer aqui, às 17h,
após a Ordem do Dia da próxima terça-feira. Está
cancelada, por tan to, a re u nião de hoje da Co mis são
de Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Passa-se à votação da Emenda n.º 1, da CCJ,
Substitutivo que tem preferência regimental sobre o
Projeto.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 347, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 311, in ci so II, do Re gi men to
Interno, requeiro preferência para a Emenda nº 2 –
PLEN Subs ti tu ti vo, ao Pro je to de Re so lu ção nº 6/99,
a fim de ser vo ta da an tes da de nº 1-CCJ – Subs ti tu tivo.
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999. – José
Edu ar do Du tra.
O SR. PRESIDENTE(Ge ral do Melo) – Em vo tação o re que ri men to.
Concedo a pa la vra ao emi nen te Se na dor José
Edu ar do Du tra, por 5 mi nu tos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do orador.) – Sr. Pre si den te, não gas ta rei os 5 mi nu tos, até
por que a ma té ria já foi dis cu ti da.
A emen da do Se na dor Edu ar do Su plicy con templa to das as ques tões le van ta das na dis cus são. Não
obri ga os Esta dos a res ga tar os tí tu los à vis ta quan do
do vencimento. Garante a manifestação da Justiça.
Ape nas es ta be le ce uma cla re za me lhor em re la ção a
um de ba te, le van ta do no ple ná rio, so bre o § 2º, porque o pa re cer do Se na dor José Fo ga ça diz que o re financiamento só se ria fe i to com a com pro va ção que
os Esta dos en tra ram na Jus ti ça, ob je ti van do o res sarci men to de pos sí ve is ta xas de su ces so etc.
A Emen da do Se na dor Su plicy, no § 2º, diz que
só po de rá ha ver re fi nan ci a men to se hou ver pro nun cia men to ju di ci al da sua va li da de. O § 3º tem a mes ma
redação da Emenda do Senador José Fogaça, que
ga ran te que a União de po si ta rá os re cur sos na me dida em que haja de ci são tran si ta da em jul ga do e a partir da data do res pec ti vo ven ci men to.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pelo Bloco da Opo si ção, fa lou o Se na dor José Edu ar do Du tra.
A Mesa cha ma a aten ção da Casa para o fato de
que o re que rimento está dis tri bu í do, en con tra-se so bre
as ban ca das e tra ta da con ces são de pre fe rên cia na vota ção da Emen da do Se na dor Edu ar do Su plicy so bre o
Subs ti tu ti vo do Se na dor José Fo ga ça.
Esta mos vo tan do o re que ri men to como pre li minar, se é con ce di da ou não pri o ri da de ao Subs ti tu ti vo
do Se na dor Edu ar do Su plicy em re la ção ao do Se nador José Fo ga ça.
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O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Como argumentei, acredito que ambos atendem
àqui lo que é fun da men tal: a ques tão da mo ra li da de, o
res ga te da qui lo que a CPI ti nha ado ta do no seu re lató rio fi nal, a fra u de dos tí tu los, re mé dio para a Jus ti ça.
A di fe ren ça dá-se em re la ção ao tem po. A re ne go ci ação, no Subs ti tu ti vo do Se na dor Edu ar do Su plicy, só
se daria após pronunciamento da Jus ti ça, com senten ça tran si ta da em jul ga do; en quan to que, na do Sena dor José Fo ga ça, a re ne go ci a ção po de ria ser fe i ta
an tes, mas a con clu são da re ne go ci a ção, ou seja, do
pagamento que os Estados teriam que fazer, só se
da ria após pro nun ci a men to da Jus ti ça, com sen ten ça
transitada em julgado; relativamente ao substitutivo
do Se na dor José Fo ga ça, a re ne go ci a ção po de ria ser
feita antes. Mas a conclusão na renegociação, ou
seja, no pa ga men to que os Esta dos te ri am que fa zer,
só se da ria se fos sem con si de ra das vá li das tam bém
as sen ten ças tran si ta das em jul ga do, na Jus ti ça. No
fundo, é uma ques tão ape nas de tem po. Mas, para
dar con ti nu i da de ao que o blo co de fi niu, vo ta rei fa vora vel men te ao re que ri men to; po rém, des de logo, ante ci po que se não for apro va do o re que ri men to, vo tarei favoravelmente ao substitutivo do Se nador José
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
entende que o Senador José Eduardo Dutra falou
como au tor do re que ri men to, e V. Exª, pelo Blo co da
Opo si ção, re co men dan do o voto “sim” para o re que rimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Presi den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para enca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao no bre Sena dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Presidente, encaminhamos contrariamente ao re que rimen to. O PSDB fica com a pro pos ta do Se na dor José
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O PSDB
vota “não”.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presi den te, o PFL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O PFL
vota “não”.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, re co men do o voto con trá rio por en ten der
que o re que ri men to, se apro va do, pre ju di ca rá o re finan ci a men to dos Esta dos. Como bem dis se o Se nador Ro ber to Fre i re, ele de ter mi na a ida ao Po der Ju diciário, mas condiciona que a renegociação com os
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Esta dos só po de rá ser pro ces sa da após o pro nun ci amento final do Judiciário. Portanto, não atende, em
ab so lu to, a si tu a ção dos Esta dos e Mu ni cí pi os en volvidos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O PMDB
vota “não”.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em
votação o Substitutivo CCJ Emenda nº 1, do Senador
José Fogaça.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com a
palavra o Senador Romero Jucá, para encaminhar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, encaminhamos favoravelmente, porque
entendemos que o projeto de resolução agora votado
dá equanimidade aos Estados e, mais do que isso,
avança no processo de cobrar, na Justiça, que cada
detentor de títulos prove a condição desse título.
Portanto, é um avanço ao processo, e o PSDB vota
favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O PSDB
recomenda o voto “sim” para o substitutivo do
Senador José Fogaça.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
está de acordo e votará “sim” ao substitutivo Fogaça,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O PFL
recomenda o voto “sim”.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – O
PMDB recomenda o voto “sim”, acompanhando o
parecer Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O PMDB
recomenda o voto “sim”.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – O Bloco está liberado. Eu particularmente vou
votar “não”, porque se aprovado o substitutivo estará
prejudicada a emenda. A única forma que tenho para
votar a emenda é com a rejeição do substitutivo. Mas
o Bloco está liberado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Bloco
da Oposição está liberado.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – O PPB vota
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O PPB
vota “sim”.
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Os Srs. Senadores e as Srªs. Senadoras que
apro vam o Subs ti tu ti vo do Se na dor José Fo ga ça perma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que vo taram con tra que de cli nem os seus no mes.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre siden te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Osmar Dias vota “não”.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Pa u lo
Har tung vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Pa u lo Har tung vota “não”.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dora He lo i sa He le na vota “não”.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Ge ral do Cân di do vota “não”.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Ante ro Paes de Bar ros vota “não”.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Sr. Presi den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Lú dio Co e lho vota “não”.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Se nado ra Ma ri na Sil va vota “não”.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Se bas tião Ro cha vota “não”.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador José Edu ar do Du tra vota “não”.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Mo re i ra Men des vota “não”.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Edu ar do Su plicy vota “não”.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Senador Roberto Requião vota “não”.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Presi den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Arlin do Por to vota “não”.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Jef fer son Pé res vota “não”.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Ber nar do Ca bral vota “não”.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Pre si den te, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Ger son Ca ma ta vota “não”.
Aprovado o substitutivo, está prejudicada a
Emenda nº 2-Plen, do Senador Eduardo Suplicy e
pre ju di ca do o pro je to prin ci pal, do Se na dor José Agripino.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, po de ria ter a gen ti le za de anun ci ar o
nú me ro de vo tos “não”?
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
fará isso; será apu ra do e in for ma do a V. Exª em seguida.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação do ven ci do, para o tur no su ple men tar.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a reda ção do ven ci do para o tur no su ple men tar, que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Carlos Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 409, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Proje to
de Re so lu ção nº 6, de 1999.
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu tivo ao Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 1999, que al tera o art. 12 da Re so lu ção nº 78, de 1998, que “dispõe so bre as ope ra ções de cré di to in ten ro e ex terno dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pios e de suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções,
inclusive con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes e
con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras pro vi dên cias”.
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Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de ju nho
de 1999. – Geraldo Melo, Pre si den te – Car los Patrocínio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Lú dio Co elho.
ANEXO AO PARECER Nº 409, DE 1999
Faço saber que o Senado Fe deral aprovou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28 do Regi men to Inter no, pro mul go a se guin te
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1999

Altera o § 3º e adiciona novo § 3º-A
ao art. 12 da Resolução nº 78, de 1998,
do Se na do Fe de ral, que “dis põe so bre as
operações de crédito interno e ex terno
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Muni cí pi os e de suas res pec ti vas au tar qui as
e fundações, inclusive concessão de ga ran ti as, seus li mi tes e con di ções de au tori za ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O § 3º do art. 12 da Re so lu ção nº 78, de
1998, do Sanado Fe deral, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:
“§ 3º Os títulos públicos emitidos
após 13 de de zem bro de 1995, para pa gamento de precatórios judiciais, nos ter mos do art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais transitórias, excluídos
os não negociados, po de rão ser re fi nan ciados junto à União em até cento e vinte par celas iguais e sucessivas, nos termos do caput des te ar ti go, des de que os Esta dos e os
Municípios emissores comprovem que to ma ram as pro vi dên ci as ju di ci a is ca bí ve is, visando o ressarcimento dos valores re fe rentes a deságios concedidos e ‘taxas de su ces so’ pa gas.” (NR)
Art. 2º O art. 12 da Re so lu ção nº 78, de 1998,
do Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar acres ci do do
§ 3º-A, com a se guin te re da ção:
“§ 3º-A. Até que haja pro nun ci a mento final da Justiça so bre a validade dos
tí tu los a que se re fe re o § 3º, a União deve rá, de po si tar os valores correspondentes aos seus refinanciamentos em depó si to ju di ci al vin cu la do, a par tir da data do
respectivo vencimento, em nome do
Esta do ou do Mu ni cí pio emis sor.”
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Estando
a matéria em regime de urgência, de acordo com o
art. 351 do Regimento Interno, passa-se à imediata
discussão do substitutivo em turno suplementar.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po derão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cerra men to da dis cus são.
So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cínio.
São li das as se guin tes:
EMENDA (PLENÁRIO) Nº 1 – PLEN
(PRS nº 6/99, de 1999)
Dá-se nova redação ao art. 1º, do Substitutivo
ao Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 1999, que al te ra o §
3º e adi ciona novo § 3º ao art. 12 da Re so lu ção nº 78, de
1998, suprimindo-se a expressão “excluídos os não
negociados”:
“Art. 1º Dê-se a seguinte re da ção ao §
3º do art. 12 da Re so lu ção nº 78, de 1998:
§ 3º Os títulos públicos emitidos após
13 de dezembro de 1995, para pagamento
de precatórios judiciais, nos termos do art.
33 do Ato das Disposições Constitucionais
Tran si tó ri as, po de rão ser re fi nan ci a dos jun to
à União em até 120 par ce las igua is e su cessivas, nos termos do caput deste artigo,
desde que os Estados e Municípios emis sores com pro vem que to ma ram as pro vi dên ci as
judiciais cabíveis, vi san do ao ressarcimento
dos valores referentes à deságios con ce didos e “ta xas de su ces so” pa gas. (NR)"
Justificação
Nas últimas duas semanas, o Senado Federal
mo bi li zou-se em uma dis cus são pro fun da e aca lo rada acer ca do tra ta men to a ser dado aos tí tu los de preca tó ri os ju di ci a is emi ti dos por di ver sos en tes da fe deração.
Após detalhado relatório elaborado pelo emi nen te Se na dor José Fo ga ça, ti nha-se a fir me con vicção de que esta Casa ha via che ga do a um con sen so
polí ti co que re pre sen ta ria o con jun to da fe de ra ção.
Entre tan to, na re u nião con jun ta en tre a Co missão de Assun tos Eco nô mi cos e a Co mis são de Consti tu i ção e Jus ti ça, re a li za da na úl ti ma ter ça-feira, proce deu-se à mo di fi ca ção do tex to, atin gin do-se o âmago do consenso antes es ta be le ci do e, o que é mais
grave, ferindo a essência do próprio funcionamento
do Se na do Fe de ral.

JUNHO 1999

Ora, a base do regime parlamentar bi cameral
en con tra-se no fato de o Se na do Fe de ral ser o re presentante dos entes federados (daí a igual par ti ci pação que os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral têm no ple nário des ta Casa), por tan to ser a ins ti tu i ção po lí ti ca que,
no re gi me de mo crá ti co, ga ran te a não-predominância
de qual quer in te res se par ti cu lar so bre o con jun to que
ga ran ta a ma nu ten ção da fe de ra ção.
A pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, no seu
art. 52, ao for ta le cer as atri bu i ções es pe cí fi cas do Senado, cor ro bo rou esta tese. Mais do que isto, nes ta
mesma Carta Magna, observamos que a pre o cu pação ma i or de to dos os cons ti tu in tes foi de ga ran tir que
se per mi tis se a exis tên cia da equa ni mi da de no tra tamen to a ser dis pen sa do a cada ente fe de ra do.
Ora, a in clu são no art. 1º, do Pro je to de Re so lução nº 6, de 1999, de ex pres são que li mi ta o re fi nan ciamento dos títulos de precatórios somente aqueles
que ti ve rem sido ne go ci a dos, aca ba por fe rir a es sência do pac to fe de ra ti vo.
Em sendo de conhecimento público o fato de
que o Esta do de San ta Ca ta ri na é o úni co ente fe dera do que se enon tra na si tu a ção que o novo tex to do
PRS nº 6, de 1999, quer res trin gir o re fi nan ci a men to
dos tí tu los pú bli cos, com pro va-se o pre ju í zo ca u sa do
ao pac to fe de ra ti vo.
Mes mo por que o Esta do de São Pa u lo não teve
esta res tri ção. Res sal te-se que a CPI cons ta tou tí tulos não emi ti dos que pos te ri or men te fo ram pas sí ve is
de re fi nan ci a men to pelo Go ver no Fe de ral, isso tudo
no ano de 1997, con for me o Re la tó rio Fi nal da ci ta da
CPI de mons tra, in ver bis:
“(...), verifica-se que a dívida atual das
6 emis sões do Esta do de São Pa u lo cor responde à 5.255 bilhões de reais. Como foi
apurado no item 7 acima, ape nas 18,86%
destas emissões foram uti lizadas para os
fins de vi dos. O res tan te foi con se gui do através de cál cu los e es ti ma ti vas fe i tos pela Secretaria da Fazenda do Estado, que vinha
objetivando a emis são de maior quantidade
possível de Letras. Ou seja, 81,14% desta
dívida, corresponde à R$4.263.796.946,82,
foram obtidas inconstitucionalmente, por
não se en qua drar no art. 33 do ADCT, (...).”
Pos te ri or men te, quan do da apro va ção pelo Plenário do Senado Federal da Re solução nº 118, de
1997, pro pi ci ou-se ao Esta do de São Pa u lo o re fi nanciamento, pelo prazo de 10 anos, do valor de R$
1.549.926.724,15 cor res pon den te ao sal do ex ce dente acu mu la do com a emis são de tí tu los pú bli cos para
pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is. Ora, cons ta ta-se
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as sim que São Pa u lo ob te ve as con di ções ple i te a das
atu al men te por San ta Ca ta ri na, es ta do que não ace ita dis cri mi na ção e que de se ja equi da de com São Paulo.
Além do mais, tal restrição é contraditória com
os próprios objetivos que se pretende atingir.
Alega-se que, devido às conclusões da Comissão
Parlamentar de Inquérito que apurou o escândalo dos
precatórios, não se poderia permitir que os Estados
que não tivessem negociados seus títulos pudessem
refinanciá-los.
Ora, como a própria CPI apontou, os ganhos
extraordinários e manipulados de entes privados
ocorreram após a negociação, sendo que estes sim
deveriam ser objeto de preocupação parlamentar.
Contudo, se o ente federado não negociou tais
títulos, mantendo-os em carteira, conseguiu evitar o
que o eminente relator da CPI dos títulos públicos
denominou corretamente de “cadeia da felicidade”,
ou seja, os grandes lucros auferidos de maneira
irregular e ilegal, após os lançamentos dos títulos.
Vejam os senhores, portanto, a situação
esdrúxula da nova redação que foi dado ao PRS nº
06, de 1999! Aqueles entes da federação que
mantiveram seus títulos no mercado, alimentando
vorazmente, desta feita, os ganhos ilícitos
propriciados o mercado secundário de títulos,
poderão refinanciar integralmente os seus
precatórios. Já aqueles entes da federação que
mantiveram títulos fora do mercado, impedindo a
proliferação das irregularidades, ficarão excluídos de
tal possibilidade.
Realmente, o que podemos constatar é que, em
permanecendo a atual redação do projeto em análise,
estar-se-á punindo aquele ente da federação que
evitou que ocorressem, in totun, os ilícitos constados
por esta Casa na CPI supracitada.
Outro argumento que deve ser levado em
consideração é o fato de que, mesmo não sendo
negociados, títulos têm existência não só no mundo
jurídico, como também no mundo econômico. Assim,
na gestão orçamentária de um ente da federação
torna-se essencial levar-se em consideração a sua
contabilização.
Deste modo, ao se negar o refinanciamento de
tais títulos, cria-se uma discriminação hedionda que
terá reflexos nefastos sobre a administração
econômica. na contabilidade estadual, os recursos
existirão, foram extraordinários e, portanto, dada a
situação econômica do país, torna-se fundamental o
seu refinanciamento, a fim de se causar
inadimplências no setor público.
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Por tan to, pelo ex pos to, apre sen ta mos a emenda no sen ti do de res ta be le cer a es sên cia do pac to federativo; o pa pel de me di a dor equâ ni me do Se na do
Fe de ral en tre os en tes da fe de ra ção; o equi lí brio econô mi co da pro pos ta; bem como a jus ti ça, no sen ti do
de não se pu nir aque les que evi ta ram o ma i or pre ju ízo.
Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 1999.
Se na dor Geraldo Althoff – Se na dor Jorge
Bornhausen.
EMENDA Nº 2 – PLEN
(Emen da ao Subs ti tu ti vo do Pro je to de
Re so lu ção nº 6, de 1999)
Dê-se ao § 3º do art. 12 da Resolução nº
78/98, na re da ção dada pelo art. 1º do subs ti tu ti vo
ao pro je to de Re so lu ção nº 6, de 1999, a se guin te
redação:
“Art. 1º .................................................
§ 3º Os recursos decorrentes do re financiamento de que trata o parágrafo
an te ri or somen te po de rão ser li be ra dos após
pro nun ci a men to ju di ci al quan to a va li da de dos
títulos, em ação proposta pelo Ministério Pú blico vi san do à de cre ta ção de sua nu li da de".
Justificação
O subs ti tu ti vo apro va do re sol ve ape nas uma
parte das irregularidades investigadas pela CPI
dos Pre ca tó ri os, re la ti vas à co lo ca ção e ne go ci ação dos tí tu los no mer ca do. Antes, po rém, fo ram
constatadas irregularidades graves na fase de
emis são dos tí tu los, atra vés de cál cu los dis tor cidos da qua li da de de pre ca tó ri os a se rem pa gos e
até mesmo falsificação de assinaturas. A maior
parte dos títulos emitidos foram desviados para
outras fi nalidades, configurando desrespeito à
Cons ti tu i ção que não pode ser referendado pelo
Se na do com au to ri za ção para que se jam re fi nanciados.
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999 – Sena dor José Edu ar do Du tra.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Antes de
con ce der a pa la vra pela or dem a V. Exª, que ro de signar o Senador Francelino Pereira para relatar em
nome da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, e para
re la tar tam bém como mem bro da Co mis são de Consti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, na au sên cia do Re la tor
José Fo ga ça.
Concedo a palavra ao Senador Jorge
Bornhausen, pela ordem.
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O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os
signatários do presente requerimento, Senadores
Geraldo Althoff e Jorge Bornhausen, como
integrantes do PFL de Santa Catarina, quando da
denúncia do escândalo dos precatórios, feita pelo
saudoso companheiro Senador Vilson Kleinübing,
apoiaram a saída do Partido da coligação
governamental. Em seguida, face à constatação de
que o processo de emissão dos títulos tinha sido feito:
a) sem a comprovação da publicação da ordem de
serviço tal como exigido pelo art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; b) sem a
existência de precatórios correspondentes aos
valores emitidos, e ainda dolosamente contratado um
banco que cobrou taxa de 5,5% para operar sobre
uma ação que era, única e exclusivamente, do
Governo do Estado, os integrantes do PFL de Santa
Catarina manifestaram sua posição favorável ao
impeachment do Governador Paulo Affonso
Evangelista Vieira.
Analisando o Projeto de Resolução n.º 06/99, de
autoria do Senador José Agripino, que passa a
admitir o refinanciamento dos títulos emitidos, para
pagamento de precatórios, após 13 de dezembro de
1995, e o aprimoramento dado pelo substitutivo do
Relator,
Senador
Francelino
Pereira,
que
acrescentou a prévia exigência de providências
judiciais visando ao ressarcimento dos deságios e
das taxas de sucesso, verificamos que o substitutivo
atendia aos interesses de Santa Catarina,
regularizando, especialmente, os títulos em carteira,
sem prejuízo das merecidas punições judiciais.
O Estado de Santa Catarina, a valores de abril,
possui títulos no montante de cerca de R$534
milhões, que muito poderiam minimizar a situação
aflitiva herdada da administração anterior, cujas
dívidas vencidas totalizam aproximadamente R$1,6
bilhão, incluídos aí o não-pagamento criminoso dos
salários devidos ao funcionalismo público estadual
nos meses de outubro, novembro e dezembro de
1998.
Verificando os autos da CPI dos Precatórios, às
páginas 468 a 470, constatamos que o Estado de São
Paulo emitiu R$5,2 bilhões, em títulos, a preços de
abril de 1997, para pagamento de precatórios, dos
quais R$4,5 bilhões foram utilizados para outros fins.
Deste total, R$1,5 bilhão em títulos irregulares
encontravam-se em carteira.
A Re so lu ção n.º 118/97, do Se na do Fe de ral, auto ri zou o re fi nan ci a men to des ta dí vi da, cons ti tu í da ilegalmente, pelo prazo de 30 anos e da parcela
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não-utilizada até então pelo prazo de dez anos. E
mais: o re fi nan ci a men to des sa dí vi da ile gal foi ex clu ído do limite de comprometimento da receita líqui da
real do Estado de São Paulo. Permitiu-se assim ao
hon ra do Go ver na dor Má rio Co vas a re gu la ri za ção e a
co lo ca ção dos tí tu los emi ti dos pelo seu an te ces sor.
O caso de San ta Ca ta ri na é idên ti co, e o que os
sig na tá ri os sem pre de se ja ram foi que, por eqüi da de,
o Go ver na dor Espe ri dião Amim, ví ti ma da ir res pon sabi li da de de seu an te ces sor, me re ces se o mes mo tratamento dispensado a São Paulo e ao Governador
Má rio Co vas.
A po si ção dos sig na tá ri os foi apo i a da pelo Gover na dor de San ta Ca ta ri na, que, de sua par te, ha via
so li ci ta do ao Mi nis té rio da Fa zen da o cum pri men to da
Re so lu ção n.º 80/98, do Se na do Fe de ral, que au to rizou a in clu são da dí vi da do Esta do jun to ao Insti tu to
de Apo sen ta do ria do Esta do de San ta Ca ta ri na no refi nan ci a men to pac tu a do com a União, com pro me tendo-se, em contrapartida, a cancelar as letras atu almente bloqueadas. A aprovação do substitutivo do
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra di ri mi ria qual quer dú vi da
ju rí di ca so bre o jus to ple i to em an da men to.
Surpreendentemente, em uma ação declarada
con tra os in te res ses es pe cí fi cos de San ta Ca ta ri na, o
subs ti tu ti vo apro va do, apesar dos protestos dos sig natários, excluiu do refinanciamento os títulos
não-negociados, ne gan do-se ao nos so Esta do a mere ci da eqüi da de com São Pa u lo.
Para reparar a flagrante discriminação, os sig natários apre sen ta ram a Emen da n.º 01, com o propó si to de re ti rar do tex to do subs ti tu ti vo apro va do a
ex pres são “ex clu í dos os não-negociados”.
Em reunião realizada no Palácio da Alvorada,
no dia 17 de ju nho, pre si di da pelo Pre si den te Fer nando Hen ri que Car do so, que con tou com a pre sen ça do
Governador Espe ri dião Amin, do se gun do sig na tá rio
deste, do Ministro Pedro Ma lan, do Presidente do
Ban co Cen tral, Dr. Armí nio Fra ga, do Mi nis tro Cló vis
Car va lho, do Se cre tá rio Edu ar do Gu i ma rães e do Secretário da Fa zen da de San ta Ca ta ri na Antô nio Carlos Vi e i ra, foi, fi nal men te, en con tra da uma so lu ção jurí di ca ca paz de aten der ao cum pri men to da Re so lução nº 80/98, na for ma so li ci ta da pelo atu al Go ver nador.
A exposição feita pelo segundo signatário do
pre sen te re que ri men to, mos tran do a im per doá vel discri mi na ção que es ta va pres tes a se con su mar, foi fator de ma i or im por tân cia para que, na ci ta da re u nião,
vi es se a ser en con tra do ou tro ca mi nho le gal para tornar exe qüí vel a Re so lu ção nº 80/98, gra ças, so bre tudo, ao apo io e à com pre en são do Pre si den te Fer nando Hen ri que Car do so.
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Os signatários do presente, conscientes de que
o correto exercício da vida pública é muitas vezes
penoso pelas incompreensões ou pelas avaliações
precipitadas ou até mesmo preconceituosas,
sentem-se, no caso, recompensados com o êxito do
justo pleito catarinense, com a certeza de que suas
posições contribuíram valiosamente para o sucesso
alcançado.
Des sa for ma, agra de cen do aos Se na do res que
se dis pu se ram a apo iá-lo, es pe ci al men te ao au tor do
Pro je to, Se na dor José Agri pi no, e ao Re la tor do prime i ro subs ti tu ti vo, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, re a firma mos o pro pó si to de ja ma is de i xar o Esta do de Santa Ca ta ri na ser dis cri mi na do.
Assim, nos termos do art. 256 do Regimento
Inter no, re que re mos a re ti ra da da Emen da de Ple nário n.º 1.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tário em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro ci nio.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 348, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 256, do Re gi men to Interno, os signatários, Se nadores Geraldo Althoff
(PFL-SC) e Jorge Bornhausen (PFL-SC), re querem a re ti ra da da Emen da (Ple ná rio), nº 1, de 1999,
ao Substitutivo do PRS 6/99, oferecida no turno
suplementar.
Justificação
1 – Os in te gran tes do PFL de San ta Ca ta ri na,
quan do da de nún cia do “es cân da lo dos pre ca tó rios”, fe i ta pelo sa u do so com pa nhe i ro Se na dor Vilson Kleinübing, apoiaram a sa ída do Partido da
co li ga ção go ver na men tal.
2 – Em se gui da, face à cons ta ta ção de que o
processo de emissão dos títuos ti nha sido fe i to:
a) sem a com pro va ção da pu bli ca ção da or dem de
serviço, tal como exigido pelo artigo 33 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as; b)
sem a exis tên cia de pre ca tó ri os cor res pon den tes
ao vo lu me emi ti do; e, ain da, c) do lo sa men te, contra ta do em ban co e com a taxa de su ces so de 5%
so bre o va lor dos tí tu los co lo ca dos e não co lo cados; os in te gran tes do PFL de San ta Ca ta ri na apoi a ram a de ci são par ti dá ria para a vo ta ção fa vo rável ao “impeachment” do Governador Paulo
Affon so E. Vi e i ra.
3 – Analisando o Projeto de Resolução nº
6/99, de autoria do Senador José Agripino, que
pas sa a ad mi tir o re fi nan ci a men to dos tí tu los emi-
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ti dos para o pa ga men to de pre ca tó ri os após 13 de
de zem bro de 1995, e o apri mo ra men to dado pelo
Subs ti tu ti vo do Re la tor, Se na dor Fran ce li no Pe rei ra, que acres cen tou a pré via exi gên cia de pro vidências judiciais visando ao ressarcimento dos
de sá gi os e das ta xas de su ces so, ve ri fi ca mos que
o Substitutivo atendia aos interesses de Santa
Ca ta ri na re gu la ri zan do, es pe ci al men te, os tí tu los
em car te i ra, sem pre ju í zo das me re ci das pu ni ções
judiciais.
4 – O es ta do de San ta Ca ta ri na, a va lo res de
abril, possui títulos no montante de cerca de
R$534 milhões, que muito poderiam minimizar a
si tu a ção afli ti va her da da da ad mi nis tra ção an te rior, cu jas dí vi das ven ci das to ta li zam apro xi ma damen te R$1,6 bi lhão, in clu í dos aí o não-pagamento
cri mi no so dos sa lá ri os de vi dos ao fun ci o na lis mo
público es ta du al, nos me ses de ou tu bro, no vembro e de de zem bro de 1998.
5 – Ve ri fi can do os au tos da “CPI dos Pre cató ri os”, às pá gi nas 468 a 470, cons ta ta mos que o
Esta do de São Pa u lo emi tiu R$5,2 bi lhões, em tí tulos, a pre ços de abril de 1997, para pa ga men to de
pre ca tó ri os, dos qua is R$4,5 bi lhões fo ram uti li zados em outros fins. Des se to tal, R$1,5 bi lhão em
tí tu los ir re gu la res en con tra vam-se em car te i ra.
A Resolução Nº 118/97 do Senado Federal
au to ri zou o re fi nan ci a men to des sa dí vi da, cons titu í da ile gal men te, pelo pra zo de 30 anos, e o da parce la não uti li za da até en tão, pelo pra zo de 10 anos (le tra
d, do art. 2, da Re so lu ção nº 118/97). E mais, o re finan ci a men to des sa dí vi da ile gal foi ex clu í do do li mi te
de com pro me ti men to da re ce i ta lí qui da real do Estado.
Permitiu-se, assim, ao hon ra do Go ver na dor
Má rio Co vas a re gu la ri za ção e a co lo ca ção dos títu los emi ti dos pelo seu an te ces sor.
O caso de San ta Ca ta ri na é idên ti co e o que
os sig natários sempre de sejaram foi que, por
eqüidade, o Go ver na dor Espe ri dião Amin, ví ti ma
da ir res po na bi li da de de seu an te ces sor, me re cesse o mes mo tra ta men to dis pen sa do a São Pa u lo e
ao Go ver na dor Má rio Co vas.
6 – A posição dos signatários foi apoi a da
pelo Governador de Santa Catarina, que, de sua
parte, ha via solicitado junto ao Ministério da Fa zenda o cumprimento da Resolução nº 80/98 do
Se na do Fe de ral, que au to ri zou a in clu são da dí vida do Esta do jun to ao Insti tu to de Apo sen ta do ria
do Estado de San ta Ca ta ri na no re fi nan ci a men to
pactuado com a União, comprometendo-se, em
con tra par ti da, a can ce lar as le tras atu al men te bloqueadas. A aprovação do Susbtitutivo do Se nador Francelino Pe reira dirimiria qualquer dúvi da
ju rí di ca so bre o jus to ple i to em an da men to.
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7 – Surpreendemente, em uma ação
declarada contra os interesses específicos de
Santa Catarina, o Substitutivo aprovado, apesar
dos protestos dos signatários, excluiu do
refinanciamento os títulos não-negociados,
negando-se ao noso Estado a merecida equidade
com São Paulo.
8 – Para repa rar a fla gran te dis cri mi na ção, os signa tá ri os apre sen ta ram a Emen da (Ple ná rio) nº , com o
pro pó si to de re ti rar do tex to do Subs ti tu ti vo apro va do a
ex pres são “ex clu í dos os não ne go ci a dos.”
9 – Em re u nião re a li za da no Ple ná rio da Alvora da, no dia 17 de ju nho, pre si di da pelo Pre si dente Fer nan do Hen ri que Car do so, que con tou com a
pre sen ça do Go ver na dor Espe ri dião Amin, do 2º
sig na tá rio des te, do Mi nis tro Pe dro Ma lan, do Presidente do Banco Cen tral Armínio Fraga, do Mi nis tro Cló vis Car va lho, do Se cre tá rio Edu ar do Gui ma rães e do Se cre tá rio da Fa zen da de San ta Catarina Antônio Carlos Vieira, foi, finalmente en contrada uma solução jurídica capaz de atender
ao cum pri men to da Re so lu ção nº 80/98, na for ma
so li ci ta da pelo atu al Go ver na dor.
10 – A ex po si ção fe i ta pelo se gun do sig na tário do pre sen te re que ri men to, mos tran do a im perdoável discriminação que estava prestes a se
consumar, foi fator de maior im portância para
que, na citada reunião, viesse a ser encontrado
ou tro ca mi nho le gal para tor nar exe qüí vel a Re solução nº 80/98, graças, so bretudo, ao apoio e à
compreensão do Pre sidente Fernando Henri que
Cardoso.
11 – Os sig na tá ri os do pre sen te, cons ci en tes de
que correto exer cí cio da vida pú bli ca é mu i tas ve zes
pe no so pe las in com pre en sões ou pe las ava li a ções precipitadas ou preconceituosas, sen tem-se, no caso, recompensados com o êxito do jus to ple i to ca ta ri nense,
com a cer te za de que suas po si ções con tri bu í ram vali o sa men te para o su ces so al can ça do.
12 – Des sa for ma, agra de cen do aos Se na dores que se dis pu se ram a apo iá-lo, es pe ci al men te,
ao au tor do Pro je to, Se na dor José Agri pi no, e ao
Re la tor do pri me i ro Subs ti tu ti vo, Se na dor Fran celino Pereira, reafirmamos o propósito de ja mais
de i xar o Esta do de San ta Ca ta ri na ser dis cri mi nado.
Sala das Ses sões, 22 de Ju nho de 1999. – Senador Geraldo Althoff – Se na dor Jorge Bornhausen.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em
votação o requerimento.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a pa la vra.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, que ro de i xar mu i to
cla ro nes te ins tan te que me sin to, de cer to modo, re ali za do, por que, de po is de uma lon ga no ve la, sei que
aqui, nes te ple ná rio, prin ci pal men te du ran te os exercí ci os de 97 e 98, não tem sido fá cil de fen der San ta
Ca ta ri na. E vejo que, ago ra, Sr. Pre si den te, es ta mos
a cul mi nar por um en ten di men to que, na ver da de, venha a aten der aos an se i os do nos so Esta do de San ta
Catarina.
Tem sido uma lon ga ca mi nha da. Ontem não se
po dia, era pe ri go so, era pro i bi do. Antes, para al guns,
era ve da do, não dava, não se po dia; ago ra, pelo que
se ve ri fi ca e pela cul mi na ção dos fa tos, va mos che gar
a um denominador que atenda aos interesses de
San ta Ca ta ri na e de ou tros Esta dos.
Veja bem, Sr. Pre si den te, pas sa mos todo o ano
pas sa do, no pe río do ele i to ral, so fren do a pena de um
cri me que se ha via co me ti do. E, pelo que se en ten de,
nes te mo men to, de po is de pas sar mos por um cal vário, por vá ri os mo men tos di fí ce is, pe las con clu sões,
pela decisão soberana do Senado, em sua maioria,
no sentido da postergação, ou ainda, do re fi nan ci amen to dos tí tu los que os Esta dos ha vi am emi ti do, estamos, de uma certa forma, dizendo: vamos jo gar
para a fren te!
Qu an do ve mos, nes te mo men to, Sr. Pre si den te,
prin ci pal men te em re la ção ao meu Esta do, os tí tu los
bloqueados, embora emitidos, que, através de uma
emenda apresentada pelos eminentes Colegas Ge ral do Althoff e Jor ge Bor nha u sen, de um cer to modo,
pre ju di ca ria San ta Ca ta ri na.
Vemos, ago ra, após o en con tro dos emi nen tes
Se na do res com o Go ver na dor do meu Esta do, no Palácio da Alvorada, com o Pre sidente da República,
com o Ministro da Fazenda e com o Presidente do
Banco Central, que se encontrou uma fórmula, de
acor do com re que ri men to apre sen ta do nes te ins tante, com a fi na li da de de se re ti rar a emen da pro pos ta
de nº 1. Qual seja, va mos tro car – no meu en ten dimen to, e me re go zi jo com isso -, va mos ti rar a rou pagem de pre ca tó ri os e co lo cá-la como um ins ti tu to de
Pre vi dên cia do Esta do de San ta Ca ta ri na. Fico fe liz,
Sr. Pre si den te, por que a base de sus ten ta ção da dí vida consolidada de Santa Catarina é a mes ma que
efe tu a mos atra vés dos tí tu los pre ca tó ri os.
Qu an to aos tí tu los blo que a dos, va mos trans formá-los, ago ra, pela pro pos ta do Pre si den te da Re pública, encontrada no Pa lácio da Alvorada. O Pre siden te vai en vi ar a esta Casa uma me di da pro vi só ria,
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fe de ra li zan do a dí vi da que o Esta do de tém para com
o ins ti tu to da Pre vi dên cia.
Tudo do mesmo jeito, porque não será por 30
anos. A dívida que o Estado tem para com o instituto
de Previdência dos funcionários públicos do meu
Estado será rolada tão-somente igual aos títulos
precatórios por 10 anos. Tudo coincide, até quase
nos valores dos bloqueados de R$500 e poucos
milhões, com os R$ 605 milhões da dívida que o
Estado detém para com o instituto também coincide.
É uma feliz coincidência, Sr. Presidente.
Eu me sinto realizado porque, ontem, desse
fruto era proibido comer. Eu e meu povo nos sentimos
aliviados. Era proibido comer desse fruto, dessa
maçã, que se encontrava, de certa forma, no inferno.
Veio para o purgatório, como que purgada, e agora
passa a ser algo que pode ser deleitado, pode ser
usado, pode ser usufruído. Foi purgada, foi
purificada, quem sabe, pelo sangue ou pela ação dos
injustos, ou justos, de certa forma, sem dúvida
alguma. Passou pelo crivo de uma maquiagem em
que vamos encontrar uma solução.
Sinto-me feliz neste instante pela votação da
emenda do Senador José Fogaça e pela retirada
dessa proposta e daquela anunciada, em que o
Presidente da República manda para cá medida
provisória transformando, dizendo que é possível
usarmos esses valores para refinanciar por dez anos
a dívida que o Estado tem para com o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos.
A fim de me regozijar, Sr. Presidente e nobres
Colegas, neste momento e adiro aos dois eminentes
colegas de Santa Catarina para dizer que nosso
Estado, finalmente, após muita luta, após talvez um
estelionato eleitoral que houve no ano passado – não
sei se ainda é possível examinar isso -, chegará a um
entendimento e a resgatar alguma coisa que há muito
tempo era difícil. A base para que venhamos a
encontrar uma solução tem sido o que ontem foi muito
condenado. No inferno se encontrava, veio ao
purgatório, foi ao limbo e, finalmente, está chegando
ao céu. Está brilhando o sol. Vivam as soluções, Sr.
Presidente! Regozijo-me com isso e agradeço a V.
Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Casildo Maldaner, como encaminha V. Exª?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Concluo, Sr. Presidente, referendando, conclamando
e dizendo que é por aí, que o diálogo é a última coisa
de que podemos abrir mão. Estamos chegando a
uma conclusão que é a melhor para o meu Estado,
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pelo aval que estamos a sentir dos nobres Colegas
desta Casa. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. E.xª
vota contra ou a favor da retirada do requerimento? V.
Ex.ª falou para encaminhar a votação.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Voto a favor dessa solução. Sempre fui coerente, sem
dúvida alguma. Alguns não foram, mas sempre fui
assim.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma questão de ordem, tem a palavra o Senador
Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Não sei se o momento é agora ou quando ultimarmos
o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será
agora se for sobre a matéria.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
É sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
retirada da emenda.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sobre a retirada, não.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – É o que
está em votação.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sim, mas é sobre o motivo da retirada, porque
aprovamos. Isso é fundamental, até porque será uma
desmoralização do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Ex.ª
formule a sua questão de ordem.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o Senado aprovou que qualquer
renegociação tem que cumprir determinados
requisitos. Um deles é que só serão renegociados os
títulos em mercado expresso. O motivo da retirada é
porque o Governo Federal, o Executivo, admite uma
renegociação a outro título, segundo uma legalidade
que foi encontrada pela equipe econômica.
Gostaria, dessa de cisão do Se nado, até por que, com a re ti ra da, fica pa cí fi co, por que não há nenhuma emenda que modifique esse item que trata
da não negociação dos títulos que não estão em
mer ca do, que o Se na do ofi cie ao Pre si den te da Repú bli ca para res pe i tar a de ci são, a re so lu ção do Sena do, an tes que se te nha de exer cer a pos si bi li da de
de tor nar nulo o ato ad mi nis tra ti vo do Go ver no, que
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man da que se pro mo va uma re ne go ci a ção com base
nes ses tí tu los que es tão blo que a dos.
Era essa a questão de ordem que eu queria
levantar, Sr. Presidente. Oficie-se à Presidência da
República para observar a resolução aprovada pelo
Senado, de que não se pode renegociar títulos
bloqueados e que não estejam no mercado, títulos
que foram emitidos com base em precatórios.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, a Mesa está ci en te da sua ques tão de
or dem e de se ja pon de rar a V. Ex.ª o se guin te: so bre
as de ci sões do Se na do, só po de mos ofi ci ar ao Pre siden te da Re pú bli ca se se tra tar de ma té ria de ini ci a tiva de Sua Exce lên cia. A de ci são que o Se na do ve nha
a to mar, nes se caso, será pu bli ca da de vi da men te no
Diário Ofi ci al da União e no Diá rio do Congresso
Nacional. Com pe te a to das as au to ri da des de to dos
os Po de res cum prir a de ci são do Se na do, in de penden te de qual quer ofí cio.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, es távamos esperando terminar a Ordem do Dia, porque
havia cinco comissões para se reunirem. Eu estava
até pre pa ran do, em ter mos de cor ri da, para ver como
con se gui ría mos. A re u nião da Co mis são de Assun tos
So ci a is já foi sus pen sa, mas há ain da a de Re la ções
Exte ri o res, que vai dis cu tir in clu si ve o pro je to de in forma ções – aliás, essa tam bém já foi sus pen sa. Te mos,
en tão, três: a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Cida da nia e as duas CPIs. Gos ta ria de sa ber se ha ve rá
re u nião das três.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Res ponde rei a V. Ex.ª, Se na dor Pe dro Si mon. A pre fe rên cia,
como V. Exª sabe, é a Ordem do Dia.
Con sul to o Ple ná rio so bre a pror ro ga ção da sessão por 30 mi nu tos, para a con clu são da vo ta ção da
Ordem do Dia. (Pa u sa.)
Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror roga da a ses são por 30 mi nu tos.
A re a li za ção ou não das re u niões pre vis tas para
as várias comissões depende da decisão de seus
pre si den tes, de seus mem bros.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com a
pa la vra, pela or dem, o Se na dor José Agri pi no.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta ria de res pon-
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der a in da ga ção do Se na dor Pe dro Si mon, cre io que
é opor tu na.
A re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Cidadania programada para depois da Ordem do
Dia – e aqui es tou aguar dan do sua con clu são – será
man ti da. Pe di ria a pre sen ça dos mem bros da Co missão para que pos sa mos de li be rar so bre as sun tos que
es tão em pa u ta há bas tan te tem po. Está con fir ma da
a re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Cida da nia para após a Ordem do Dia.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção do re que ri men to,
o Se na dor Ja der Bar ba lho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Presidente, em primeiro lugar desejo registrar que
con si de ro de cer ta for ma in com pre en sí vel que a re tira da de uma pro po si ção de pen da de de li be ra ção do
Ple ná rio. Cre io ser até uma in de li ca de za para com o
au tor que, no meu en ten di men to, é o de ten tor da manutenção ou não da proposta. Creio que devemos,
com ur gên cia, al te rar o Re gi men to em re la ção a essa
ques tão. É um ato uni la te ral de von ta de de quem propôs.
Sr. Presidente, após ou vir o es ti ma do Se na dor
Jorge Bornhausen, não gostaria de deixar de fazer
um re gis tro quan to ao mé ri to do que é re ti ra do. S. Exª
deu no tí cia de que re ti rou por que não me re ceu a so lida ri e da de de to dos – e in di cou al gu mas pes so as.
Sr. Pre si den te, que ro de cla rar que par ti ci pei de
ne go ci a ções e fui con trá rio a que os tí tu los não ne gociados pudessem ser rolados. Fui contrário a isso,
por que fui con trá rio quan do aqui se apre ci ou o caso
de São Pa u lo. E tive a com pa nhia do en tão Se na dor
Espe ri dião Amin, que dis se – e não le rei to dos os trechos – que “ape nas se está ex clu in do da au to ri za ção
o ób vio. Não se pode fe de ra li zar uma dí vi da in cons titu ci o nal ou, quem sabe, va mos es cre ver ‘fi ca a União
au to ri za da a fe de ra li zar uma dí vi da emi ti da ao ar re pio
da Cons ti tu i ção Fe de ral’.”
Mais adi an te, dis se o atu al Go ver na dor de Santa Catarina que, “se au to ri za mos a fe de ra li za ção de
tí tu los emi ti dos in cons ti tu ci o nal men te, é evi den te que
estaremos, primeiro, desmoralizando o Se na do; segundo, estaremos sujeitos a uma ação direta de in constitucionalidade”.
Lem bro que, no caso de Per nam bu co, já hou ve
uma decisão considerando in constitucional a emis são de tí tu los que não ti nham pre ca tó ri os a pa gar e
que foram emitidos ao abrigo do art. 33, parágrafo
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único, do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran sitórias.
Quem levantar, portanto, a autorização dada a
São Paulo, vai encontrar em minha companhia o
atual Governador de Santa Catarina, dizendo que
seria um escândalo, aí sim, tentar-se fazer rolagem
de títulos que ainda não foram negociados e que
estão com o Estado.
Não é por discriminação a Santa Catarina, que
merece
com
seus
representantes
nossas
homenagens, que nós não concordamos.
E mais: sabem o que diz o texto da justificativa
da emenda que está sendo retirada?
“Vejam o senhores, portanto, a
situação esdrúxula da nova redação que foi
dada ao projeto de Resolução nº 06, de
1999: Aqueles entes da Federação que
mantiveram os seus títulos no mercado,
alimentando vorazmente dessa feita os
ganhos ilícitos proporcionados no mercado
secundário de títulos poderão refinanciar
integralmente seus precatórios. Já aqueles
entes da Federação que mantiveram títulos
fora do mercado, impedindo a proliferação
de irregularidades ficarão excluídos de tal
possibilidade”.
Sr. Presidente, diz aqui “alimentando
vorazmente dessa feita os ganhos ilícitos
proporcionados no mercado”.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nós
vamos votar apenas o requerimento de retirada.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Esta é a justificativa da emenda:".... os ganhos ilícitos
proporcionados no mercado". Não é isso?
Está escrito na justificativa da emenda que está
sendo retirada.
Então, não há prevenção a Santa Catarina, em
absoluto. Estou em boa companhia. Por isso, solicitei
ao Senador José Fogaça, nosso Relator, que não
abrigasse a matéria.
Algumas pessoas fazem política no Brasil
perdendo a memória. Podem perder. Perder a
memória é direito de cada um. Mas fica difícil querer
tirar a memória dos outros.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Como
encaminha V. Exª?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Encaminho a favor da retirada do requerimento diante
do óbvio e do ululante.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Como
en ca mi nha o Blo co da Opo si ção?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – A fa vor da re ti ra da, até por que vo ta ría mos contra a emen da se fos se man ti da.
O SR. PRESIDENTE(Ge ral do Melo) – Em vo tação o re que ri men to.
As Sras e o s Srs. Se na do res que apro vam o reque ri men to de re ti ra da da emen da que i ram per ma necer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dora He lo i sa He le na, es ta vam sen do fe i tos os en ca minhamentos de vo ta ção, quan do só po de ria fa lar um
re pre sen tan te de cada blo co ou par ti do.
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça,
Re la tor da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dada nia para pro fe rir pa re cer so bre a Emen da nº 2 de
Ple ná rio, de au to ria do Se na dor José Edu ar do Du tra.
PARECER Nº 410, DE 1999
De Plenário, em substituição à Co missão dee Constituições, Justiça e Ci dadania, so bre a Emenda nº 2-Plen, em
turno su plementar, de autoria do Se nador José Eduardo Dutra, que dá nova re dação ao § 3º do art. 12 da Reesolução nº
78, de 1998, dada ao art. 1º do Substitutivo
ao Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 1999.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para emitir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, in fe liz men te, este é um tema
que, pela sua com ple xi da de e pela ausência de boa
vontade de al gu mas pes so as, não tem tido a de vi da
compreensão.
É pre ci so re gis trar com ve e mên cia o que já foi
dito com mu i ta cla re za pelo Se na dor Ja der Bar ba lho.
Se não aprovássemos hoje a matéria que estamos
vo tan do, os três Go ver na do res – de San ta Ca ta ri na,
Ala go as e Per nam bu co – es ta ri am em gra ve pro cesso de ina dim plên cia com seus cre do res, por via da dívi da ema na da des ses tí tu los.
E quem os legitimou, quem os colocou nessa
condição invencivelmente constrangedora não foi
ninguém, Sr. Presidente, nenhuma outra instituição
bra si le i ra que não o Se na do Fe de ral. Por meio da Reso lu ção nº 78, o Se na do Fe de ral obri ga, de ter mi na e
im põe aos Go ver na do res o pa ga men to dos tí tu los públi cos, na data do ven ci men to, na ín te gra.
Fez-se referência aqui a um editorial de um
grande jor nal do País, pelo qual te nho res pe i to por
sua im por tân cia e se ri e da de. Cre io, po rém, que faltou tal vez um con jun to ma i or de in for ma ções. Não é
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esta vo ta ção que está le gi ti man do qual quer co i sa. Os
tí tu los que es tão no mer ca do e que estão cir cu lan do
nas mãos dos agen tes eco nô mi cos já es tão le gi ti mados pelo Se na do. Re pi to: já es tão le gi ti ma dos. É um
erro su por que ago ra se es tão le gi ti man do tais tí tu los.
Ago ra se está ten tan do evi tar que essa le gi ti mi da de
já conferida seja transformada em pagamento de
mão be i ja da no dia do ven ci men to. É isso que que remos evi tar. Qu e re mos evi tar que es ses tí tu los se jam
pagos de mão beijada no dia do vencimento, em
nome da mo ra li da de pú bli ca, em nome da mo ra li da de
na ci o nal e em nome da mo ra li da de des te País.
Só há uma coisa a ser feita: determinar a quem
de direito confere esse poder, ou seja, a Justiça, que
tome a decisão soberanamente. O Senado confere
ao Poder Judiciário o papel, a responsabilidade, o
poder de conferir, de avalizar ou não a validade dos
títulos. A Justiça dirá se os detentores dos títulos os
possuem de boa-fé ou se também são parte de uma
cadeia de felicidade.
Portanto, o recurso que estamos propondo, a
operação, a engenharia que estamos propondo é a
de que o devedor que substituirá os governos
estaduais, ou seja, a União, deposite em juízo até o
pronunciamento final da Justiça, como está dito aqui.
E quanto aos títulos de Santa Catarina que
estão em carteira no valor de quase R$600 milhões?
Tenho todo respeito pela demanda dos Srs.
Senadores de Santa Catarina, Jorge Bornhausen,
Casildo Maldaner e Geraldo Althoff, que tiveram
intensa preocupação na defesa dos interesses do seu
Estado – reconheço isso. Os três Senadores
catarinenses procuraram garantir direitos do seu
Estado, reconheço isso. Mas estamos transformando
em papel nulo, em letra morta, esses títulos, porque
eles não poderão ser objeto de refinanciamento.
Estão excluídos do projeto de resolução que acaba
de ser aprovado aqui. Parece-me que algumas
notícias de jornal partem do pressuposto de que
esses títulos estariam sendo também legitimados e
transformados em bônus válidos e passíveis de ser
jogados no mercado e de ser negociados. Não o são!
A partir deste momento, esses R$534 milhões estão
transformados em letra morta, em um papel inútil. São
títulos não válidos para nenhum fim, porque assim
decidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito, e assim
está decidindo, neste momento, o Senado da
República.
Com a retirada da emenda de Santa Catarina,
não há ne nhu ma pro ba bi li da de de essa ques tão voltar atrás. A de ci são já é ca bal e de fi ni ti va. Os tí tu los,
em car te i ra, de San ta Ca ta ri na, não po de rão mais ser
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uti li za dos para ne nhum fim. Ao con trá rio: San ta Ca tari na po de rá ar güir jun to ao Ban co Cen tral que, como
es ses tí tu los não va lem mais nada, são pa péis inú teis... Com isso, o Esta do po de rá ar güir que – como não
va lem mais nada – eles po dem ser des con ta dos do
seu pa tri mô nio, o que au men ta rá a ca pa ci da de de endi vi da men to do Estado e, evi den te men te, re du zin do
a sua receita, o que lhe permitirá também reduzir a
parcela per centual que o Estado tem obrigação de
pa gar todo mês pela sua dí vi da jun to à União.
O Sr. Casildo Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Então,
até isso eu digo em re co nhe ci men to ao Go ver no de
San ta Ca ta ri na.
O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Fo ga ça?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Não
pode haver aparte, Senador Casildo Maldaner, por que ele está pro fe rin do um pa re cer.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – De fato,
os tí tu los e stão lá, es tão au men tan do o pa tri mô nio e,
portanto, estão aumentando tam bém o desembolso
do Esta do na amor ti za ção da dí vi da jun to à União. É
uma si tu a ção a ser exa mi na da pelo Se na do ou pelo
Banco Central, para que o Estado não seja du plamen te pu ni do. Pri me i ro, es ta mos anu lan do os tí tu los.
Se gun do, ain da que anu la dos, es ta mos car re gan do o
peso hoje dos pa ga men tos com que arca o Go ver no
de San ta Ca ta ri na jun to ao Go ver no Fe de ral.
Portanto, Sr. Presidente, enfaticamente, ta xa tiva men te, ine qui vo ca men te, é pre ci so de i xar re gis trado isto: nin guém aqui está le gi ti man do nada; es ta mos
atri bu in do ao Po der Ju di ciá rio aqui lo que, em úl ti ma
instância, acaba sendo in clusive uma redundância,
por que di zer que cabe ao Po der Ju di ciá rio pode ser
até to ma do como uma re dun dân cia. Cabe, em úl ti ma
análise, definitivamente, ao Poder Judiciário avali ar
ou não a va li da de des ses tí tu los. E o Po der Ju di ciá rio
é quem vai li be rar o pa ga men to des ses tí tu los ou vai,
ao con trá rio, di zer que, pri me i ro, eles não de vem ser
hon ra dos, não de vem ser pa gos no dia do ven ci mento, por que são tí tu los nu los de di re i to, de ori gem vi ci ada e, por tan to, não ha ve rá re fi nan ci a men to por par te
da União.
Di zer que cabe ao Po der Ju di ciá rio to mar essa
de ci são é le gi ti mar al gu ma co i sa? Anu lar os tí tu los
de San ta Ca ta ri na é le gi ti mar? Esta mos jo gan do os
tí tu los de San ta Ca ta ri na na lata do lixo da His tó ria,
não valem mais um tostão fu rado! Fe liz ou in fe-
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lizmen te para o Esta do de San ta Ca ta ri na! É a de ci são
que está sen do to ma da aqui pelo Srs. Se na do res.
Dessa for ma, Sr. Pre si den te, o meu pa re cer à
emen da em ques tão é con trá rio, por uma ra zão: porque en ten do que aqui lo que a emen da pro põe já está
atendido na nossa proposta, na proposta que foi
apro va da.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O pa recer é con trá rio.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce lino Pereira para relatar, em nome da Comissão de
Assuntos Econômicos, a Emenda nº 2, de Plenário,
ofe re ci da no tur no su ple men tar.
PARECER Nº 411, DE 1999
De Plenário, em substituição à Co missão de Assuntos Econômicos, sobre
a Emenda nº 2-Plen, em tur no su ple mentar, de autoria do Senador José Eduardo
Dutra, que dá nova redação ao § 3º do
art. 12 da Re so lu ção nº 78, de 1998, dada
ao art. 1º do Substitutivo ao Projeto de
Re so lu ção nº 6, de 1999.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para proferir parecer. Sem revisão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ple nário está
che gan do à con clu são dos de ba tes e a im pres são ou
mais do que a impressão, a convicção que come ça
che gar à ca be ça e ao pen sa men to de cada um é de
que, em ver da de, es ta mos to man do uma de ci são histó ri ca, que se quer con tra ria a Re so lu ção nº 78, do Sena dor Vil son Kle i nü bing, por que foi S. Exª, de sa u dosa me mó ria, que, de cer ta for ma, tam bém ins pi rou o
pro je to que es ta mos vo tan do hoje.
Hou ve toda uma im pres são ini ci al de que es taría mos vo tan do uma ma té ria con trá ria à Cons ti tu i ção
e a um pen sa men to de equi lí brio, como se fôs se mos
irresponsáveis e não portadores de mandatos que
merecem o respeito de to dos aqueles que votaram
co nos co.
Den tro des sa con vic ção, Sr. Pre si den te, em verdade, quando encaminhei à Mesa um parecer para
ser anexado ao processo e divulgado no Diário do
Congresso, eu la men tei que, nos en ten di men tos de
que participei, não tivéssemos concluído também
pela inclusão do Estado de Santa Catarina. Todo o
pro ces so ado ta do na for mu la ção da emen da e na sua
re ti ra da aten de tam bém ao pro pó si to de não pre ju dicar os ou tros Esta dos, sem pre na ex pec ta ti va de que
San ta Ca ta ri na não seja pre ju di ca da.
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Sr. Presidente, a emenda apresentada pelo
Senador José Eduardo Dutra é exatamente sobre o §
3º, do art. 1º. Como sabe V. Exª, no § 3º, já aprovado
no turno inicial, até que haja pronunciamento final da
Justiça sobre a validade dos títulos a que se refere o
parágrafo anterior, a União deverá depositar os
valores correspondentes aos seus refinanciamentos
em depósito judicial vinculado a partir da data do
respectivo vencimento em nome do Estado ou do
Município emissor.
A emenda do ilustre Senador José Eduardo
Dutra tem uma certa inspiração quando diz que os
recursos decorrentes do refinanciamento – de que
trata o parágrafo anterior – somente poderão ser
liberados após pronunciamento judicial quanto à
validade dos títulos em ação proposta pelo Ministério
Público visando a decretação de sua nulidade. Há
uma inspiração que aplaudimos, mas, na verdade, o
texto não se compatibiliza literalmente com a
proposta já aprovada no turno inicial.
O parecer é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
parecer é contrário. Discussão em conjunto do
Substitutivo e a Emenda nº 2 – de Plenário, em turno
suplementar. (Pausa.)
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, é evidente que a discussão que eu
gostaria de fazer em relação ao tema já tive
oportunidade
de
fazer,
mas,
diante
das
considerações que do Senador José Fogaça,
levantando as questões sobre os títulos de Santa
Catarina, que estarão na lata do lixo, fiquei querendo
entender um pouco se, diante das considerações
feitas pelo PFL de Santa Catarina, fiquei meio
assustada se o que está na lata do lixo não pode vir
por meio de lixo reciclado, como medida provisória.
Espero ter compreendido errado o que foi
exposto pelos representantes de Santa Catarina.
Realmente espero ter compreendido errado, porque,
se o que foi para a lata do lixo se transformar em lixo
reciclado, por meio de medida provisória, arranjando
algum artifício para ajudar Santa Catarina de outra
forma, é evidente que todos os outros Estados,
especialmente Alagoas, também entrarão na fila para
serem ajudados de outra maneira.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner, para
discutir.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de deixar mu i to
cla ro o meu re go zi jo e a mi nha ale gria.
Acre di to que a Se na do ra He lo i sa He le na tem razão: a re ci cla gem está acon te cen do. Essa foi a mi nha
fi na li za ção, e ela até ocor reu pela ação dos emi nentes co le gas de San ta Ca ta ri na. E con cor do com eles;
por que não con cor da ria?
Com re la ção ao re que ri men to de re ti ra da des sa
pro po si ção, foi de cla ra do ofi ci al men te aqui que houve um en ten di men to no Pa lá cio da Alvo ra da. Fico feliz e só sinto por não ter par ti ci pa do des se en ten dimento.
Os jornais do meu Estado já anunciam cla ramen te, in clu si ve di zem que se o Pre si den te não mandar, não re ti ra re mos a emen da que des blo que ia os títu los. E as sim não irão para a lata de lixo. Por ou tro
lado, se o Pre si den te as su mir o com pro mis so de ace itar ou tra dí vi da com es sas ba ses, re ti ra re mos a ma téria. Esse é o en ten di men to.
Fico fe liz pelo meu Esta do ter sido con tem pla do.
Aqui lo que on tem não pres ta va, hoje não tem pro blemas. Ontem era pe ca do, hoje não é mais.
Às ve zes eu fi ca va meio na dú vi da, con si de rando a mi nha re li gião e dos meus pais, se o pur ga tó rio
existia. Hoje acredito no purgatório, Sr. Presidente,
acre di to na pur ga ção, na pu ri fi ca ção. E o nos so Estado – com os nos sos tí tu los in clu si ve – pas sou por um
pur ga tó rio. Hoje está se sen tin do pu ri fi ca do, o que é
uma co i sa bo ni ta, uma co i sa boa. Enfim, essa re ci clagem acon te ce.
Então, eu me re go zi jo. Nes te mo mento, Santa
Catarina está feliz, estamos vibrando, Sr. Presidente,
pois é um des fe cho fe liz, es pe ci al men te para nós, Senadores de Santa Catarina. Sentimo-nos regozijados.
O que on tem não pres ta va hoje pres ta. Sig ni fi ca que as
co i sas an dam, que as co i sas ca mi nham. Por tan to, nada
me lhor do que um dia de po is do ou tro. São co i sas lindas! O fu tu ro sem pre é o me lhor in di ca dor das co i sas.
Nada melhor do que um dia depois do outro! E é por
isso que es tou as sim, de alma la va da, no dia de hoje! O
meu Esta do está fes te jan do! É cla ro que a re pa ra ção
para os in jus ti ça dos de on tem vai acon te cen do, pois
após a pu ri fi ca ção no pur ga tó rio che ga-se ao céu, ou
seja, é algo que res plan de ce.
Peço que conste nos Anais do Senado este
momento sincero de vibração que estamos vivendo
no dia de hoje.
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É essa a conclusão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Não
quero assustar os meus colegas Senadores, mas
queria apenas lembrar que este é o item 1 da pauta –
que ainda não conseguimos concluir –, e restam 7
itens na Ordem do Dia de hoje.
Para discutir, concedo a palavra ao nobre
Senador Paulo Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, acompanhando a discussão,
fiz uma reflexão que, creio, vale para todos nós
Senadores, representantes dos Estados federados,
que devem ser tratados com isonomia.
Sr. Presidente, se o Governo Federal vai
procurar um mecanismo para compensar os Estados
que emitiram títulos e não os comercializaram,
precisa criar outro mecanismo que compense os
Estados que sequer emitiram títulos. Se a justificativa
é a questão previdenciária dos Estados, quer me
parecer que não há um Estado atualmente que não
tenha problema nessa questão. Se a questão é
atraso na folha de pagamentos, a maioria dos
Estados tem problemas não só com o custeio, mas
com o pagamento do funcionalismo público.
Assim, considero responsabilidade nossa e
minha, como representante do Estado do Espírito
Santo, discutir o tema. Meu Estado não emitiu títulos
para pagar precatórios, mas tem problemas com seus
servidores, não só quanto à sua Previdência, mas
quanto ao pagamento de seus salários, atrasados há
quase quatro meses Até agora ouvi dizer que a
solução não era encontrada por questões fiscais. Se
for encontrada, é importante que seja ampla, que seja
socializada nos diversos Estados federados.
Essa é a contribuição que eu queria oferecer ao
debate, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
discutir, tem a palavra o nobre Senador José Eduardo
Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, em primeiro lugar,
gos ta ria de la men tar que os dois Re la to res, o da Comis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e o da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, até de uma maneira per feitamente le gítima, porque não par ti ci param da dis cus são no pri me i ro tur no, não te nham expres sa do suas opi niões a res pe i to do tema. Con tudo, lamento que eles tenham ana lisado com muito
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mais ri gor uma emen da que já ha via sido re ti ra da do
que ou tra que foi man ti da.
Não con cor do com que mi nha emen da seja contem pla da, e vou ex pli car o por quê. O Se na do, na tarde de hoje, cor ri giu al guns de fe i tos da Re so lu ção nº
78, par ti cu lar men te o pa rá gra fo que obri ga va os Estados a res ga tar, à vis ta, na data do ven ci men to, os tí tulos emi ti dos após 13 de de zem bro de 1995. Ao re cusar, ou pelo me nos ao não ana li sar a emen da do Senador Jorge Bornhausen, com os argumentos apre sen ta dos de que o Esta do de San ta Ca ta ri na não poderia ser privilegiado, o Senado adota uma posição
cor re ta. No en tan to, mi nha emen da visa a cor ri gir um
pri vi lé gio para uma uni da de fe de ra ti va, ain da man ti do
na Re so lu ção nº 78, mes mo com a pro pos ta apre senta da an te ri or men te.
Ora, a Re so lu ção nº 78, na sua for ma ori gi nal,
estabelecia três tipos de precatórios, para efeito de
renegociação ou não: aqueles pre catórios que obe de ci am à lei, que obe de ci am à Cons ti tu i ção, os pre catórios que existiam antes de 5 de outubro de 1988,
cuja emis são foi acom pa nha da de cer ti dão do Tri bunal de Con tas e cu jos re cur sos fo ram uti li za dos ex clusi va men te para res ga tá-los. Esse era um tipo de preca tó rio que, pela Re so lu ção nº 78, po de ria ser fi nan cia do em 30 anos.
Exis tia um ou tro tipo de pre ca tó rio: o pre vis to no
§ 2º do art.12, aque les tí tu los pú bli cos emi ti dos para o
pagamento de precatórios judiciais, conforme o art.
33 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó rias, mas que não cum pri ram o dis pos to no pa rá gra fo
anterior, ou seja, não seguiram ri gorosamente tudo
aqui lo que es ta va pre vis to na lei, por isso po de ri am
ser refinanciados não em trinta anos, mas em dez
anos.
E um ter ce i ro tipo de tí tu los para pa gar pre ca tóri os eram os emi ti dos após 13 de de zem bro de 1995,
que não po de ri am ser re fi nan ci a dos.
O que fi ze mos? Aca ba mos com a ca te go ria dos
pre ca tó ri os que não po de ri am ser re fi nan ci a dos. A Reso lu ção es ta be le ce que ago ra os tí tu los emi ti dos após
13 de de zem bro de 1995 po dem ser re fi nan ci a dos, desde que com pro va da sua le ga li da de na Jus ti ça.
Ora, o que propõe minha emenda? A minha
emen da visa a aca bar com esse li mi te tem po ral, es tabelecendo que todos os títulos emitidos para pagar
pre ca tó ri os e que não sa tis fa çam os re qui si tos le ga is
poderão ser refinanciados, desde que a Justiça se
ma ni fes te por sua le ga li da de.
Exemplo concreto é o da Prefeitura de São
Paulo. Emitiram-se títulos antes do dia 13 de
novembro
de
1995,
alguns
eivados
de
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irregularidades. Em permanecendo a atual redação
da Resolução nº 78, alguns títulos terão comprovada
irregularidade, mas, como foram emitidos após 13 de
dezembro de 1995, poderão ser liquidados se a
Justiça assim o permitir. Quanto a outros títulos,
especificamente da Prefeitura do Município de São
Paulo, também foram constatadas irregularidade, a
Resolução garante que podem ser refinanciados por
dez anos, mesmo sem a manifestação da Justiça.
Ora, se queremos estabelecer tratamento igual,
a minha emenda simplesmente retira o limite
temporal, e não se trata de renegociação. A emenda
diz que os recursos decorrentes do refinanciamento –
portanto, já garantido o refinanciamento de que trata
o parágrafo anterior, que é o § 2º – somente poderão
ser liberados após pronunciamento judicial quanto à
validade dos títulos.
Portanto, todos os títulos, independentemente
de serem emitidos antes ou depois de 13 de
dezembro, em que há contestação por parte da CPI
serão refinanciados, mas a sua liquidação só será
feita com base no § 3º, a, do parecer do Senador José
Fogaça: após a manifestação da Justiça com relação
à sua legalidade.
A minha emenda é exclusivamente com relação
ao § 3º, que visa a retirada desse limite temporal. Ela
mantém o § 3º A, do Senador José Fogaça, quando
diz que a União depositará em juízo os valores
correspondentes ao seu refinanciamento.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero fazer o registro de que eu não havia entendido
que a emenda do Senador José Eduardo Dutra era
uma emenda que acrescentava, sem substituir o § 3º
que modifico na minha proposição. Sendo uma
emenda em acréscimo, só há um ponto que eu
discordaria na sua emenda, que é a ação proposta
pelo Ministério Público, visando a decretação da sua
nulidade, pelo fato de que o Senado não pode obrigar
o Ministério Público a tomar iniciativas. O Senado
pode aguardar e considerar a ação do Ministério
Público, mas não pode determinar ao Ministério
Público, já que o Ministério Público é autônomo.
Embora não seja um Poder, ele tem autonomia.
Do ponto de vista do mérito, sendo um
acréscimo ao texto que propus, não há nenhuma
restrição à emenda do Senador José Eduardo Dutra.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para um
esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT-SE.
Para um es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.) – A
mi nha emen da, con cre ta men te, re ti ra o li mi te tem poral a par tir de 13 de de zem bro. Se V. Exª con cor da em
re ti rá-lo, con cor do com o fi nal do § 3º como está re digi do, no que diz res pe i to a pre fe i tos e go ver na do res
en tra rem na Jus ti ça. Se hou ver con cor dân cia, re ti ro a
ques tão do Mi nis té rio Pú bli co.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
José Fo ga ça, V. Exª mo di fi ca seu pa re cer?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª um tempo para exame da
matéria.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Obri gado, Sr. Pre si den te.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
trata-se de mais uma ten ta ti va de en ten di men to, de
diá lo go. Tudo isso é lou vá vel, mas nada a des tem po.
A pre o cu pa ção do Se na dor José Fo ga ça é compreensível, mas já tomamos uma decisão, no turno
ini ci al, e não te mos como mo di fi cá-la. Não po de mos
tomar uma decisão impositiva ao Ministério Pú blico
para tomar qualquer medida. De maneira que não
tem sen ti do ma i or essa pro po si ção, mo ti vo pelo qual,
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, opi no contra ri a men te – como já opi nei – à emen da do emi nen te
Se na dor José Edu ar do Du tra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª,
en tão, man tém o pa re cer con trá rio à emen da?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Man te nho o pa re cer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) – Consulto o Plenário sobre a
pror ro ga ção da ses são por 45 mi nu tos, para que seja
con clu í da a Ordem do Dia. (Pa u sa.)
Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror roga da a ses são por 45 mi nu tos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para uma
questão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – V. Exª
sus pen deu a ses são para dis cus são das Li de ran ças?
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
sus pen de a ses são por 3 mi nu tos, para que o pa re cer
seja con fir ma do ou mo di fi ca do.
Está sus pen sa a ses são.
(Sus pen sa a ses são às 19 ho ras e 5 mi nu tos e
re a ber ta às 19 ho ras e 8 mi nu tos.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Está rea ber ta a ses são. A Mesa so li ci ta or dem no ple ná rio.
Se na dor José Fo ga ça, V. Exª man tém ou mo di fica seu parecer? A Mesa precisa de um pro nun ci amen to de V. Exª di zen do sim ou não.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre sidente, chegamos aqui a uma de fi ni ção e es tou tentan do re di gir ma nu al men te aqui, es tou ten tan do manus cre ver aqui uma so lu ção so bre a for ma de tex to.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Mas signi fi ca que mo di fi ca o pa re cer?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Mo di fi co
o pa re cer. O pa re cer é fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Era essa
a in for ma ção que a Mesa de se ja va para po der dar anda men to aos tra ba lhos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Incor poro o tex to do Se na dor José Edu ar do Du tra nos ter mos
da se guin te pro po si ção:
SUBMENDA À EMENDA Nº 2-PLEN
(Apre sen ta da ao Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 1999)
Acres cen te-se ao art. 2º do Subs ti tu ti vo ao Projeto de Resolução nº 6, de 1999, apro va do em tur no
úni co, o se guin te pa rá gra fo:
“§ 3º-B Aos títulos ainda não re fi nan cia dos e que, nos ter mos des ta re so lu ção, tenham sido con si de ra dos ir re gu la res, apli ca-se
o que de ter mi na o § 3º A, in de pen den te men te da
data em que fo ram emi tidos.”
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999. – Se nador José Fo ga ça.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esta mos
em ses são. So li ci to or dem no ple ná rio.
A Mesa consulta o Plenário se concorda em
votar a emenda com a redação que acaba de ser
proposta pelo Senador José Fogaça. (Pausa.)
Nessas condições, o texto será incorporado à
redação final que a Mesa colocará em votação em
seguida.
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção o Subs ti tu ti vo, em tur no su ple mentar, sem pre ju í zo da emen da.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presi den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Hugo Na po leão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – O Se na dor Fran ce lino Pe re i ra aca ba de in for mar-me que, so bre a mes ma
ma té ria, ofe re ceu pa re cer con trá rio.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – É ver dade. Esta mos vo tan do o Subs ti tu ti vo em tur no su plementar, sem pre ju í zo da emen da. Em se gui da, vo tare mos a emen da, le van do em con si de ra ção o pa re cer
con trá rio do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Mui to
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas samos à vo ta ção da Emen da nº 2, de Ple ná rio, que tem
parecer e nova re da ção pro pos ta pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e pa re cer con trá rio
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam,
nos termos pro postos pelo Senador José Fogaça,
Re la tor na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dada nia, que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da, con tra os vo tos dos Se na do res Francelino Pereira, Paulo Hartung, José Jorge, Osmar
Dias, Ro me ro Jucá e Ge ral do Althoff.
À Co mis são Di re to ra para re da ção fi nal.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a V. Exª a pa la vra pela or dem.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
o Ple ná rio não co nhe ce o tex to ima gi na do pelo Se nador José Fo ga ça.
Não participei desse entendimento e, con seqüen te men te, man ti ve o meu pa re cer.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia re gis trou o pa re cer con trá rio de V. Exª e, quanto ao tex to pro pos to, con sul tou a Casa so bre se concordava em votar nos termos que acabavam de ser
enun ci a dos pelo Re la tor. Não hou ve ob je ção do Ple nário, que vo tou e apro vou. A ma té ria está apro va da.
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A Mesa so li ci ta a co la bo ra ção dos Srs. Se na dores, para que pos sa mos con clu ir a vo ta ção. (Pa u sa.)
A Mesa faz um apelo aos Senadores Roberto
Fre i re, Sér gio Ma cha do Ro me ro Jucá, José Agri pi no,
José Eduardo Dutra. Estamos apreciando a Ordem
do Dia. Há sete ma té ri as para se rem vo ta das.
So li ci to a co la bo ra ção do Ple ná rio.
Se não restabelecermos a or dem no Plenário,
se rei obri ga do a sus pen der a ses são.
Solicito, inclusive, ao Senador Gilvam Borges
que colabore para que haja ordem no Plenário. A
Mesa se en car re ga de fa zer o pe di do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
Mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a reda ção fi nal do Subs ti tu ti vo, que vai lido pelo Sr. 1º Secre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 412, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação final do Substitutivo ao
Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 1999.
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a fi nal do Subs titu ti vo ao Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 1999, que al te ra
o art. 12 da Re so lu ção n 78, de 1998, que “dis põe so bre
as ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de suas res pec tivas au tar qui as e fun da ções, in clu si ve con ces são de garan ti as, seus li mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá
outras providências”, consolidando a subemenda à
emen da nº 2 – Plen apro va da em Ple ná rio, e pro ce dendo ade qua ção re da ci o nal na emen ta.
Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de ju nho de
1999. – Se na dor Ge ral do Melo, Pre si den te – Eduardo Suplicy, Relator – Carlos Pa trocínio – Ademir
Andrade.
ANEXO AO PARECER Nº 412, DE 1999
Faço saber que o Senado Fe deral aprovou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Regi men to Inter no, pro mul go a se guin te
RESOLUÇÃO Nº , DE 1999
Altera o § 3º e adiciona §§ 3º-A e
3º-B ao art. 12 da Resolução nº 78, de
1998, do Senado Federal, que “dispõe
sobre as operações de crédito interno e
externo dos Estados, do Distrito Federal,
dos Mu ni cí pi os e de suas res pec ti vas autarquias e fundações, inclusive con cessão de garantias, seus limites e con dições de autorização, e dá outras pro vidências.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 3º do art. 12 da Resolução nº 78, de
1988, do Senado Federal, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“§ 3º Os tí tu los pú bli cos emitidos após
13 de dezembro de 1995, para pagamento
de precatórios judiciais, nos termos do art.
33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, excluídos os não negociados,
poderão ser refinanciados junto à União em
até cento e vinte parcelas iguais e su ces sivas, nos ter mos do ca put des te ar ti go, desde que os Estados e os Mu ni cí pi os emis sores com pro vem que to ma ram as pro vi dên cias ju di ci a is ca bí ve is, vi san do o res sar ci mento dos va lo res re fe ren tes a deságios con cedi dos e ‘ta xas de su ce so’ pa gas.” (NR)
Art. 2º O art. 12 da Re so lu ção nº 78, de 1998, do
Se na do Fe de ral, pasa a vi go rar acres ci do dos §§ 3º
-A e 3º-B, com a se guin te re da ção:
“§ 3º-A. Até que haja pronunciamento
final da Justiça sobre a validade dos títulos
a que se re fe re o § 3º, a União de ve rá de positar os valores correspondentes aos seus
re fi nan ci a men tos em de pó si to ju di ci al vin culado, a par tir da data do respectivo ven cimen to, em nome do Esta do ou do Mu ni cí pio
emissor.”
“§ 3º-B. Aos tí tu los ain da não re fi nanci a dos e que, nos ter mos des ta Re so lução, te nham sido con si de ra dos ir re gu lares, aplica-se o que deter mi na o § 3º -A,
in de pen den te men te da data em que fo ram
emi ti dos.”
Art. 3º Esta Resolução entra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di ata apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 35, de 1999 (nº
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773/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos, celebrado entre o Governo da Re pública Federativa do Bra sil e o Go ver no da
República de Cingapura, em Cin ga pu ra, em
28 de ou tu bro de 1997, ten do
Pa re cer fa vo rá vel sob nº 253, de 1999,
da Comissão de Relações Exteriores e De fesa Nacional, Relator: Senador More i ra
Mendes.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
É a se guin te a ma té ria apro va da:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 35, DE 1999
(Nº 773/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos, celebrado en tre o Go verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República de Cingapura,
em Cin ga pu ra, em 28 de ou tu bro de 1997.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Serviços Aé re os, ce le bra do en tre o Go ver no da Repú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú blica de Cin ga pu ra, em Cin ga pu ra, em 28 de ou tu bro de
1997.
Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Congresso Na ci o nal qua is quer atos que pos sam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar retem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mônio na ci o nal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 53, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 281, de
1998, Relator: Se nador Bello Parga), que
au to ri za a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Te re si na –
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PI a realizar ope ração de crédito junto ao
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nômi co e So ci al – BNDES, no va lor de de zo i to
milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro
mil, quinhentos e dez reais, cujos recursos,
oriundos do FAT, serão destinados ao Pro je to Vi la-Bairro, na que le Mu ni cí pio, ten do
Parecer sob nº 81, de 1999 (sobre a
Emenda nº 1, de Plenário), da Comissão de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Bel lo
Parga, favorável, com abstenção dos Se nado res Jef fer son Pe res e José Edu ar do Du tra.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
deseja consignar o voto favorável ao empréstimo
para a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Te re si na, Pi a uí.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Hugo Na po leão re gis tra o voto fa vo rá vel do PFL à
ma té ria em vo ta ção.
O SR. SÉRGIO MACHADO(PSDB – CE) – O
PSDB tam bém re co men da o voto fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O PSDB
re co men da o voto “sim”.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – O
Blo co está li be ra do, no en tan to, a ori en ta ção do Par tido dos Trabalhadores é seguir o voto do Senador
José Edu ar do Du tra, mem bro da Co mis são, pela abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Blo co
está li be ra do para vo tar, mas a Lí der, Se na do ra Ma rina Sil va, re co men da a abs ten ção
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – O
PMDB acompanha o voto sugerido pelo Senador
Hugo Na po leão, do PFL do Pi a uí.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Se nador Jader Barbalho consigna o apoio do PMDB ao
projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Vo ta ção da Emen da n.º 1, de Ple ná rio, que tem
pa re cer fa vo rá vel.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 53, DE 1998
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Teresina – PI a realizar operação de cré dito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, no va lor de R$18.454.510,00 (dezoito mi lhões, quatrocentos e cinqüen ta
e quatro mil, quinhentos e dez re a is), cujos re cur sos ori un dos do FAT, se rão destinados ao Projeto Vila-Bairro, naque le
município.
O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É au to ri za da a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Tere si na – PI, para que pos sa re a li zar ope ra ção de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, no valor de
R$18.454.510,00 (dezoito milhões, qua trocentos e
cin qüen ta e qua tro mil, qui nhen tos e dez re a is), cu jos
re cur sos, ori un dos do FAT, se rão des ti na dos ao Proje to Vi la-Bairro, na que le mu ni cí pio.
Art. 2º A operação de cré di to re fe ri da no artigo
an te ri or será re a li za da com as se guin tes ca rac te rís ticas e con di ções fi nan ce i ras:
a) valor pretendido: R$18.454.510,00 (dezoito
milhões quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, qui nhen tos e dez re a is), a pre ço de 31-12-97;
b) ven ci men to da ope ra ção: 30-12-2010;
c) taxa de ju ros: 2,5% (dois e meio por cen to) ao
ano;
d) in de xa dor: TJLP;
e) garantia: quo tas do FPM
f) des ti na ção dos re cur sos: Pro je to Vi la-Bairro,
com de sen vol vi men to de in fra-estrutura fí si ca e so cial, bem como de sistema de as sis tên cia à cri an ça e
ao ado les cen te em si tu a ção de ris co, no mu ni cí pio de
Te re si na – PI;
g) con di ções e pa ga men to:
– do prin ci pal: em 120 (cento e vinte) parcelas
men sa is, após ca rên cia de 24 (vin te e qua tro) me ses;
– dos ju ros: exi gí ve is men sal men te, in clu si ve no
pe río do de ca rên cia;
h) contingenciamento de crédito: a operação
está ex cep ci o na li za da do con tin gen ci a men to de crédito, conforme disposto no inciso IV do artigo 4º da
Re so lu ção nº 2.461, de 26-12-97, do Con se lho Mo netá rio Na ci o nal;
l) au to ri za ção le gis la ti va Lei Mu ni ci pal nº 2.614,
de 17-12-97.
Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lução de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de du zentos e se ten ta dias, con ta dos a par tir de sua pu bli cação.
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Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
É a se guin te a emen da apro va da:
EMENDA (de ple ná rio)
Oferecida ao Projeto de Resolução
nº 53, de 1998, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Te re si na – PI a re a li zar opera ção de cré di to jun to ao Ban co Na ci o nal
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
– BNDES, no valor de dezoito milhões,
quatrocentos e cinqüenta e qua tro mil,
quinhentos e dez re ais, cujos recursos,
oriundos do FAT, serão destinados ao
pro je to Vi la-Bairro, na que le mu ni cí pio.
EMENDA Nº 1-PLEN
Acrescente-se à alínea f do art. 2º do Projeto
de Re so lu ção nº 53, de 1998, que “au to ri za a Pre fe itu ra Mu ni ci pal de Te re si na – PI a re a li zar ope ra ção de
cré di to jun to ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Econômico e Social – BNDES, no valor de
R$18.454,510,00 (dezoito milhões quatrocentos e
cin qüen ta e qua tro mil, qui nhen tos e dez re a is), as expres sões ”Mo der ni za ção da Admi nis tra ção Tri bu tá ria
da Pre fe i tu ra de Te re si na e Au men to de Efi ciên cia da
Ilu mi na ção Pú bli ca – PROCEL, Te re si na, pas san do o
dis po si ti vo a ter a se guin te re da çao:
f) des ti na ção dos re cur sos: Pro je to Vi la-Bairro,
com de sen vol vi men to de in fra-estrutura fí si ca e so cial, bem como de sis te ma de as sis tên cia à cri an ça e ao
ado les cen te em si tu a ção de ris co, no Mu ni cí pio de Tere si na – PI; Mo der ni za ção da Admi nis tra ção Tri bu tá ria
da Prefe i tu ra de Te re si na e Au men to de Efi ciên cia da
Ilu mi na ção Pú bli ca – PROCEL, Te re si na.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 4:
Votação, em turno único, do Re que rimen to nº 206, de 1999, do Se na dor Ro meu
Tuma, solicitando, nos termos regimentais,
a tramitação conjunta das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 14 e 17, de
1999, por versarem sobre necessidade da
aprovação, pelo Senado Fe deral, de ti tu lares de instituições financeiras públicas, não
cons tan tes da Cons ti tu i ção Fe de ral.
O requerimento passa a ser votado, em turno
único.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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As pro pos tas pas sam a tra mi tar em con jun to e
re tor nam à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dadania.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 5:
Votação, em turno único, do Re que rimento nº 277, de 1999, do Senador Mo zarildo Cavalcanti, solicitando, nos termos re gimentais, a tramitação con jun ta do Pro jeto de Lei do Senado nº 345, de 1999, com
os Pro jetos de Lei do Se nado nºs 189 e
243, de 1999, por ver sa rem so o bre a in clusão no rol dos cri mes he di on dos os cri mes
se xu a is e cor rup ção con tra crian ças e adolescentes.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Os Pro je tos de Lei do Se na do nº 189, 243 e
345, de 1999, pas sam a tra mi tar em con jun to e retor nam à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Cida da nia, em de ci são ter mi na ti va.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 6:
Votação, em turno único, do Re que rimen to nº 283, de 1999, do Se na dor Ro mero Jucá, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de
Lei
do
Senado
nº
42,
de
1999-Complementar, de sua autoria, que al te ra a Lei Com ple men tar nº 69, de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as normas
gerais para a organização, o preparo e o
emprego das Forças Armadas, para criar
brigada especial de combate a in cên dio florestal nas regiões Ama zônica e Centro-Oeste.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A ma té ria vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 7:
Votação, em turno único, do Re que rimen to nº 284, de 1999, do Se na dor Ro mero Jucá, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
a tramitação conjunta das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de
1999, por versarem sobre a re dução para
dezesseis anos a idade para imputabilidade
penal.
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Em votação o requerimento, em turno único.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, as Propostas de
Emenda à Cons tituição nºs 18 e 20, de 1999 pas sam a tramitar em con jun to e re tor nam à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo ) – Item 8:
Votação, em turno único, do Re que rimento nº 289, de 1999, da Senadora Ma rina Silva, so li ci tan do, nos termos re gi men tais, que so bre o Pro je to de De cre to Le gis lati vo nº 106, de 1999, de au toria do Se nador Mo za ril do Ca val can ti, que sus ta a Porta ria do Mi nis té rio da Jus ti ça nº 820, de 11
de de zem bro de 1998, que de cla ra de posse per ma nen te dos ín di os a Ter ra Indí ge na
Ra po sa Ser ra do Sol, alé m da Comissão
constante do despacho inicial de dis tri bu ição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais.
Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que iram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de
1999, vai à Co mis são de Assun tos So ci a is e, pos te rior men te, à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dadania.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esgo tada a ma té ria cons tan te da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a reda ção final para o Pro jeto de De cre to Le gis la ti vo nº 35, de 1999, que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Senador Car los Patrocínio.
É lido o se guin te:

PARECER Nº 413, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 35, de 1999 (nº 773, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção final do Projeto de Decreto Le gislativo nº 35, de
1999 (nº 773, na Câmara dos Deputados), que
apro va o tex to do Acor do so bre Ser vi ços Aé re os,
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ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra tiva do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca de Cin gapu ra, em Cin ga pu ra, em 28 de ou tu bro de 1997.
Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de ju nho de
1999. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Car los Pa tro cínio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Lú dio Co e lho.
ANEXO AO PARECER Nº 413, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal aprovou, e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999
Aprova o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos, celebrado en tre o Go verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República de Cingapura,
em Cin ga pu ra, em 28 de ou tu bro de 1997.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Acor do so bre
Serviços Aéreos, celebrado en tre o Governo da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Repú bli ca de Cin ga pu ra, em Cin ga pu ra, em 28 de outu bro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprova ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam resultar em revisão do referido Acordo, as sim com qua is quer ajus tes com ple men ta res que,
nos ter mos do art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos
ao pa tri mô nio na ci o nal.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tário em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido e apro va do o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 349, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer,
para ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção final do Projeto de De cre to Le gis la ti vo nº 35, de 1999 (nº
773/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobre Serviços Aé reos, ce lebrado
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
o Go ver no da Re pú bli ca de Cin ga pu ra, em Cin ga pura, em 28 de ou tu bro de 1997.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1999. –
Moreira Mendes.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação fi nal para o Pro je to de Re so lu ção nº 53, de
1998, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cício, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 414, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lução nº 53, de 1998.
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 53, de 1998, que au to ri za
o Município de Teresina – PI a re a li zar ope ra ção de
cré di to jun to ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Econômico e Social – BNDES, no valor de R$
18.454.510,00 (dezoito milhões, qua tro cen tos e cinquen ta e qua tro mil, qui nhen tos e dez re a is), cu jos recur sos, ori un dos do FAT, se rão des ti na dos ao Pro je to
Vi la-Bairro, na que le Mu ni cí pio, con so li dan do a emenda apro va da em Ple ná rio.
Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de ju nho de
1999 – Se na dor Ge ral do Melo, Pre si den te – Carlos
Patrocínio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Lú dio Coelho.
ANEXO AO PARECER Nº 414, DE 1999.
Faço saber que o Senado Fe deral aprovou, e
eu, ––––––––––, Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te
RESOLUÇÃO Nº, DE 1999
Autoriza o Município de Teresina –
PI a re a li zar ope ra ção de cré di to jun to ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, no va lor
de R$18.454.510,00 (dezoito milhões,
quatrocentos e cinquenta e qua tro mil,
quinhentos e dez reais), cu jos recursos,
oriundos do FAT, serão destinados ao
Pro je to Vi la-Bairro, na que le Mu ni cí pio.
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O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Mu ni cí pio de Te re si na – PI au to ri za do
a re a li zar ope ra ção de cré di to jun to ao Ban co Na ci onal de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, no valor de R$ 18.454.510,00 (dezoito mi lhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, qui nhen tos e dez re a is), cu jos re cur sos, ori un dos do FAT,
se rão des ti na dos ao Pro je to Vi la-Bairro, na que le Município.
Art. 2º A operação de cré di to re fe ri da no artigo
an te ri or será re a li za da com as se guin tes ca rac te ris ticas e con di ções fi nan ce i ras:
I – valor: R$ 18.454.510,00 (dezoito milhões,
quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e
dez re a is), a pre ços de 31 de de zem bro de 1997;
II – vencimento da operação: 30 de dezembro
de 2010;
III – taxa de ju ros: 2,5 a.a. (dois in te i ros e cin co
dé ci mos por cen to ao ano)
IV – indexador: TJLP;
V – garantia: cotas do Fundo de Participação
dos Mu ni cí pi os – FPM;
VI – destinação dos recursos: Projeto Vila-Bairro, com de sen volvimen to de in fra-estrutura físi ca e so ci al, bem como de sis te ma de as sis tên cia à
cri an ça e ao adoles cen te e situ a ção de ris co, no
Mu ni cí pio de Te re si na – PI; Mo der ni za ção da Adminis tra ção Tri bu tá ria da Pre fe i tu ra de Te re si na e Aumento de Eficên cia da Ilumi nação Pú blica –
PROCEL Te re si na;
VII – con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: em cen to e vin te par ce las mensa is, após ca rên cia de vin te e qua tro me ses;
b) dos juros: exigíveis mensalmente, inclusive
no pe río do de ca rên cia;
VIII – con tin gen ci a men to de cré di to: a ope ra ção
está es cep ci o na li za da do con tin gen ci a men to de crédi to, con for me dis pos to no in ci so IV do art. 4º da Resolução nº 2.461, de 26 de dezembro de 1997, do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal;
IX – autorização le gislativa: Lei Municipal nº
2.614, de 17 de de zem bro de 1997.
Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Reso lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de
du zen tos e se ten ta dias, con ta dos a par tir da data
de sua pu bli ca ção.
Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tário em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido e aprovado o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 350, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do parecer, para
ime di a ta dis cu são e vo ta ção da re da ção fi nal do Proje to de Re so lu ção nº 53, de 1998, que au to ri za a Prefe i tu ra Mu ni ci pal de Te re si na – PI a re a li zar ope ra ção
de crédito junto ao Banco Na ci o nal de De sen vol vimen to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, no va lor de dezo i to mi lhões, qua tro cen tos e cin qüen ta e qua tro mil,
qui nhen tos e dez reais, cujos re cur sos, ori un dos do
FAT, se rão des ti na dos ao Pro je to Vi la-Bairro, na que le
Município.
Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 1999. – Bello
Parga.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Apro vado o re que ri men to, passa-se à imediata apreci a ção
da re da ção fi nal.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pausa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os Srs.
Senadores Ca sil do Mal da ner, Ro me ro Jucá é Mo zarildo Cavalcanti enviaram à Mesa proposições que,
em face do dis pos to no art. 235, III, “a”, do Re gi men to
Inter no se rão li das na pró xi ma ses são.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia con vo ca ses são con jun ta do Con gres so Na cio nal, a re a li zar-se na pró xi ma ter ça-feira, dia 29 de junho, às 19 ho ras, no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu tados, des ti na da à apre ci a ção do Pro je to de Lei de Dire tri zes Orça men tá ri as.
A Presidência comunica também que have rá
sessão de li be ra ti va do Se nado Federal na se gunda-feira, ter ça-feira e quar ta-feira da próxima se mana.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Sr. Senador Edu ar do Siqueira Campos enviou discurso à
Mesa para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.
S. Exª será aten di do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Senadores, jus ti ficando sua notável vo ca ção agropecuária, o Estado
do To can tins, hoje, con ta com um re ba nho bo vi no de
cer ca de cin co mi lhões de ca be ças.
Tan to o Go ver no do Esta do, quan to os pe cu a ristas to can ti nen ses es tão pro mo ven do um es for ço ex-
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tra or di ná rio no sen ti do de er ra di car com ple ta men te a
fe bre af to sa des se re ba nho, o que en se ja rá a ex porta ção de car ne para os pa í ses da União Eu ro péia.
Esta semana, está terminando o prazo da pri meira etapa da cam pa nha de vacinação anti-aftosa
no Esta do, e os pe cu a ris tas de ve rãono ti fi car a Se cretaria da Agricultura sobre a vacinação do gado. Os
que não o fizerem, serão autuados e impedidos de
tran si tar e co mer ci a li zar as re ses.
A propósito, Palmas está sediando a 12ª Re união do Cir cu i to Agro pe cuá rio Cen tro-Oeste, oca sião
em que tan to o Esta do do To can tins quan to o de Mato
Gros so do Sul ple i te a rão ser con si de ra dos zona li vre
da af to sa, em 2001.
Em ver da de, nos so Esta do não re gis tra ne nhum
caso de in ci dên cia de febre aftosa, em seu rebanho
bo vi no, há cer ca de vin te e qua trome ses, o que con figu ra um fato ex tre ma men te aus pi ci o so, e que, se gura men te, deverá ser levado em con sideração pela
Orga ni za çãoInter na ci o nal de Epi zo o ti as (OIE).
O cer ta me a que nos re fe ri mos fi xa rá as re gras
para que os par ti ci pan tes re a li zem o in qué ri to so ro lógico neste exercício. O Esta do do Tocantins já está
re i vin di can do sua re clas si fi ca ção de zona de alto risco para de médio risco de febre aftosa, me di da que
deve pre ce der a de cla ra ção de zona li vre da zo o nose.
Registrando es ses fa tos des ta tri bu na, que reve lam como o To can tins está em pe nha do em eli mi nar
li te ral men te a fe bre af to sa de seu re ba nho bo vi no, temos convicção de que o Ministério da Agricultura e
Abastecimento haverá de constatar e reconhecer
essa si tu a ção, con tri bu in do para o ime di a to re co nheci men to do Esta do como zona de mé dio ris co de af tosa.
Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do as Sras. e aos Srs. Se na do res,
que constará da sessão deliberativa or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos., a seguinte

ORDEM DO DIA
– 1–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 101, DE 1998
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 336, de 1999)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lução nº 101, de 1998 (apre sen ta do pela Co mis são de
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Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa recer nº 559, de 1998, Relator ad hoc: Senador Lúcio
Alcântara, com voto con trá rio do Senador Lau ro
Campos), que autoriza a República Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no valor de até de zes se is mi lhões e qui nhen tos mil mar cos
ale mães, junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau –
KfW, destinada ao financiamento par cial do Projeto
de Sa ne a men to Bá si co do Pi a uí, tendo
Pa re cer sob nº 80, de 1999 (so bre a Emen da nº 1,
de Ple ná rio), da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
Re la tor: Se na dor Ney Su as su na, contrário.
– 2–

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 129, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 343, de 1999 – art. 281, do
Re gi men to Inter no)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De creto Le gis la ti vo nº 129, de 1999, do Se na dor Hugo Napoleão e outros Se na do res, que escolhe o Senhor
Guilherme Gracindo Soares Pal me i ras para o car go
de Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas da União, nos termos do art. 73, § 2º, in ci so II, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 402, de 1999, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
José Jor ge.
– 3–
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 1997
(Vo ta ção no mi nal)
Votação, em se gundo turno, do Substitutivo à
Pro pos ta de Emenda à Cons ti tu i ção nº 19, de 1997,
do Se na dor Anto nio Car los Va la da res e ou tros Se nado res, que dis põe so bre a des ti na ção de re cur sos da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cípi os, para a im ple men ta ção, fun ci o na men to e ges tão
do Sis te ma Úni co de Sa ú de, e dá ou tras pro vi dên cias, tendo
Pa re cer sob nº 655, de 1998, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Ro meu Tuma, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
turno.
(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 2 do cor ren te, quan do teve
sua vo ta ção, em se gun do tur no, adi a da para hoje).
– 4–
REQUERIMENTO Nº 301, DE 1999
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Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 301,
de 1999, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan do, nos
ter mos re gi men ta is, a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to
de Lei do Se na do nº 54, de 1999, com o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 25, de 1996, por ver sa rem so bre conces são do be ne fí cio de se gu ro-desemprego aos traba lha do res da pes ca.
– 5–
REQUERIMENTO Nº 305, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nº
305, de 1999, da Se na do ra Mar lu ce Pin to, so li ci tando, nos termos re gi men ta is, que sobre o Projeto de
Lei da Câ ma ra nº 101, de 1995 (nº 1.920/91, na Casa
de ori gem), que dis põe so bre a jor na da de tra ba lho e
ou tros as pec tos re fe ren tes à or ga ni za ção do tra ba lho
e das condições ambientais dos trabalhadores que
re a li zamsuas ati vi da des con ti nu a men te em ter mi na is
de ví deo, além da Co mis são cons tan te do des pa cho
inicial de dis tri bu i ção, seja ouvida, tam bém, a de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Cidadania.
– 6–
REQUERIMENTO Nº 308, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nº
308, de 1999, da Se na do ra Emi lia Fer nan des, so li citando, nos termos re gi men ta is, que sobre o Projeto
de Re so lu ção nº 54, de 1999, de au to ria do Se na dor
Gilvam Borges, que dis põe so bre as for ma li da des e
dis ci pli na os procedimentos para a apreciação dos
atos de outorga e de renovação de con ces são, permis são ou au to ri za ção de ser vi ço de ra di o di fu são sono ra e de sons e ima gens, além das Co mis sões constantes do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vida, tam bém, a de Edu ca ção.
–7–
REQUERIMENTO Nº 316, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nº
316, de 1999, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tando, nos ter mos regimentais, a tramitação conjunta
dos Pro je tos de Re so lu ção nºs 14 e 54, de 1999, por
ver sa rem so bre atos de ou tor ga e de renovação de
concessão, per mis são ou au to ri za ção de ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.
– 8–
REQUERIMENTO Nº 317, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nº
317, de 1999, do Senador Lúcio Alcântara,
solicitando, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do
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Senado nºs 88 e 300, de 1999, por versarem
sobre a instituição
do sistema de lista fechada na eleição
proporcional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 35
minutos.)

ATA DA 67ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE JUNHO
DE 1999
(Pu bli ca da no DSF, de 2 de ju nho de 1999)
RETIFICAÇÃO
Tre cho de ata, às Pá gi nas nºs 14188 a 14192,
que se republica por haver saído com in cor re ção:
..........................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Com
a pa la vra o Se na dor Pe dro Piva.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Senadores, assumo esta tri bu na para uma co mu nicação tão importante quanto a do Senador Osmar
Dias.
Peço que cons te dos Ana is des ta Casa um fato
que ocor reu hoje e é, ao mes mo tem po, aus pi ci o so e
tris te para to dos os bra si le i ros. Hoje, às 9h, o pro fessor Adib Ja te ne foi apo sen ta do com pul so ri a men te da
cá te dra da Fa cul da de de Me di ci na. Aos se ten ta anos,
com pul so ri a men te, teve que deixar a cá te dra. Saiu
tam bém do Incor, Insti tu to do Co ra ção.
O Instituto do Coração é conhecido desta
Casa por qua se to dos os Se na do res, é uma ins ti tu ição que hon ra a me di ci na bra si le i ra; é uma ins ti tu ição de ex ce lên cia e que hon ra o País. É um dos cinco melhores hospitais do mundo em cardiologia e
teve, e tem no pro fes sor Adib Ja te ne uma das suas
ma i o res es tre las. E a pou cas pes so as nes te País se
deve tan to como a ele.
Já ha via pe di do ao Pre si den te Anto nio Car los
que, embora seja uma comunicação de Liderança,
fos se per mi ti do um mi nu to a cada um dos Se na dores, por que não exis te Se na dor, não exis te bra si le i ro
cujo parente, amigo, pessoa de sua intimidade não
tenha passado pelas mãos mágicas do professor
Adib Ja te ne.
O pro fes sor Adib Ja te ne en tra na com pul só ria,
mas con ti nua pres tan do ao País os re le van tes ser viços que sem pre pres tou. O Insti tu to do Co ra ção é o
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que é por três pes so as fun da men tal men te: o pro fessor Zer bi ni, que teve a ins pi ra ção de fun dar este Institu to; pelo o pro fes sor Adib Ja te ne, que foi o gran de cirur gião, o gran de mes tre de to dos os ci rur giões des te
País; e o pro fes sor Fúl vio Pi leg gi que, no ano pas sado, se apo sen tou do Insti tu to do Co ra ção.
No vos va lo res vi rão, no vos con cur sos su pri rão
a fal ta des ses gran des mes tres, e te nho cer te za que
esta Casa se solidariza comigo nesta homenagem
que presto em nome de todos os Senadores a este
gran de ho mem, a este gran de bra si le i ro, que é o profes sor Adib Ja te ne.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me
con ce de um apar te? O SR. PEDRO PIVA (PSDB –
SP) – Con ce do o apar te se o Pre si den te o per mi tir.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V. Exª tem
20 mi nu tos e pode re ce ber apar tes dos Srs. Se na dores. O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Fui aten di do em
uma hora difícil da minha vida em que precisei de
uma ci rur gia de emer gên cia, de ma dru ga da, pelo Dr.
Adib Ja te ne e aqui es tou gra ças ao seu tra ba lho e ao
do Dr. Fúl vio Pi leg gi, a quem o Se na dor Pe dro Piva
homenageia. Trouxe uma manifestação que iria ler,
mas peço a V. Exª que seja con si de ra da como lida,
para que essa ho me na gem de viva voz ao pro fes sor
Adib Jatene conste dos Anais desta Casa. Temos
pelo professor Adib Ja te ne pro fun da ad mi ra ção. Ele
continuará trabalhando no Hospital do Coração,
onde es pe ro con tar com o seu bra ço ami go nas horas de ne ces si da de e nas ho ras em que pos sa mos
ma ni fes tar ami za de por uma pes soa que tem um cora ção tão amá vel. Obri ga do.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, APARTE DO
SENADOR ROMEU TUMA
Pedi a pa la vra para co mu ni car a esta Casa que,
hoje, uma ilus tre fi gu ra da Me di ci na na ci o nal re ce beu
expressiva e merecida homenagem pelos relevantes
ser vi ços pres ta dos ao Insti tu to do Co ra ção “Eury cli des
de Je sus Zer bi ni”, fa mo so in ter na ci o nal men te sob a sigla INCOR. Re fi ro-me a S. Exª o ex-Ministro da Sa ú de,
Pro fes sor Dou tor Adib Do min gos Ja te ne, Di re tor Ge ral
daquela modelar instituição pertencente ao Hospital
das Clí ni cas, da Fa cul da de de Me di ci na da Uni ver si dade de São Pa u lo. O Prof. Ja te ne com ple ta rá 70 anos
dia 4 do cor ren te mês, mas já é alvo de uma sé rie de
comemorações, potencializadas pelas lembranças de
tudo o que fez ao lon go de uma das mais pro fí cu as carre i ras como ci rur gião e ad mi nis tra dor de que se tem notí cia. Uma car re i ra de su ces sos, que, mer cê de Deus,
per mi te-me, as sim como a emi nen tes fi gu ras da vida nacional, entre as quais nosso digníssimo Presidente do
Senado Federal, Senador Antônio Carlos Maga lhães,

501

ANAIS DO SENADO FEDERAL

estar aqui a testemunhar sua capacidade e de di cação pro fis si o na is. A ho me na gem de hoje acon te ceu
no Cen tro de Con ven ções Re bou ças, per ten cen te ao
com ple xo hos pi ta lar das clí ni cas. Foi or ga ni za da pelos ilus tres Dou to res José Ma no el de Ca mar go Te i xei ra, Di re tor Exe cu ti vo do INCOR, e Pa o lo Bel lot ti, Diretor Pre si den te da Fun da ção “Eury cli des de Je sus
Zer bi ni”, e ser viu para que o Prof. Ja te ne re ce bes se
mais uma importante parcela de reconhecimento.
Impos si bi li ta do de com pa re cer, ofi ci ei ao ho me na geado para reconfirmar minha opi nião a seu res pe i to.
Per mi tam-me re pe ti-la ago ra, por que se ali cer ça em
fa tos que se con fun dem com a evo lu ção da Me di ci na
no Brasil e, portanto, são merecedores de registro
nos Ana is des ta Casa. No cam po re li gi o so, da Bí blia
ao Alco rão, pas san do pelo Veda e tan tos tex tos sagra dos quan tos se pos sa ci tar, en tre os pon tos mais
re le van tes e co muns a to dos ve ri fi ca mos que o si nal
in con tes te do mi la gre é a cura ou, pelo me nos, a mini mi za ção do so fri men to hu ma no. É isto que con fe re
dimensão divina a personagens daquelas obras e,
até hoje, por exemplo, constitui condição sine qua
non para a Igreja Católica reconhcer um
bem-aventurado. A Me di ci na, ao dis se mi nar e dis cipli nar ci en ti fi ca men te o po der de cura, pas sou a ser
vis ta como um ins tru men to de Deus des ti na do a co locar esse po der ao al can ce do ma i or nú me ro pos sí vel
de seres humanos, como pacientes ou agentes de
ver da de i ros mi la gres, que se re pe tem a todo mo mento
com
metodismo
profissional.
Assim,
bem-aventurados são os médicos por que curam a
mancheias. E sem pre se rão in su fi ci en tes as ho mena gens que lhes pos sa mos de di car. Mes mo en tre esses modernos portentos, há os que se destacam e
transformam-se em símbolos universais, per so ni fican do tudo o que aca bo de di zer. Um des ses sím bolos, sem dú vi da si tu a do no ní vel mais alto, é o meu
que ri do ami go Pro fes sor Dou tor Adib Ja te ne. Nas ci do
em Xa pu ri, no Acre, em 4 de ju nho de 1929, o Prof.
Ja te ne é ca sa do, tem 4 fi lhos e 10 ne tos. Gra du a do
em Me dicina em 1953, na USP, toda
a sua
pós-graduação foi fe i ta no Bra sil, no Hos pi tal das Clíni cas e na Fa cul da de de Me di ci na des sa uni ver si dade, sob a orientação do Prof. Euryclides de Jesus
Zerbini, com quem começou a trabalhar em 1951,
ain da na qua li da de de es tu dan te. Em 1963, ini ci ou
seu pró prio Ser vi ço. Antes, en tre agos to de 1955 e
dezembro de 1957, trabalhou em Uberaba, onde
construiu seu primeiro mo delo de coração-pulmão
ar ti fi ci al e deu iní cio à ci rur gia to rá ci ca na que la re gião
mi ne i ra. Ali tam bém foi Pro fes sor de Ana to mia To pográ fi ca da Fa cul da de de Me di ci na do Triân gu lo Mi ne-
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i ro. Entre 1958 a 1961, como ci rur gião do Hos pi tal
das Clíni cas e do Insti tuto “Dan te Paz za ne se” de
Car di o lo gia, per ten cen te à Se cre ta ria de Esta do da
Sa ú de, or ga ni zou um la bo ra tó rio ex pe ri men tal e de
pes qui sa, onde de sen vol veu e cons tru iu o pri me i ro
apa re lho cora ção-pulmão arti fi ci al daque le hos pi tal. O la bo ra tó rio evo lu iu para um gran de De par tamen to de Bi o en ge nha ria. De 1961, quan do de i xou
o Hos pi tal das Clí ni cas, e até 1979, o Prof. Ja te ne
fi xou-se ex clu si va men te no Insti tu to “Dan te Paz zane se” de Car di o lo gia, onde foi su ces si va men te
Che fe do La bo ra tó rio Expe ri men tal e de Pes qui sa,
Che fe da Se ção de Ci rur gia, Di re tor Mé di co e Di retor Ge ral. Si mul ta ne a men te, or ga ni zou a Ofi ci na de
Bi o en ge nha ria, onde fo ram es tu da dos, pla ne ja dos
e de sen vol vi dos vá ri os ins tru men tos e apa re lhos,
al guns iné di tos. Essa ofi ci na re sul tou, em 1982, no
Cen tro Téc ni co de Pes qui sas e Expe ri men tos, com
ní vel de Ser vi ço Téc ni co. Des de 1977, o Prof. Ja tene é Di re tor Ge ral do Hos pi tal do Co ra ção da Associ a ção do Sana tó rio Sírio. Entre 1977 e 1979,
trans for mou-se em só cio fun da dor e pri me i ro Pre siden te da So ci e da de de Car di o lo gia do Esta do de
São Pa u lo. De mar ço de 1979 a maio de 1982, teve
des ta ca da atu a ção como Se cre tá rio da Sa ú de do
Esta do de São Pa u lo e, até o ano se guin te, foi Presi den te da Co mis são Espe ci al para a Implan ta ção do
Sis te ma de Aten di men to Bá si co na Área Me tro po li tana de São Pa u lo, cujo pla no ela bo ra ra e ini ci a ra em
sua ges tão na Se cre ta ria. Sem in ter rom per as ati vida des mé di cas du ran te todo aque le pe río do, ne go ciou re cur sos in ter nos e ex ter nos, des ti na dos a ga ran tir
a con ti nu i da de do pro je to. Em 1980, tor nou-se membro fun da dor e pri me i ro Pre si den te do Con se lho Nacional de Secretários da Sa úde - CONASS. Três
anos depois, com a aposentadoria do Prof. Zerbini,
pres tou con cur so para a vaga de Pro fes sor Ti tu lar de
Cirurgia Torácica, da Faculdade de Medicina da
USP, pas san do a ocu pá-la, da mes ma for ma que o
car go de Di re tor do INCOR. Sin te ti zan do seu ex ten so
currículo, encontramos ainda os seguintes dados:
1981 a 1985 - Pre si den te do De par ta men to de Ci rurgia Car di o vas cu lar da So ci e da de Bra si le i ra de Car dio lo gia; 1984 - ele i to “Ho no rary Mem ber” da Ame ri can
Asso ci a ti on for Tho ra cic Sur gery; 1984 a 1985 – sócio fundador e primeiro Presidente da Sociedade
Bra si le i ra de Ci rur gia Car di o vas cu lar; 1985 a 1987 –
Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia;
1985 a 1987 – Pre si den te da Inter na ci o nal So ci ety for
Cardiovascular Sur gery; 1986 a 1990 - mem bro da
Co mis são de Espe ci a lis tas do Ensi no Mé di co do Ministério da Edu ca ção; 1986 a 1992 - mem bro do
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Con se lho Na ci o nal de Sa ú de; 1988 a 1992 - membro do Con se lho re gi o nal da Me di ci na do Esta do de
São Pa u lo; maio de 1989 - ele i to Mem bro Ti tu lar da
Academia Na cional de Medicina; em outubro de
1990 - eleito Diretor da Faculdade de Medicina da
USP por 4 anos. Fi nal men te, me re ce des ta que o fato
de, em dois períodos - entre 1990 e 1992, e entre
1995 e 1996 -, o Prof. Ja te ne ha ver exer ci do o car go
de Mi nis tro da Sa ú de, com sua re co nhe ci da pro bi dade, com pe tên cia e de di ca ção. De se jo com esta comunicação levar o Senado da República a as so ciar-se à homenagem prestada ao insigne Prof. Dr.
Adib Do min gos Ja te ne, as sim como lou var as de ma is
comemorações programadas para o septuagésimo
ani ver sá rio des se ci da dão bra si le i ro, che fe de fa mí lia
exem plar, mé di co e ci en tis ta, que é pa ra dig ma sob
qual quer pon to de vis ta. Pelo que sei e sin to, meus
no bres Pa res con cor dam com isto. Era o que me cabia co mu ni car. Mu i to obri ga do.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Pre sidente, gostaria de fazer mais uma consideração.
Essa ho me na gem ao pro fes sor Ja te ne ocor reu hoje
às 9h, e o Pre si den te da Casa, Anto nio Car los Ma galhães, es ta va lá, as sim como o Go ver na dor Má rio Covas e tan tos ou tros. Num dis cur so, um dos Go ver nado res fez men ção a to das as pes so as que o pro fessor Adib Ja te ne já ope rou e já sal vou, ten do o Incor
um ín di ce de so bre vi da das pes so as que lá se operam de 95 a 96%, com pa rá vel aos me lho res hos pi ta is
do mun do e está num pla no de ex pan são que vai colo cá-lo em pri me i ro lu gar na car di o lo gia mun di al, acima de Cle ve land, por que o Incor, sal vo ca sos ex cepci o na is, ope ra so men te co ra ção.
A esse respeito tenho uma comunicação
importante e auspiciosa para esta Casa. O Senador
Jonas Pinheiro, que estava lá fazendo seus exames
hoje, teve alta com menção honrosa, nota 10. Isso é
algo simpático e muito bom para nós todos. E o
Senador Cunha Lima, também hoje, teve alta do
Incor.
Então, vejam os Srs. Senadores a importância
dessa instituição e dos homens que a fizeram grande
como ela é.
O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – V. Exª conce de-me um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Con ce do o
apar te ao no bre Se na dor Iris Re zen de.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Asso cio-me a V. Exª na jus ta ho me na gem que pres ta nesta tar de ao Dr. Adib Ja te ne. Sem pre en ten di que as
ho me na gens aos gran des ho mens de vem ser pres tadas quan do, ain da em vida, eles pos sam sen tir o reco nhe ci men to. Após a mor te, deve ser sa li en ta da a
participação da pessoa, justamente para servir de
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exem plo. O Dr. Adib Ja te ne é um dos bra si le i ros que
re al men te me re cem, na atu a li da de, o re co nhe ci mento de todo o País. Tive a oportunidade de conviver
com ele mais de perto, quando Ministro da Saúde,
acompanhando sua luta pela aprovação da CPMF.
Na con di ção de Pre si den te da Co mis são de Cons ti tuição, Jus ti ça e Ci da da nia, sen ti, em toda sua luta e
movimentação, um sen timento patriótico ex tra or dinário. Se fôssemos aqui enumerar o que esse ho mem sig ni fi cou para esta ge ra ção, le va ría mos aqui
sessões e mais sessões. Tivemos a honra de tê-lo
du ran te al guns dias, logo após sua for ma tu ra, ini ci ando seu trabalho como médico na cidade de Ceres,
Esta do de Go iás. Em sua rá pi da pas sa gem por ali, já
de i xou sua mar ca, e nós, go i a nos, so mos to dos or gulho sos por isso. Ele é re al men te um ho mem que tem
um res pe i to mu i to gran de por esta Casa, pe los Se nado res, e V. Exª foi ex tre ma men te fe liz nes ta ho me nagem . Que to dos nós le van te mos nos sas vo zes para
mos trar ao Bra sil que este País tem, en tre seus grandes homens e mulheres, um homem da estirpe de
Adib Ja te ne. Mu i to obri ga do.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Pre siden te, só mes mo um ho mem do Nor te, um acre a no,
po de ria fa zer tan to para o País como o fez Adib Ja tene, vin do de Xa pu ri. Como é pos sí vel a um ho mem
for ma do na que le Esta do ir a São Pa u lo, sem ne nhum
conhecido, sem ne nhum empurrão, sem nenhu ma
aju da e se trans for mar no que se trans for mou?
Sr. Pre si den te, Se na dor Ade mir Andra de, fe li cito sua re gião por ter-nos dado um ho mem de ta manha mag ni tu de.
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Con ce do o
apar te, com pra zer, ao Se na dor Edi son Lo bão.
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Pe dro Piva, V. Exª ho me na ge ia dois mé di cos, dois profis si o na is de gran de en ver ga du ra – os Pro fes so res
Adib Ja te ne e Fúl vio Pi leg gi. Esses dois ho mens diri gi ram o Incor, Hos pi tal do Co ra ção, com ex tre ma
com pe tên cia. O Dou tor Adib Ja te ne tem uma ca racte rís ti ca es pe ci al: além de ser um gran de mé di co, é
tam bém um gran de ad mi nis tra dor pú bli co, o que rara men te acon te ce. Ele foi Mi nis tro da Sa ú de três vezes e se houve com extraordinária capacidade. A
CPMF, por exem plo, é uma ini ci a ti va, uma cri a ção e
uma ação po lí ti ca dele, vi san do à vo ta ção da emenda cons ti tu ci o nal que criou a re fe ri da con tri bu i ção.
Mu i tos de nós, in clu si ve eu, não acre di tá va mos que
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ele ob ti ves se êxi to em fa zer com que o Mi nis té rio da
Saúde obtivesse recursos para o cum primento de
seu pa pel ex tra or di ná rio, trans cen den tal no que diz
respeito à administração da saúde neste País. Eu
pró prio, que de al gum modo ti nha mi nhas res tri ções,
vo tei a fa vor da CPMF.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Vo tei contra, Se na dor Edi son Lo bão, por que era mais um impos to para o Bra sil.
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Eu vo tei a favor, em ho me na gem ao Dr. Adib Ja te ne, a quem comu ni quei que, na ver da de, es ta va vo tan do nele. Era
um cré di to de con fi an ça que eu de po si ta va nele.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – É ver da de,
como acon te ceu com qua se toda a Casa.
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – E o que aconte ceu? Ele não pôde exe cu tar aqui lo que ima gi na ra.
Seu pro je to es tra té gi co aca bou dan do cer to para outros exe cu ta rem. Cre io que a CPMF está pro du zin do
extraordinários resultados, mas lamentavelmente
não pôde ser aplicada pelo Dr. Adib Jatene. Asso cio-me a V. Exª na ho me na gem que pres ta a es ses
dois mé di cos ex tra or di ná ri os que hon ram a Me di ci na
bra si le i ra, re pre sen tan do – eu di ria – a nos sa com petên cia de ex por ta ção. Cum pri men tos a V. Exª e a eles
so bre tu do!
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Mu i to obriga do.
O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – V. Exª conce de-me um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Antes de
con ce der o apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá, gos taria de di zer ao Se na dor Edi son Lo bão que a obra que
eles realizaram continua. Esse é o grande mé ri to
des ses dois gran des ho mens. O Incor está nes se proces so de du pli ca ção, que V. Exª tão bem co nhe ce, e
eles de i xam a vida pú bli ca, mas con ti nu am pres tan do
seus ser vi ços. E essa ins ti tu i ção fan tás ti ca con ti nua
plantada no coração de São Paulo, para todos os
bra si le i ros. Nin guém a des tru i rá!
Concedo o aparte ao Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Asso cio-me às pa la vras de V. Exª, quan do ho me na ge ia a
di re ção do Incor, es pe ci al men te o Dr. Adib Ja te ne e o
Dr. Fúlvio Pileggi, que merecem nossos aplausos
pela his tó ria e pela cons tru ção de uma sa ú de me lhor
no nos so País. Gos ta ria de apro ve i tar o apar te não
para re fe ren dar a fi gu ra dos dois – o que já foi fe i to
aqui pelos Senadores que me antecederam -, mas
para le van tar um pon to: o do ana cro nis mo des sa legis la ção que co lo ca na com pul so ri e da de as pes so as
com 70 anos. O Dr. Adib Ja te ne, com 70 anos, é um
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jo vem de es pí ri to, de co ra gem, de de sa fi os; por tan to,
o se tor pú bli co bra si le i ro não me re cia vê-lo apo sentar-se com pul so ri a men te.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – É uma perda mu i to gran de.
O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Portanto,
en ten do que é o mo men to de esta Casa co me çar a
discutir esse tema. Com a mudança da perspectiva
de vida, com as con di ções tra zi das pela tec no lo gia,
70 anos não é mais si nô ni mo de fal ta de con di ção de
tra ba lho, de in va li dez, de fal ta de ra ci o cí nio ou qualquer co i sa que o va lha. Tal vez a op ção de se apo sentar, sim, sem pre; mas o fato de se ex clu í rem com pulso ri a men te da vida pú bli ca fi gu ras como Adib Ja te ne
le va-nos à con clu são de que as le gis la ções são anacrô ni cas e me re cem ser re vis tas por esta Casa e pelo
Con gres so Na ci o nal.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Pre sidente Ademir Andrade, posso continuar a dar os
apar tes ou meu tem po está es go ta do?
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – V.
Exª tem ain da 5 mi nu tos.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Então, respec ti va men te con ce do os apar tes aos Se na do res Leo mar Qu in ta ni lha, Car los Pa tro cí nio, Gil vam Bor ges
e He lo i sa He le na, pe din do que se jam bre ves, pois o
tem po não me per mi te. Como dis se o Se na dor Edison Lo bão, pre ci sa ría mos de di ver sas ses sões para
ho me na ge ar ho mens da mag ni tu de dos pro fes so res
Adib Ja te ne e Fúl vio Pi leg gi.
O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB-TO) – Serei
mu i to bre ve, no bre Se na dor Piva. Não po de ria de i xar
de re gis trar meu sen ti men to de ad mi ra ção, apre ço e
respeito por esse ex traordinário médico que tantas
vi das sal vou, tan ta dor mi ti gou – até de vá ri os co legas nos sos e de inú me ras pes so as nes te Bra sil afo ra
-, com sua sá bia ori en ta ção e sua cons ciên cia de profis si o nal com pe ten te. O Pro fes sor Adib Ja te ne re velou-se um dos des ta ques na ati vi da de que abra çou.
So bre tu do foi um ex tra or di ná rio ho mem pú bli co, dando uma co no ta ção ofi ci al à sua pro fis são e em prestan do ines ti má ve is ser vi ços ao nos so País. Tam bém
vo tei fa vo ra vel men te à CPMF – não por ela, mas pelo
Pro fes sor Adib Ja te ne. Meus cum pri men tos a V. Exª
por essa jus ta e me re ci da ho me na gem.
O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi nente Se na dor Pe dro Piva, não po de ria de i xar de par ti cipar des ta ho me na gem que V. Exª, em tão boa hora,
presta a esse brasileiro, um dos ma i o res ci en tis tas
con tem po râ ne os do nos so País, um mé di co de re nome na ci o nal e in ter na ci o nal de quem tive o pri vi lé gio
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de ter sido alu no. Ele era pro fes sor de ana to mia na
Fa cul da de Fe de ral de Me di ci na de Ube ra ba e, pos teri or men te, se trans fe riu para São Pa u lo, mas nun ca
de i xou de dis se mi nar os seus en si na men tos, os seus
avan ços ci en tí fi cos e tec no ló gi cos. Ele foi in ven tor de
pró te ses car día cas e fez vá ri as ex pe riên ci as. Alguns
dos seus pro du tos, fru tos da sua ge ni a li da de, es tão
ser vin do à me di ci na bra si le i ra e, tam bém, à me di ci na
mun di al. Cer ta men te, o Dr. Adib Ja te ne e o Dr. Zer bini fo ram os pre cur so res do trans plan te car di o vas cular em nosso País. Congratulo-me com V. Exª por
essa mag ní fi ca ho me na gem que pres ta a esse ci dadão brasileiro, uma das poucas unanimidades no
nos so País. Peço a Deus que ele con ti nue na sua ativi da de pri va da, a sal var mi lha res e mi lha res de vi das
por este Bra sil afo ra.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Mu i to obrigado.
O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Per mi te
V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) - Ouço V. Exª
com pra zer.
O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – So li da rizo-me com a iniciativa de V. Exª de fa zer uma jus ta
ho me na gem, que é a am pla e es pra i a da ma ni fes tação do Ple ná rio des ta Casa, pra ti ca men te unâ ni me.
Por isso, to dos os Se na do res in sis tem em apar teá-lo.
Tenacidade, entusiasmo e disposição geraram a
com pe tên cia pro fis si o nal de Adib Ja te ne. Como homem pú bli co, deu vá ri os exem plos. Vi o Dr. Ja te ne
aqui, numa am pla mo bi li za ção po lí ti ca, com en tu sias mo para con se guir re cur sos. Re al men te, ele é um
ex tra or di ná rio pro fis si o nal e ho mem pú bli co, um pa trio ta. Con gra tu lo-me com V. Exª.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Mu i to obriga do, Se na dor Gil vam Bor ges.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Con cede-me V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Ouço V. Exª
com pra zer.
A Srª Heloisa Helena (Blo co/PT – AL) – Congra tu lo-me com o pro nun ci a men to de V. Exª. To dos
os Srs. Se na do res de vem lem brar-se de um de ter minado Ministro da Administração que fazia ataques
pú bli cos com fe ro ci da de aos ser vi do res pú bli cos. Recordo-me de uma frase extremamente importante
que o Dr. Adib Ja te ne, mes mo sen do Mi nis tro do Gover no ao qual per ten cia aque le Mi nis tro da Admi nistração, teve a grandeza de dizer que tudo o que
aprendeu na sua vida profissional, todo o co nhe cimen to téc ni co e com pe tên cia – que, in clu si ve, le va va
para sua vida no se tor pri va do – eram de vi dos ao ser-

504

vi ço pú bli co, pois ti nha apren di do como ser vi dor públi co. Isso, sem dú vi da, mar cou-nos mu i to, como nos
mar ca algo que já dis cu ti mos no pas sa do so bre a injus ti ça em re la ção à apo sen ta do ria com pul só ria aos
70 anos. Ima gi nem se essa ida de tam bém fos se uma
cláusula de barreira para o Senado Fe deral, onde
existem muitas pessoas com essa idade ou mais
con tri bu in do, es pa lha dos pe las mais di ver sas ins ti tu ições des te País, ten do o má xi mo da sua ca pa ci da de
de tra ba lho, mu i tas ve zes in ve já vel a mu i tos jo vens
des te País. Por tan to, sa ú do o pro nun ci a men to de V.
Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Pe dro Piva, V. Exª dis põe de um mi nu to.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Conce de-me V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Ouço V. Exª
com pra zer.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – So lidarizo-me à ho menagem mais do que justa ao Dr.
Adib Ja te ne, que tem hon ra do a me di ci na bra si le i ra.
Como Ministro da Saúde, foi respeitado e apoiado
nos seus es for ços por pes so as de to dos os Par ti dos e
de mons trou ser uma pes soa ca paz de sal var inú meras vi das, até de al guns Se na do res.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – De vá ri os
pessoas.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A
dis po si ção de S. Exª em aju dar o ser hu ma no, quando pre ci sa da sua ex tra or di ná ria qua li fi ca ção pro fis sio nal ou como pes soa que tem de fen di do o in te res se
público tão bem, fez com que, quando Ministro da
Sa ú de, fi zes se um di ag nós ti co mu i to re le van te a respe i to da ex tra or di ná ria in fluên cia de gru pos eco nô micos na destinação de recursos públicos. Con gra tulo-me com V. Exª.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Mu i to obrigado.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Con cede-me V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Ouço V. Exª
com pra zer.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Cum primento-o pelo seu pronunciamento, elogiando e
enaltecendo a vida do grande mé dico e Ministro
Adib Jatene. Quando Go ver na dor de Go iás, tive o
pri vi lé gio de con vi ver com S. Exª, como Mi nis tro, de
quem tive a melhor im pres são. Tra ta-se de um homem ide a lis ta, ex tre ma men te com pe ten te, que re almen te pen sa no Bra sil, além, na tu ral men te, da sua
gran de for ma ção de mé di co, de sal va dor de vi das.
Meus cumprimentos.
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O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Pre siden te, os Pro fes so res Adib Ja te ne e Fúl vio Pi leg gi foram os ba lu ar tes, as es ta cas que se fin ca ram no solo
paulista para erigir esse monumento, o Incor. São
pes so as de uma gran de ca pa ci da de ci en tí fi ca, lha nos
do tra to, que ti ve ram, du ran te toda a sua vida, a humil da de dos gran des.
Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
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AGENDA CUMPRIDA PELO
SENADOR GERALDO MELO,
1º VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL
Agen da do Se na dor Ge ral do Melo
22 de ju nho de 1999
10h – Re u nião com a di re to ria do Pro da sen Lo cal:
Ga bi ne te da 1ª Vi ce-Presidência
14h30 – Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do Se na do
Fe de ral
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OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PS-GSE Nº 162/99
Bra sí lia, 22 de ju nho de 1999
Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var
ao co nhecimento do Senado Fe deral, que, de
acor do com o § 4º do art. 58 do Re gi men to Inter no
des ta Casa, a pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu tados de ci diu pelo ar qui va men to do Pro je to de Lei
nº 1.058/95, do Se na do Fe de ral, (nº 37/95, na ori gem), que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ce le brar
atos in ter na ci o na is para su pres são do si gi lo bancá rio nos ca sos de le são do pa tri mô nio pú bli co”.
Aten ci o sa men te, De pu ta do Ubi ra tan Agui ar,
Primeiro-Secretário.
PS-GSE Nº 163/99
Bra sí lia, 22 de ju nho de 1999
Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao
conhecimento do Se nado Federal, que, de acordo
com o § 4º do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos de cidiu pelo ar qui va men to do Pro je to de Lei nº 1.910/96,
do Se na do Fe de ral, (nº 204/95, na ori gem), que “Auto ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a Esco la Téc ni ca Fede ral de Ari que mes, no Esta do de Ron dô nia”.
Atenciosamente, De pu ta do Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
PS-GSE Nº 164/99
Bra sí lia, 22 de ju nho de 1999
Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao
conhecimento do Se nado Federal, que, de acordo
com o § 4º do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos de cidiu pelo ar qui va men to do Pro je to de Lei nº 1.962/96,
do Se na do Fe de ral, (nº 300/95, na ori gem), que “Altera a de no mi na ção da Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de
Sombrio para Escola Agrotécnica Fe deral de Santa
Rosa do Sul”.
Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
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GSE/165/99
Bra sí lia, 22 de ju nho de 1999.
Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao
conhecimento do Se nado Federal, que, de acordo
com o § 4º do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos de cidiu pelo ar qui va men to do Pro je to de Lei nº 2.499/96,
do Se na do Fe de ral, (nº 89/96, na ori gem), que “Au toriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
Fe de ral de Ca ra ca raí, no Esta do de Ro ra i ma”.
Atenciosamente, De pu ta do Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
PS-GSE Nº 166/99
Bra sí lia, 22 de ju nho de 1999
Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao
conhecimento do Se nado Federal, que, de acordo
com o § 4º do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos de cidiu pelo ar qui va men to do Pro je to de Lei nº 2.628/96,
do Se na do Fe de ral, (nº 90/96, na ori gem), que “Au tori za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a Esco la Agro téc ni ca de
São João da Ba li za, no Esta do de Ro ra i ma”.
Atenciosamente, De pu ta do Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário
PS-GSE/167/99
Bra sí lia, 22 de ju nho de 1999
Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao
conhecimento do Se nado Federal, que, de acordo
com o § 4º do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos de cidiu pelo ar qui va men to do Pro je to de Lei nº 2.630/96,
do Se na do Fe de ral, (nº 93/96, na ori gem), que “Au tori za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a Esco la Téc ni ca Fe deral de Ron do nó po lis, no Esta do de Mato Gros so”.
Atenciosamente, De pu ta do Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.
PS-GSE Nº 168/99
Bra sí lia, 22 de ju nho de 1999
Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao
conhecimento do Se nado Federal, que, de acordo
com o § 4º do art. 58 do Regimento Interno desta
Casa, a pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos de ci-
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diu pelo ar qui va men to do Pro je to de Lei nº 2.631/96,
do Se na do Fe de ral, (nº 91/96, na ori gem), que “Au toriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
Fe de ral de Mu ca jaí, no Esta do de Ro ra i ma”.
Atenciosamente, De pu ta do Ubiratan Aguiar,
Primeiro-Secretário.

PARECERES
PARECER Nº 415, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de De cre to Le gis la ti vo nº 103, de
1998 (nº 570/97, na Câmara dos De pu tados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Educa do ra
Trabalhista Ltda para ex plo rar ser vi ço de
radiodifusão so nora e frequência modu lada na cidade de Ubá, Estado de Minas
Gerais.
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 103, de 1998 (nº 570, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va per mis são à Rá dio Edu ca do ra Tra ba lhista Ltda para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre quên cia mo du la da na ci da de de Ubá, Esta do
de Mi nas Ge ra is.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.164,
de 1995, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Congres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 1.117,
de 14 de dezembro de 1994, que renova permissão
para ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, comn bi na do com o § 1º do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Presidente da República, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so licitação de renovação foi instruída de conformidade
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe rimento.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio Edu ca do ra Tra ba lhis ta Ltda.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas
Participação

² Francisco Xavier Pereira

de

21.000

² Paulo Xavier Pereira

7.500

² Claudionor Cândido de Sá

1.500

Total de Cotas
30.000
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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
Cunha Bueno, e aprovação unânime daquela
Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
Jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.
II – Voto do Relator
Localizada na região da mata de Minas Gerais,
bacia do rio Paraíba do Sul, a cidade de Ubá contava,
em 1996, com estimados 77.157 habitantes.
Sua
população
economicamente
ativa
ocupa-se principalmente em atividades industriais
(mineração, metalurgia, material elétrico, eletrônico
e de comunicação, móveis, etc) e de
serviços(administrativos, ensino e saúde), mas
também na agropecuária e no comércio.
Nas comunicações, além dos serviços
tradicionais de correios e telégrafos, telefonia, telex
e caixa postal eletrônica, Ubá conta ainda com uma
dezena de jornais e várias emissoras de rádio,
dentre elas a Rádio Educadora Trabalhista Ltda em
frequência modulada, que prestam preciosos
serviços de informação, entretenimento e cultura.
O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e
renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, praticados pelo Poder
Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição
Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo,
às formalidades e critérios estabelecidos pela
Resolução SF nº 39, de 1992. Essa norma interna
relaciona uma série de informações a serem
prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 103, de 1998, evi den cia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39/92, do Se na do Fe de ral, ficando ca racte ri za do que a em pre sa Rá dio Edu ca do ra Tra ba lhis ta
Ltda atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à re no va ção da permis são, opi namos pela apro vação do ato, na for ma do Proje to
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de Decreto Legislativo oroginário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão 23 de junho de 1999. –
Freitas Neto, Presidente – Francelino Pereira,
Relator – Roberto Requião – Gerson Camata –
Pedro Simon (abstenção) – Luzia Toledo – Djalma
Bessa – Juvêncio da Fonseca – Leomar
Quintanilha – Roberto Saturnino (abstenção) –
Álvaro Dias – Eduardo Siqueira Campos – Jorge
Borhausen – Edison Lobão – Sebastião Rocha
(abstenção) – Maguito Vilela.
PARECER Nº 416, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de
1998 (nº 572/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rede Norte Sul
de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senadora Emília Fernandes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o
P r o jeto de Decreto Legislativo nº 105, de
1998 (nº 572, de 1997, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão à Rede Norte Sul de Comunicação
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 580,
de 1997, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.251, de 23 de dezembro de 1994, que renova a
permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o § 1º 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 legislação aplicável, o que
levou ao seu deferimento.

JUNHO 1999

É a seguinte a composição acionária do em preendimento Rede Norte Sul de Comunicação
Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Co tas de Par ti ci pa ção

* Otá vio Du mit Ga dret

4.900

* Ale xan dre Alva res Ga dret
To tal de Co tas

100
5.000

O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Jaques
Wag ner, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voto do Re la tor
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, per missão ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ciona uma sé rie de informações a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre tenden te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que devem instruir o processo submetido à análise
des ta Co mis são de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 105, de 1998, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Reso lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca racterizado que a em pre sa Rede Nor te Sul de Co mu nica ção Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
legais para habilitar-se à renovação da permissão,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos Deputados.
Sala da Co mis são, 23 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re la to ra –
Ro ber to Re quião – Ger son Ca ma ta – Pe dro Si mon
– Lu zia To le do – Djal ma Bes sa – Ju vên cio da Fonseca – Le omar Quintanilha – Ro berto Saturnino
(Abstenção) – Álvaro Dias – Eduardo Siqueira
Campos – Jorge Bornhausen – Edison Lobão –
Sebastião Rocha (abstenção) – Maguito Vilela –
Fran ce li no Pe re i ra.
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PARECER Nº 417, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de De cre to Le gis la ti vo nº 107, de
1998 (nº 579/97, na Câmara dos De pu tados), que apro va o ato que re no va a concessão outorgada à Rádio e TV Por to visão Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di odi fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.
Re la tor: Se na do ra Emí lia Fer nan des
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 107, de 1998 (nº 579, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que renova a concessão à Rádio e TV Portovisão
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do
Rio Gran de do Sul.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 129, de
1997, o Presidente da República submete ao Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to s/n, de 20
de ja ne i ro de 1997, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Presidente da República, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so licitação de renovação foi instruída de conformidade
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe rimento.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio e TV Por to vi são Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Co tas de Par ti ci pa ção

² Ri car do de Bar ros Saad

359.100

² Sa lo mão Esper Sa lo mão

9.450

² Wil son Arnal di To maz

9.450

To tal de Co tas

378.000

O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Vic Pi res
Fran co, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí di-
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co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva, con tra o voto do De pu ta do José Ge no í no.
II – Voto do Re la tor
O processo de exame e apreciação, pelo
Con gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão
so no ra e de sons e ima gens, pra ti ca dos pelo Poder Exe cu ti vo, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tui ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do Le gisla ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le cidos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fede ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que devem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se desta Co mis são de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men tação que acompanha o PDS nº 107, de 1998, evi dencia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le cidas na Re so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do
caracterizado que a empresa Rádio e TV Portovisão
Ltda., atendeu a to dos os requisitos técnicos e legais
para ha bi li tar-se àre no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Legislativo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. –
Fre i tas Neto, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re lato ra – Ro ber to Re quião – Ger son Ca ma ta – Pe dro
Si mon – Lu zia To le do – Djal ma Bes sa – Ju vên cio
da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Satur ni no (abstenção) – Álvaro Dias – Eduardo Si que i ra Cam pos – Jor ge Bor nha u sen – Edi son Lobão – Se bas tião Ro cha(abs ten ção) – Ma gui to Vi lela – Fran ce li no Pe re i ra.
PARECER Nº 418, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Le gislativo nº 111, de
1998 (nº 588/97, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Emissora Santuário Se rafinense Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda média na cidade de Serafina Cor rêa, Esta do do Rio Gran de do Sul.
Re la tor: Se na do ra Emí lia Fer nan des
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 111, de 1998 (nº 588, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à Emis so ra San tuá rio Se ra fi-
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nense Ltda., para explorar o servio de radiodifusão
so no ra em onda mé dia na ci da de de Se ra fi na Cor rêa,
Esta do do Rio Gran de do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 4, de
1997, o Presidente da República submete ao Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 18 de
dezembro de 1996, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de re di o di fu são so no ra, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu nica ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que inte gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta çao
de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gisla ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Emis so ra San tuá rio Se ra fi nen se Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Cotas de Par ti cipação

Oli vo Antô nio Bal di
7.500
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rem cumpridas pela entidade pretendente, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que devem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se desta Co mis são de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men tação que acompanha o PDS nº 111, de 1998, evi den cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be leci das na Re so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral,
ficando caracterizado que a empresa Emissora
San tuá rio da Fé Ltda., aten deu a to dos os re qui sitos técnicos e legais para habilitar-se à re no vação, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câ ma ra dos De pu ta dos.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. –
Fre i tas Neto, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re lator ;– Roberto Re quião – Ger son Ca ma ta – Pe dro
Si mon – Lu zia To le do – Djal ma Bes sa – Ju vên cio
da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Saturnino (abstenção) – Álvaro Dias – Eduardo Si que i ra Cam pos – Jor ge Bor nha u sen – Edi son Lobão – Se bas tião Ro cha(abstenção) – Mag hi to Vi lela – Fran ce li no Pe re i ra.

Ce li to Per ci si
7.500

PARECER Nº 419, DE 1999

Eli seu Ca nal le
7.500
Albi no Ma tei
7.500
To tal de co tas
30.000
O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Antônio
Car los Pan nun zio, e apro va ção unâ ni me da que la Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva, con tra o voto do De pu ta do José Ge no í no.
II – Voto do Re la tor
O processo de exame e apreciação, pelo
Con gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão
so no ra e de sons e ima gens, pra ti ca dos pelo Poder Exe cu ti vo, nos ter mos do art. 223 da Cons tu tição Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do Le gisla ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le cidos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fede ral. Essa for ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se-

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de
1998 (nº 590/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que aprova o ato que re no va a per mis são outorgada à Rádio Estância Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na ci da de de São Lourenço, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 113, de 1998 (nº 590, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que renova permissão à Rádio Estância Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüência mo du la da na ci da de de São Lou ren ço, Esta do de
Mi nas Ge ra is.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 366, de
1997, o Presidente da República submete ao Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 54, de
4 de fevereiro de 1997, que renova per mis são para
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu nica ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que inte gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta ção
de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gisla ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
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É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio Estân cia Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Cotas de Par ti ci pação

² Fer nan do Ri be i ro Jar dim
200
² Carlos Fernando Ribeiro
Jardim
10
² João Re na to Ri be i ro Jar dim
10
² Ange la Ma ria Ri be i ro Jar dim
Testi
10
² Antonia Sa cramento Ribeiro
Jardim
10
² José Roberto Ribeiro Jar dim
50
² Ma ria Cé lia Ri be i ro Jar dim
10
To tal de Co tas
300
O presente pro jeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Edu ar do
Co e lho e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são,
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva.
II – Voto do Re la tor
Lo ca li za da na re gião sul de Mi nas Ge ra is, ba cia
do rio Gran de, a ci da de de São Lou ren ço con ta, hoje,
com mais de 33 mil ha bi tan tes.
Sua po pu la ção eco no mi ca men te em ati vi da des
de ser vi ços (sa ú de e ad mi nis tra ti vos) in dus tri a is (mine ra ção, me ta lur gia, mó ve is, ves tuá ri os, ali men tos e
be bi das, etc.) e co mer ci a is.
Nas co mu ni ca ções, além dos ser vi ços tra di ci onais de correios e te lé gra fos, te le fo nia, te lex e ca i xa
pos tal ele trô ni ca, São Lourenço conta ainda com al guns jor na is e emis so ras de rá dio, den tre elas a Rádio Estân cia Ltda., que pres tam va li o sos ser vi ços de
in for ma ção en tre te ni men to e cul tu ra.
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, per missão ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de-
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cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e critérios estabelecidos pela Resolução SF nº 39, de
1992. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de informações a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cumpridas pela entidade pre tendente, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins truir processo submetido à análise des ta Co mis são de
Educação.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 113, de 1998, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Reso lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca racterizado que a empresa Rádio Estân cia Ltda., atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi litar-se à renovação da permissão, opinamos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Legis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Sala da Co mis são, 23 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor –
Roberto Requião – Gerson Cama ta – Pedro Si mon, (abs ten ção) – Lu zia To le do – Djal ma Bes sa –
Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Rober to Sa tur ni no(abs ten ção) –Álva ro Dias – Edu ardo Siqueira Campos – Jorge Bornhausen – Edi son Lobão – Ma guito Vilela – Sebastião Rocha
(abstenção).
PARECER Nº 420, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de
1998 (nº 591, de 1997, na Câ ma ra dos Deputados), que “Aprova o ato que reno va
a permissão ou torgada à Rádio Galá xia
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Coronel Fa briciano, Esta do de
Mi nas Ge ra is”.
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 114, de 1998 (nº 591, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va per mis são à Rá dio Ga lá xia Ltda., para explorar ser vi ço de ra di o di fu são sonora em freqüência
modulada na cidade de Coronel Fa briciano, Estado
de Mi nas Ge ra is.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 460, de
1997, o Presidente da República submete ao Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 57, de
4 de fevereiro de 1997, que renova per mis são para
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex posição de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Pre sidente da Re pública, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te soci li ta ção de re no va ção foi ins tru í da de con for mi dade
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com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de ferimento.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio Ga lá xia Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Cotas de Par ti cipação

² Mar ce lo Mo ra is Albeny
100
² Adi lio Co e lho de Sou za
100
To tal de Co tas
200
O presente pro jeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Koyu Iha,
e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva, con tra o voto do De pu ta do José Ge no í no.
II – Voto do Re la tor
Lo ca li za da na re gião me ta lúr gi ca de Mi nas Gera is, no vale do aço, ba cia do Rio Doce, a ci da de de
Co ro nel Fa bri ci a no já con ta va, em 1996, com es ti mados 92.998 ha bi tan tes.
Sua população economicamente ativa ocupa-se
principalmente da atividade in dus tri al (ex tra ção de mine ra is, trans for ma ção de mi ne ra is não me tá li cos, in dústria quí mi ca, do ves tuá rio, de cal ça dos e de pro du tos alimen ta res) e, em se gun do lu gar, da de ser vi ços (transpor te, ad mi nis tra ção, re pa ra ção e ma nu ten ção).
Nas co mu ni ca ções, além dos ser vi ços tra di ci onais de correios e te lé gra fos, te le fo nia, te lex e ca i xa
pos tal ele trô ni ca, a ci da de con ta com vá ri os jor na is e
emis so ras de rá dio, den tre elas a Rá dio Ga lá xia, que
prestam valiosos serviços de informação, en tre te nimen to e cul tu ra.
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, per missão ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ciona uma sé rie de informações a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten-
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den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que devem instruir o processo submetido à análise
des ta Co mis são de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 114, de 1998, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Reso lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca racte ri za do que a em pre sa Rá dio Ga lá xia Ltda., atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para habi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câmara dos De pu ta dos.
Sala da Co mis são, 23 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor –
Roberto Requião – Gerson Camata – Pedro Si mon, (abstenção) – Lu zia To le do – Djal ma Bes sa –
Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Rober to Sa tur ni no (abstenção) – Álva ro Dias – Eduar do Si que i ra Cam pos – Jor ge Bor nha u sen – Edison Lobão – Ma guito Vilela – Sebastião Rocha
(abstenção).
PARECER Nº 421, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 119, de
1998 (nº 596/97, na Câmara dos De pu tados), que apro va o ato que re no va a concessão ou torgada à Rádio Clube de Mi nas Ge ra is Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado
de Mi nas Ge ra is.
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 119, de 1998 (nº 596, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à Rá dio Clu be de Mi nas Gera is Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são sono ra em onda mé dia na ci da de de Con se lhe i ro La fa ie te, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 705, de
1997, o Presidente da República submete ao Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 13 de
ju nho de 1997, que re no va a con ces são para a ex plora ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 49, XII com bi na dos com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu nica ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que inte gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te solicitação
de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis lação apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
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É a seguinte a composição acionária do
empreendimento Rádio Clube de Minas Gerais Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Cotas
de
Par ti ci pação

² Ma ria do Car mo de R. C. Couto
00

100.0

² Maria de Fátima de R. C. de
Oliveira
00

100.0

² Célia Maria Campos do Vale
Dourado
00

100.0

² Ana Maria Rezende Campos de
Almeida
00

100.0

² Célia Nogueira de Rezende
Campos
00

100.0

To tal de Co tas

500.0
00

O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Jaques
Wag ner, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voro do Re la tor
Uma das mais im por tan tes ci da des de Mi nas
Ge ra is, Con se lhe i ro La fa i e te, a par da sua eco nomia diversificada e sempre crescente, dis põe de
im por tan tes ins tru men tos de co mu ni ca ção, es peci al men te no se tor ra di o fô ni co.
A Rádio Clube de Minas Gerais Ltda., tem
dado ex ce len te con tri bu i ção ao de sen vol vi men to
eco nô mi co, so ci al e cul tu ral de Con se lhe i ro La fa ie te, e par ti ci pa ati va men te de cam pa nhas de in teres se da co mu ni da de.
A ma nu ten ção de suas ati vi da des de ex plora ção do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia é, por tan to, de gran de in te res se para a soci e da de de Con se lhe i ro La fa i e te.
O processo de exame e apreciação, pelo
Con gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão
so no ra e de sons e ima gens, pra ti ca dos pelo Poder Exe cu ti vo, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tui ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do Le gisla ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le cidos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Federal.
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Essa norma interna relaciona uma série de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que devem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se desta Co mis são de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men tação que acom pa nha o PDS nº 119, de 1998, evi den cia
o cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Reso lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te rizado que a empresa Rádio Clube de Minas Gerais
Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. –
Fre i tas Neto, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re lator – Ro ber to Re quião – Ger son Ca ma ta – Pe dro
Si mon, (ven ci do) – Lu zia To le do – Djal ma Bes sa –
Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Rober to Sa tur ni no, (abs ten ção) – Álva ro Dias – Eduar do Si que i ra Cam pos – Jor ge Bor nha u sen – Edison Lo bão – Se bas tião Ro cha, (abstenção) – Ma gui to Vi le la.
PARECER Nº 422, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de De cre to Le gis la ti vo nº 120, de
1998 (nº 597/97, na Câmara dos De pu tados), que “apro va o ato que re no va a permissão da Rádio Tupã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so nora em
freqüência modulada na cidade de Tupã
Esta do de São Pa u lo”.
Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
I – Re la tó rio
Che ga a estaCo mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Legisla ti vo nº 120, de 1998 (nº 597, de
1997, na Câma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a permissão à Rádio Tupã Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em freqüên cia mo du la da na ci da de de Tupã, Esta do de São
Paulo.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 802, de
1997, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Por ta ria nº 267,
de 7 de maio de 1997, que re no va a per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de moti vos do Mi nis tro das Co municações ao Pre sidente da Re pública, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te soli ci ta ção de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe rimento.
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É a seguinte a composição acionária do
empreendimento Rádio Tupã Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Cotas de Par ti ci pação

² José Ana ni as Neto

34.0
00

² Juan José Fon se ca Agu do

34.0

JUNHO 1999

PARECER Nº 423, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de De cre to Le gis la ti vo nº 130, de
1998 (nº 608/97, na Câmara dos De pu tados), que Apro va o ato que re no va a concessão da Rádio Educadora Trabalhista
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fusão sonora em onda média na ci da de de
Ubá, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
I – Re la tó rio

00
To tal de Co tas
68.000
O pre sen te Pro je to foi exa mi na do pela Co missão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Informá ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ro ber to
Ba les tra, e apro va ção unâni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva, con tra o voto do De pu ta do José Ge no í no.
II – Voto do Re la tor
O processo de exame e apreciação, pelo
Con gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão
so no ra e de sons e ima gens, pra ti ca dos pelo Poder Exe cu ti vo, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tui ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do Le gisla ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le cidos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fede ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que devem ins ti tu ir o pro ces so sub me ti do à aná li se desta Co mis são de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men tação que acompanha o PDS nº 120, de 1998, evi den cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be leci das na Re so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral,
ficando caracterizado que a em pre sa Rá dio Tupã
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e lega is para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. –
Fre i tas Neto, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra Campos – Re la tor, Ro ber to Re quião – Ger son Ca ma ta –
Pe dro Si mon – Lu zia To le to – Djal ma Bes sa – Juvêncio da Fonseca – Roberto Sa tur ni no (abs tenção) – Álva ro Dias – Le o mar Qu in ta ni lha – Edi son
Lobão – Sebastião Ro cha, (abstenção) – Magui to
Vi le la – Fran ce li no Pe re i ra.

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 130, de 1998 (nº 608, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va con ces são à Rá dio Edu ca do ra Tra ba lhista Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Ubá, Esta do de Mi nas
Gerais.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 583, de
1997, o Presidente da República submete ao Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to s/n, de 16
de maio de 1997, que re no va con ces são para ex plora ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Presidente da República, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so licitação de renovação foi instruída de conformidade
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe rimento.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio Edu ca do ra Tra ba lhis ta Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Cotas de Par ti ci pação

² Fran cis co Xa vi er Pe re i ra
21.000
² Pa u lo Xa vi er Pe re i ra
7.500
² Cla u di o nor Cân di do de Sá

1.
500

To tal de Co tas

30
.000

O
presente
Projeto
foi
examinado
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Co mu ni cação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo
recebido pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do
Wel son Gas pa ri ni, e apro va ção unâ ni me da que la Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva, con tra o voto do De pu ta do José Ge no í no.
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II – Voto do Relator
Localizada na região da Mata de Minas Gerais,
bacia do rio Paraíba do Sul, a cidade de Ubá tem uma
população próxima dos 100 mil habitantes, sendo
uma das mais prósperas da região.
Sua
população
economicamente
ativa
ocupa-se principalmente em atividades industriais
(mineração, metalurgia, material elétrico, eletrônico e
de comunicações, móveis etc.) e de serviços
(administrativos, ensino e saúde), mas também na
agropecuária e no comércio.
Nas comunicações, além dos serviços
tradicionais de correios e telégrafos, telefonia, telex e
caixa postal eletrônica, Ubá conta ainda com uma
dezena de jornais e várias emissoras de rádios,
dentre elas a Rádio Educadora Trabalhista Ltda., que
opera em onda média.
Vale salientar que essa emissora tem dado
relevante contribuição ao progresso cultural de Ubá,
prestando serviços de informação aos habitantes do
município e participando de campanhas públicas em
favor da comunidade.
O proceso de exame e apreciação, pelo
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e
renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve
obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades
e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem
instruir o processo submetido à análise desta
Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 130, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a empresa Rádio Educadora
Trabalhista 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 Co mis são, 23 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor –
Roberto Requião – Gerson Camata – Pedro Si mon, (abs ten ção) – Lu zia To le do – Djal ma Bes sa –
Juvênio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro-
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ber to Sa tur ni no (abs ten ção) –Álva ro Dias – Edu ardo Siqueira Campos – Jorge Bornhausen – Edi son Lobão – Sebastião Ro cha (abs ten ção) – Ma gui to Vi le la.
PARECER Nº 424, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de De cre to Le gis la ti vo nº 135, de
1998 (nº 614/98, na Câmara dos De pu tados), que apro va o ato que re no va a concessão da Rádio Me ridional Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sono ra
em onda média na cidade de Cachoeira
do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.
Re la tor: Se na do ra Emí lia Fer nan des
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 135, de 1998 (nº 614/1998,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que reno va a con ces são à Rá dio Me ri di o nal Ltda., para explo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda média na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio
Gran de do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.159,
de 1995, o Pre si den te da Re pú bi ca sub me te ao Congres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to s/nº, de
13 de ou tu bro de 1995, que re no va a con ces são para
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Presidente da República, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so licitação de renovação foi instruída de conformidade
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe rimento.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio Me ri di o nal Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Cotas de Par ti ci pação

² Pe dro de Los San tos

846.80
0

² Ri car do de Mat tos Con ce ição
0

846.80

² Arnal do Ball vé Neto

306.40
0

To tal de Co tas
2.000.000
O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
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parecer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ivan Valen te, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa, contra o voto do Deputado José Genoíno.
II – Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e
renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve
obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades
e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna
relaciona uma série de informações a serem
prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 135, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a empresa Rádio Meridional 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, 23 de junho de 1999. –
Freitas Neto, Presidente – Emília Fernandes,
Relatora – Roberto Requião – Gerson Camata –
Pedro Simon – Luzia Toledo – Djalma Bessa –
Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha –
Roberto Saturnino (abstenção) – Álvaro Dias –
Eduardo Siqueira Campos – Jorge Bornhausen –
Edison Lobão – Sebastião Rocha (abstenção) –
Maguito Vilela – Francelino Pereira.
PARECER Nº 425, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 136, de
1998 (nº 615/98, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da
Andrômeda Radiodifusão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Pelotas, Estado do
Rio Grande do Sul.
Relator: Senador José Fogaça
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I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 136, de 1998 (nº 615/98, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re nova a permissão à Andrômeda Radiodifusão Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em freqüên cia mo du la da na ci da de de Pe lo tas, Esta do do
Rio Gran de do Sul.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 384, de
1997, o Presidente da República submete ao Con gres so Nacional o ato cons tan te da Por ta ria nº 2.072,
de 16 de de zem bro de 1996, que re no va a per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são sonora, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Presidente da República, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so licitação de renovação foi instruída de conformidade
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe rimento.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Andrô me da Ra di o di fu são Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Cotas de Par ti ci pação

² Ota vio Du mit Ga dret
8
² Ra fa el Alva rez Ga dret
1
² Ro ger dos Reis
1
To tal de Co tas

10

O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do rece bi do pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do
Leur Lo man to, e apro va ção unâ ni me da que la Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do
jurídico, constitucional e vazado em boa técni ca
le gis la ti va, con tra o voto do De pu ta do José Ge noíno.
II – Voto do Re la tor
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, per missão ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ciona uma sé rie de informações a se rem pres ta das e
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exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre tenden te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que devem instruir o processo submetido à análise
des ta Co mis são de Edu ca ção.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 136, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado
que
a
empresa
Andrômeda
Radiodifusão Ltda., atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. –
Freita Neto, Presidente – José Fogaça, Relator –
Roberto Requião – Gerson Camata – Pedro Simon
– Luzia Toledo – Djalma Bessa – Juvêncio da
Fonseca – Leomar Quintanilha – Roberto
Saturnino (abstenção) – Álvaro Dias – Eduardo
Siqueira Campos – Jorge Bornhausen – Edison
Lobão – Sebastião Rocha (abstenção) – Maguito
Vilela – Francelino Pereira.
PARECER Nº 426, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de
1998, (nº 634/98, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão da Rádio Itapema FM de
Porto Alegre Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador José Fogaça
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 137, de 1998 (nº 634/98, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão à Rádio Itapema FM de Porto
Alegre Ltda., para explorar o serviço de radidodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 273, de
1997, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
2.084, de 16 de dezembro de 1996, que renova a
permissão para exploração de canal de radiodifusão
sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o §
1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
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A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Presidente da República, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so licitação de renovação foi instruída de conformidade
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe rimento.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio Ita pe ma FM de Por to Ale gre Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Cotas de Par ti ci pação

² Nel son Pa che co Si rotsky
25.000
² José Pedro Pacheco Sirotsky
25.000
To tal de Co tas
50.000
O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu re la tor, De pu ta do Pinheiro
Lan dim, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva, con tra o voto do De pu ta do José Ge no í no.
II – Voto do Re la tor
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concesão, permissão ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39/92, do
Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma
sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as
a serem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co missão de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 137, de 1998, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Reso lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca racterizado que a empesa Rá dio Ita pe ma FM de Por to
Ale gre Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
legais para habilitar-se à renovação da permissão,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos Deputados.
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Sala da Co mis são, 23 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor – Rober to Re quião – Ger son Ca ma ta – Pe dro Si mon –
Lu zia To le do – Djal ma Bes sa – Ju vên cio da Fonseca – Le omar Quintanilha – Ro berto Saturnino
(abstenção) – Álvaro Dias – Eduardo Siqueira
Campos – Jorge Bornhausen – Edison Lobão –
Sebastião Ro cha, (abstenção) – Maguito Vilela –
Fran ce li no Pe re i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Expedi en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Nabor Jú ni or.
É lida a se guin te:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 59, DE 1999
Insti tui o ser vi ço ci vil obri ga tó rio
As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Sena do Fe de ral, nos ter mos do § 3º art. 60 da Cons ti tu ição Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
constitucional:
Art. 1º É acres cen ta do um novo in ci so ao art. 5º
do tex to cons ti tu ci o nal:
Art. 1º É acres cen ta do um novo in ci so ao art. 5º
do tex to cons ti tu ci o nal:
“Art. 5º ..................................................
LXXVIII – A lei disporá sobre a pres tação de ser vi ço ci vil obri ga tó rio por egres sos
de cursos técnicos e superiores de pro fissões de sáu de, como re qui si to para o re conhecimento do diploma e a ha bi li ta ção para
o exer cí cio pro fis si o nal."
Art. 2º Esta Emen da en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
Justificação
Justifica esta proposição a ne ces si da de de
su prir de re cur sos hu ma nos qua li fi ca dos as ins titu i ções pú bli cas de mu ni cí pi os lo ca li za dos em regiões inóspitas, distantes dos grandes centros
ur ba nos ou de di fí cil aces so, e com pre cá rio desenvolvimento institucional ou com deficiência
de re cur sos fi nan ce i ros.
A obri ga to ri e da de de pres ta ção de ser vi ços
comunitários, por par te dos téc ni cos e pro fis si ona is re cém-formados, como re qui si to para o re conhecimento do diploma e a habilitação para o
exercício profissional foi adotada, com bons re sultados, por vários países, en tre os quais, na
Amé ri ca La ti na, o Mé xi co, o Equa dor e a Ve ne zu ela.
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Além de fa zer che gar a as sis tên cia mé di ca, a
promoção da sa ú de e a pre ven ção das do en ças
às re giões ca ren tes do in te ri or e à pe ri fe ria das cidades, permite ao profissional de volver à so ci eda de os in ves ti men tos nele fe i tos.
Sala das Ses sões, 23 de ju nho de 1999. – Senador Mozarildo Cavalcanti – Maria do Carmo
Alves – Amir Lan do – Ber nar do Ca bral – Fran ce lino Pereira – Jorge Bornhawsen – José Jorge –
Geraldo Althoff – Paulo Souto – José Agripino –
Edi son Lo bão – Pe dro Si mon – Luiz Otá vio – Pa ulo Hartung – Fre i tas Neto – Gil ber to Mes tri nho –
Bel lo Par ga – Hugo Na po leão – Ju vên cio Fon se ca
– Ca sil do Mal da ner – Alva ro Dias – Djal ma Bes sa
– Osmar Dias – Ger son Ca ma ta – Car los Be zer ra –
Gil van Bor ges – Ma u ro Mi ran da.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is
CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos
Art. 5º todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residents no
País a in vi o la bi li da de do di re i to à vida, à li ber dade, à igual da de, à se gu ran ça e à pro pri e da de, nos
ter mos se guin tes:
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A pro posta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas dos arts.
354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.
A matéria será publicada e despachada à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 437, de 1999
Inclui o Por to de Ca ra ca raí, no Estado de Ro ra i ma, na re la ção des cri ti va dos
portos marítimos, fluviais e lacustres do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica incluído na relação descritiva dos
por tos ma rí ti mos, flu vi a is e la cus tres do Pla no Na ci onal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de
se tem bro de 1973, o Por to de Ca ra ca raí, no Esta do
de Ro ra i ma.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Caracaraí está localizado na parte sul do
Estado de Ro ra i ma, si tua-se à mar gem di re i ta do
cur so mé dio do Rio Bran co, a 600Km de Ma na us e
135km de Boa Vista, cujo aces so, a par tir de Manaus, por via fluvial, se dá pelos Rios Negro e
Bran co, e, so men te pelo Rio Bran co, par tin do de
Boa Vis ta. O aces so Ca ra ca raí/Boa Vis ta/Ca ra caraí, fica res tri to ao pe río do chu vo so, quan do o Rio
Branco apresenta melhores condições de na vega bi li da de, daí, todo o trans por te flu vi al sa in do ou
en tran do no Esta do so men te é pos sí vel a par tir de
e até Ca ra ca raí.
Ca ra ca raí é o prin ci pal pon to de con ver gência do mer ca do con su mi dor do Estado, uma vez
que se li mi ta com os mu ni cí pi os de Ira ce ma, Cantá, Bon fim, Ca ro e be, São João da Ba li za, São Luiz
do Ana uá e Ro ra i nó po lis, além do Esta do do Amazo nas e da Re pú bli ca Fe de ra ti va da Gu i a na. Estas
ca rac te rís ti cas que o des ta cam como pon to re levan te no con tex to só cio-econômico da re gião seten tri o nal do País.
A im por tân cia de uma por to flu vi al em Ca raca raí, com toda es tru tu ra ne ces sá ria ao seu fun cio na men to, se jus ti fi ca por ser o prin ci pal pon to de
es co a men to e recp ção de apro xi ma da men te 80%
do que se pro duz e se con so me no Esta do. Aportam em Ca ra ca raí, onde tam bém man têm seus depó si tos, os ma i o res dis tri bu i do res de ma te ri a is de
cons tru ção, tais como: ci men to, fer ro, te lhas, etc.,
bem como os de pro du tos de ri va dos de pe tró leo,
a saber: Pe trobras Distribuidora, Equatorial Pe tró leo do Ama zo nas, Fo gás e ou tras, con cen trando-se, tam bém, as dis tri bu i do ras de be bi das oriun das do Esta do do Ama zo nas e os pro du tos impor ta dos dos vi zi nhos pa í ses da Ve ne zu e la e Gu iana.
Cabe res sal tar o im pul so de sen vol vi men tista que ora se im pri me em Ca ra ca raí, no ta da men te
na área do eco tu ris mo, que, por sua vez, vem atrain do as aten ções de ou tros cen tros pro du to res e
consumidores. Em conseqüência, urge que se
dote o Município de uma es tru tu ra por tuá ria que
ve nha a aten der a de man da cres cen te na área e,
prin ci pal men te, ele va-se a ofer ta e ge ra ção de em-
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pre go para gran de nú me ro de pro fis si o na is re la cionados às ati vi da des flu vi a is/por tuá ri as, mi ni mizan do, des sa for ma, a de pen dên cia do po der público municipal, que poderá direcionar seus in vestimentos para outras áreas, também pro du tivas que con tri bu am para a ge ra ção de em pre go e
ren da em be ne fí cio dos mu ni cí pi os.
Pelos motivos expostos, espero a acolhida
fa vo rá vel dos meus ilus tres Pa res ao pro je to.
Sala das Ses sões, 23 de ju nho de 1999. – Sena dor Ro me ro Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação,
e dá ou tras pro vi dên ci as
O Pre si den te da Re pú bli ca.
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de creta e eu san ci o na a se guin te Lei:
Art. 1º Fica apro va do o Pla no Na ci o nal de Viação (PNV), de que trata o artigo 8º, item XI, da
Constituição Federal, representado e descrito
complementarmente no documento anexo con ten do as se guin tes se ções:
1. Con ce i tu a ção Ge ral. Sis te ma Na ci o nal de
Viação.
2. Sis te ma Ro do viá rio Na ci o nal:
2.1. con ce i tu a ção;
2.2. nomenclatura e relação descritiva das
rodovias do Sistema Rodoviário Federal, in tegran tes do Pla no Na ci o nal de Vi a ção.
3. Sis te ma Fer ro viá rio Na ci o nal:
3.1. con ce i tu a ção;
3.2. no me cla tu ra e re la ção des cri ti va das ferro vi as in te gran tes do Pla no Na ci o nal de Vi a ção.
4. Sis te ma Por tuá rio Na ci o nal:
4.1. con ce i tu a ção;
4.2. re la ção des cri ti va dos por tos ma rí ti mos,
flu vi a is e la crus tres do Pla no Na ci o nal de Vi a ção.
5. Sis te ma Hi dro viá rio Na ci o nal:
5.1. con ce i tu a ção:
5.2. relação descritiva das vias navegáveis
in te ri o res do Pla no Na ci o nal de Vi a ção.
6. Sis te ma Ae ro viá rio Na ci o nal:
6.1. con ce i tu i a ção;
6.2. relação descritiva dos aeródromos do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção.
§ 1º Os sis te mas men ci o na dos nas se ções 2,
3, 4, 5 e 6 ci ta das, en glo bam as res pec ti vas re des
cons tru í das e pre vis tas.
§ 2º As localidades intermediárias constantes
das re des pre vis tas que fi gu ram nas re la ções descri-
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ti vas cons tan tes das se ções 2.2 e 3.2 ci ta das, não
constituem pontos obrigatórios de passagem,
mas fi gu ram ape nas com in di ca ção ge ral da di retriz das vias consideradas, sendo o seu traçado
de fi ni ti vo fi xa do pelo Po der Exe cu ti vo, após es tudos téc ni cos e eco nô mi cos.
§ 3º Os ór gãos fe de ra is das di fe ren tes mo dali da des de trans por te de ve rão ela bo rar as res pectivas cartas ge ográficas em escala conveniente,
que per mi ta dis tin guir e iden ti fi car fa cil men te as
di re tri zes viá ri as com seus pon tos de pas sa gem,
assim como os portos e ae ródromos, conforme
as re la ções des cri ti vas do Pla no Na ci o nal de Vi ação de que tra ta esta Lei.
Art. 2º O ob je ti vo es sen ci al do Pla no Na ci onal de Vi a ção é per mi tir o es ta be le ci men to de infra-estrutura de um sis te ma viá rio in te gra do, assim como as ba ses para pla nos glo ba is de transpor te que aten dam, pelo me nor cus to, às ne ces sida des do País, sob o múl ti plo as pec to eco nô mico-social-político-militar.
(À
Comissão
de
Serviços
Infra-Estrutura – de ci são ter mi na ti va.)

de

PROJETO DE RESOLUÇÃO NE 68 DE 1999
Dá nova redação ao inciso VIII, do
art. 13 da Re so lu ção nº 78, de 1998.
O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O in ci so VIII, do art. 13, da Re so lu ção nº
78, de 1º de ju lho de 1998, pas sa a vi go rar com a seguin te re da ção:
“Art. 13. ................................................
..............................................................
VIII - cer ti dão ex pe di da pelo res pec ti vo
Tribunal de Contas comprovando o cum primen to do dis pos to no § 2º do art. 27 e no inci so VI do art. 29, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, e no
inciso VII do art. 29, no § 3º do art. 32 e no
art. 212 da Constituição Federal, e na Lei
Complementar nº 96, de 31 de maio de
1999, relativa ao último exercício analisado
e, quando este não corresponder ao exer cício anterior ao do pleito, a certidão deve rá
vir acompanhada de demonstrativo da exe cução orçamentária do exercício anterior.
(NR) ...............................................................
IX - ............................................." .........
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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Justificação
A re da ção atu al do in ci so VIII do art. 13 da Reso lu ção nº 78/98 de ter mi na que a ins tru ção dos ple itos de ope ra ções de cré di to dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os seja acom pa nha da da cer tidão ex pe di da pelo Tri bu nal de Con tas com pro van do
o cum pri men to do dis pos to no § 2º do art. 27 e no in ciso VI do art. 29, com a redação dada pela Emenda
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, e no in ci so VII do art.
29, no § 3º do art. 32 e no art. 212 da Cons ti tu i ção Fede ral, e na Lei Com ple men tar nº 82, de 27 de mar ço
de 1995, acom pa nha da de de mons tra ti vo da exe cução or ça men tá ria do úl ti mo exer cí cio. (gri fo nos so).
Ora, se a certidão do Tribunal de Contas re fere-se ao úl ti mo exer cí cio, tor na-se des pi ci en do o demonstrativo da execução or ça men tá ria do citado úl timo exercício, porquanto as contas já teriam sido
examinadas por aquele órgão fiscalizador e, desse
modo, certificado sobre os gas tos. A ane xa ção desse de mons tra ti vo so men te faz sen ti do quan do a certi dão do Tri bu nal não se re fe rir ao exer cí cio an te ri or
ao do ple i to.
Ocorre que as contas es taduais e municipais
são en ca mi nha das aos tri bu na is ao lon go do pri me iro trimestre do exercício seguinte ao qual se re ferem. Obviamente, por uma questão natural de tempo para a análise, nem sempre a certidão expedida
refere-se ao exercício anterior ao qual a operação
de cré di to está sen do ou será re a li za da como quer a
atual norma do Senado. Isso acontece sobretudo
quando as operações estão sendo realizadas ao
lon go do pri me i ro se mes tre de cada ano. Em de corrên cia dis so, al guns mu ni cí pi os tem tido di fi cul da des
bu ro crá ti cas jun to ao Ban co Cen tral, ao en ca mi nharem seus pe di dos de fi nan ci a men tos.
Para sanar essa dis tor ção, esta mos pro pondo o pre sen te pro je to de re so lu ção que, cer ta mente, com pa ti bi li za rá tanto os inte res ses das ins tânci as de go ver no em obter seus finan ci a men tos,
como o in te res se des ta Casa em cum prir efi ci en temente seus deve res cons titucionais, e es pe ci fi camente os de ve res pri vativos pres critos no art. 52
da Carta Ma ior. Por fim, es tamos pro pondo uma
re da ção que atu aliza a re ferência à Lei Ca ma ta,
ten do e vis ta que a Lei Com ple men tar nº 82/95 foi,
em 31 de maio pró ximo passa do, revo ga da pela
Lei Com ple men tar nº 96/99.
Sala das Sessões 23 de junho de 1999. –
Senador Casildo Maldaner.

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998
Dispõe sobre as operações de
crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias e fundações,
inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Instrução dos Pleitos
Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações encaminharão ao Banco Central do Brasil
os pedidos de autorização para a realização das
operações de crédito de que trata esta Resolução,
instruídos com:
I – pedido do respectivo Chefe do Poder
Executivo;
II – autorização específica do órgão legislativo
do Estado, do Distrito Federal ou do Município,
conforme o caso, para a realização da operação;
III – certidão que comprove a inexistência de
operações com as características descritas nos
incisos I e II do art. 3º, emitida pelo respectivo Tribunal
de Contas;
IV – certidão, emitida pela Secretaria do
Tesouro Nacional, que comprove o cumprimento do
disposto no inciso III do art. 3º, bem como a
adimplência
junto
à
União,
relativa
aos
financiamentos
e
refinanciamentos,
inclusive
garantias, por ela concedidos;
V – certidões que comprovem a regularidade
junto ao Programa de Integração Social/Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PIS/PASEP,
ao
Fundo
de
Investimento
Social/Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade – FINSOCIAL/COFINS, ao Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
VI – cronogramas de dispêndio com as dívidas
interna e externa e com a operação a ser realizada;
VII – relação de todos os débitos, com seus
valores atualizados, inclusive daqueles vencidos e
não pagos, assinada pelo Chefe do Poder Executivo
e pelo Secretário de Governo responsável pela
administração financeira;
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VIII – cer ti dão ex pe di da pelo res pec ti vo Tri bu nal
de Con tas com pro van do o cum pri men to do dis pos to
no § 2º do art. 27 e no in ci so VI do art. 29, com a re dação dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998,
e no in ci so VII do art. 29, no § 3º do art. 32 e no art.
212 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e na Lei Com ple men tar
nº 82, de 27 de mar ço de 1995, acom pa nha da de demonstrativo da execução orçamentária do último
exercício;
IX – ba lan ce tes men sa is con so li da dos, as si nados pelo Che fe do Po der Exe cu ti vo e pelo Se cre tá rio
de Go ver no res pon sá vel pela ad mi nis tra ção fi nan ce ira, para fins de cálculo dos limites de que trata esta
Resolução;
X – lei or ça men tá ria do exer cí cio em cur so.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às
operações de antecipação de receita orçamentária,
que são re gu la das pelo art. 14.
§ 2º Os de mons tra ti vos de que tra tam os in ci sos
VIII e IX deverão conter nível de detalhamento que
permita o cál cu lo dos li mi tes e a ine quí vo ca ve ri fi cação do cumprimento das exigências es tabelecidas
por esta Re so lu ção.
§ 3º Poderão ser dispensados os documentos
de que tra ta o in ci so V, des de que tais ope ra ções sejam vin cu la das à re gu la ri za ção dos res pec ti vos dé bitos.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
....................................................................................
TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do
CAPÍTULO III
Dos Esta dos Fe de ra dos
(Art. 27)
Art. 27. (*) O nú me ro de De pu ta dos à Assembléia Le gis la ti va cor res pon de rá ao tri plo da re pre senta ção do Esta do na Câ ma ra dos De pu ta dos e, atin gido o nú me ro de trin ta e seis, será acres ci do de tan tos
quantos forem os Deputados Fe derais acima de
doze.
§ 1º Será de qua tro anos o man da to dos De putados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imu ni da des, re mu ne ra ção, per da de man da to, li cen ça,
im pe di men tos e in cor po ra ção às For ças Arma das.
§ 2º A remuneração dos De pu ta dos Esta du a is
será fi xa da em cada le gis la tu ra, para a sub se qüen te,
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pela Assembléia Legislativa, observado o que dis põem os arts. 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, na ra zão
de, no má xi mo, se ten ta e cin co por cen to da que la esta be le ci da, em es pé cie, para os De pu ta dos Fe de ra is.
§ 3º Com pe te às Assem bléi as Le gis la ti vas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços
ad mi nis tra ti vos de sua se cre ta ria, e pro ver os res pecti vos car gos.
§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no
pro ces so le gis la ti vo es ta du al.
....................................................................................
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 1, de 1992.

TÍTULO III
Orga ni za ção do Esta do
CAPÍTULO IV
Dos Mu ni cí pi os
(Art. 29)
Art. 29.(*) O Município re ger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços
dos membros da Câmara Municipal, que a pro mulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nes ta Cons ti tu i ção, na Cons ti tu i ção do res pec ti vo
Esta do e os se guin tes pre ce i tos:
I – ele i ção do Pre fe i to, do Vi ce-Prefeito e dos
Ve re a do res, para man da to de qua tro anos, me dian te ple i to di re to e si mul tâ neo re a li za do em todo
o País;
II _(**) ele i ção do Pre fe i to e do Vi ce-Prefeito
re a li za da no pri me i ro do min go de ou tu bro do ano
anterior ao término do mandato dos que devam
su ce der, apli ca das as re gras do art. 77 no caso de
Mu ni cí pi os com mais de du zen tos mil ele i to res.
III – pos se do Pre fe i to e do Vi ce-Prefeito no
dia 1º de ja ne i ro do ano sub se qüen te ao da ele ição;
IV – número de Vereadores proporcional à
população do Município, observados os seguintes li mi tes:
a) mí ni mo de nove e má xi mo de vin te e um nos
Mu ni cí pi os de até um mi lhão de ha bi tan tes;
b) mí ni mo de trin ta e três e má xi mo de qua ren ta
e um nos Mu ni cí pi os de mais de um mi lhão e me nos
de cin co mi lhões de ha bi tan tes;
c) mí ni mo de qua ren ta e dois e má xi mo de cinqüen ta e cin co nos Mu ni cí pi os de mais de cin co milhões de ha bi tan tes;
V – remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Vereadores fixados pela Câmara Municipal em cada
legislatura, para subseqüente, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, arts. 150, II, 153, III e 153, § 2º, I.
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VI – a re mu ne ra ção dos Ve re a do res cor res ponderá, no máximo, setenta e cin co por cen to da que la
es ta be le ci da, em espécie, para os Deputados Esta du a is, res sal va do o que dis põe o art. 37, XI;
VII – o to tal da des pe sa com a re mu ne ra ção dos
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de
cin co por cen to da re ce i ta do Mu ni cí pio;
VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas
opi niões, pa la vras e vo tos no exer cí cio do man da to e
na cir cuns cri ção do Mu ni cí pio;
IX – pro i bi ções e in com pa ti bi li da de no exer cí cio
da vereança, similares, no que couber, ao dispos to
nesta Constituição para os membros do Congresso
Na ci o nal e na Cons ti tu i ção do res pec ti vo Esta do para
os mem bros da Assem bléia Le gis la ti va;
X – jul ga men to do Pre fe i to pe ran te o Tri bu nal de
Justiça;
XI – or ga ni za ção das fun ções le gis la ti vas e fisca li za do ras da Câ ma ra Mu ni ci pal;
XII – co o pe ra ção das as so ci a ções re pre sen ta tivas no pla ne ja men to mu ni ci pal;
XIII – ini ci a ti va po pu lar de pro je tos de lei de in teres se es pe cí fi co do Mu ni cí pio, da ci da de ou de ba irros, atra vés de ma ni fes ta ção de, pelo me nos, cin co
por cen to do ele i to ra do;
XIV – per da de man da to do Pre fe i to, nos ter mos
do art. 278, pa rá ga fo úni co.
...........................................................................
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 1, de 1992
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16, de 1997
Nor mas ju rí di cas em Tex to Inte gral
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998
EMC-000019, de 4-6-98
Modifica o regime e dispõe sobre
princípios e normas da Administração
Pública, servidores e agentes po líticos,
con tro le de des pe sas e fi nan ças pú bli cas
e custeio de ati vi da des a car go do Dis trito Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.
As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Sena do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons tituição Federal, promulgam esta emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º Os in ci sos XIV e XXII do art. 21 e XXVII
do art. 22 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:
“Art. 21. Compete à União:
...........................................................................
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XIV – organizar e manter a polícia civil, a polícia
militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito
Federal, bem como prestar assistência financeira ao
Distrito Federal para a execução de serviços
públicos, por meio de fundo próprio;
...........................................................................
XXII – executar os serviços de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras;
...........................................................................
“Art. 22. Compete privativamente à União
legislar sobre:
...........................................................................
XXVII – normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, estados, Distrito Federal e
municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e
para as empresas públicas e sociedades de
economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;
...........................................................................
Art. 2º O § 2º do art. 27 e os incisos V e VI do art.
29 da Constituição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação, inserindo-se § 2º no art. 28 e
renumerando-se para § 1º o atual parágrafo único:
“Art. 27. .............................................................
...........................................................................
§ 2º O subsídio dos deputados estaduais será
fixado por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa,
na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento
daquele estabelecido, em espécie, para os
deputados federais, observado o que dispõem os
arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.
“ ..........................................................................
“Art. 28. .............................................................
§ 1º Perderá o mandato o Governador que
assumir outro cargo ou função na administração
pública direta ou indireta, ressalvada a posse em
virtude de concurso público e observado o disposto
no art. 38, I, IV e V.
§ 2º Os subsídios do Governador, do
Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão
fixados por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa,
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I."
“Art. 29. .............................................................
...........................................................................
V – subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
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VI – sub sí dio dos Ve re a do res, fi xa do por lei de
ini ci a ti va da Câ ma ra Mu ni ci pal, na ra zão de, no má ximo, se ten ta e cin co por cen to da que le es ta be le ci do,
em es pé cie, para os De pu ta dos Esta du a is, ob ser vado o que dis põem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I;
...........................................................................
Art. 3º O caput, os in ci sos I, II, V, VII, X, XI, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII e XIX e o § 3º do art. 37 da Cons ti tu ição Fe de ral pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção,
acres cen do-se ao ar ti go os §§ 7º a 9º:
“Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di reta de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, mo ra li dade, pu bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:
I – os car gos, em pre gos e fun ções pú bli cas são
aces sí ve is aos bra si le i ros que pre en cham os re qui sitos es ta be le ci dos em lei, as sim como aos es tran ge iros, na for ma da lei;
II – a in ves ti du ra em car go ou em pre go pú bli co
depende de aprovação prévia em concurso público
de pro vas ou de pro vas e tí tu los, de acor do com a natu re za e a com ple xi da de do car go ou em pre go, na forma pre vis ta em lei, res sal va das as no me a ções para
car go em co mis são de cla ra do em lei de li vre no me ação e exo ne ra ção;
...........................................................................
V – as fun ções de con fi an ça, exer ci das ex clu siva men te por ser vi do res ocu pan tes de car go efe ti vo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por
ser vi do res de car re i ra nos caos, con di ções e per centuais mínimos previstos em lei, des ti nam-se ape nas
às atri bu i ções de di re ção, che fia e as ses so ra men to;
...........................................................................
VII – o di re i to de gre ve será exer ci do nos ter mos
e nos li mi tes de fi ni dos em lei es pe cí fi ca;
...........................................................................
X – a re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos e o
sub sí dio de que tra ta o § 4º do art. 39 so men te po derão ser fi xa dos ou al te ra dos por lei es pe cí fi ca, ob serva da a ini ci a ti va pri va ti va em cada caso, as se gu ra da
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
dis tin ção de ín di ces;
XI – a re mu ne ra ção e o sub sí dio dos ocu pan tes de
car gos, fun ções e em pre gos pú bli cos da ad mi nis tra ção dire ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, dos mem bros de qual quer
dos Po de res da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, dos de ten to res de man da to ele ti vo e dos
de ma is agen tes po lí ti cos e os pro ven tos, pen sões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente
ou não, in clu í das as van ta gens pes so a is ou de qual quer
outra na tu re za, não po de rão exer cer o sub sí dio men-
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sal, em es pé cie, dos Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal
Federal;
...........................................................................
XIII – é ve da da a vin cu la ção ou equi pa ra ção de
qua is quer es pé ci es remuneratórias para o efeito de
re mu ne ra ção de pes so al do ser vi ço pú bli co;
XIV – os acrés ci mos pe cu niá ri os per ce bi dos por
ser vi dor pú bli co não se rão com pu ta dos nem acu mula dos para fins de con ces são de acrés ci mos ul te ri ores;
XV – o sub sí dio e os ven ci men tos dos ocu pantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
res sal va do o dis pos to nos in ci sos XI e XIV des te ar tigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
XVI – é ve da da a acu mu la ção re mu ne ra da de
cargos públicos, exceto, quando houver com pa ti bi lida de de ho rá ri os, ob ser va do em qual quer caso o dispos to no in ci so XI:
a) a de dois car gos de pro fes sor;
b) a de um car go de pro fes sor com ou tro, téc nico ou ci en tí fi co;
c) a de dois car gos pri va ti vos de mé di co;
XVII – a proibição de acumular estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, fun dações, empresas públicas, sociedades de economia
mis ta, suas sub si diá ri as, e so ci e da des con tro la das,
di re ta ou in di re ta men te, pelo po der pú bli co;
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
...........................................................................
...........................................................................
TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do
CAPÍTULO V
Do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os
SEÇÃO I
Do Dis tri to Fe de ral
(Art. 32)
Art. 32. O Distrito Fe deral, ve da da sua di vi são
em Mu ni cí pi os, re ger-se-á por lei or gâ ni ca, vo ta da em
dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e
apro va da por dois ter ços da Câ ma ra Le gis la ti va, que
a promulgará, aten di dos os prin cí pi os es ta be le ci dos
nes ta Cons ti tu i ção.
§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as
competências legislativas reservadas aos Estados e
Municípios.
§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e
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dos Deputados Distritais coincidirá com as dos Go ver na do res e De pu ta dos Esta du a is, para man da to de
igual du ra ção.
§ 3º Aos De pu ta dos Dis tri ta is e à Câ ma ra Le gisla ti va apli ca-se o dis pos to no art. 27.
§ 4º Lei fe de ral dis po rá so bre a uti li za ção, pelo
Go ver no do Dis tri to Fe de ral, das po lí ci as ci vil e mi li tar
e do cor po de bom be i ros mi li tar.
...........................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
....................................................................................
Art. 212. A União aplicará, anu almente, nunca
me nos de de zo i to, e os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, da
re ce i ta re sul tan te de im pos tos, com pre en di da a prove ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de senvol vi men to do en si no.
§ 1º – A parcela da arrecadação de impostos
trans fe ri da pela União aos Esta dos, ao Dis tri to Fe deral e aos Mu ni cí pi os, ou pe los Esta dos aos res pec tivos Mu ni cí pi os, não é con si de ra da, para efe i to do cálculo pre visto neste artigo, receita do governo que a
transferir.
§ 2º – Para efe i to do cum pri men to do dis pos to
no caput des te ar ti go, se rão con si de ra dos os sis temas de en si no fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal e os recur sos apli ca dos na for ma do art. 213.
§ 3º – A dis tri bu i ção dos re cur sos pú bli cos as segu ra rá pri o ri da de ao aten di men to das ne ces si da des
do en si no obri ga tó rio, nos ter mos do pla no na ci o nal
de edu ca ção.
§ 4º – Os pro gra mas su ple men ta res de ali men tação e as sis tên cia à sa ú de pre vis tos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de con tribui ções so ci a is e ou tros re cur sos or ça men tá ri os.
Redação dada pela Emenda Cons titu ci o nal nº 14, de 13-9-96:
“§ 5º O ensino fundamental público
terá como fonte adicional de fi nan ci amento a con tribuição social do sa lário-educação, recolhida pe las empresas,
na for ma da lei.”
..............................................................
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 31 MAIO DE 1999
Disciplina os limites das despesas
com pessoal, na forma do art. 169 da
Constituição.
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O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As Despesas Totais com Pessoal não
podem exceder a:
I – no caso da União: cinqüenta por cento da
Receita Corrente Líquida Federal;
II – no caso dos Estados e do Distrito
Federal: sessenta por cento da Receita Corrente
Líquida Estadual;
III – no caso dos Municípios: sessenta por
cento da Receita Corrente Líquida Municipal.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste
artigo serão consideradas as despesas e as
receitas de todos os órgãos e entidades da
administração direta e indireta, mantidas no todo
ou em parte pelo Poder Público.
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei
Complementar, consideram-se:
I – Despesas Totais com Pessoal: o
somatório das Despesas de Pessoal e Encargos
Sociais da administração direta e indireta,
realizada pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios, considerando-se os
ativos, inativos e pensionistas, excetuando-se as
obrigações relativas a indenizações por
demissões, inclusive gastos com incentivos à
demissão voluntária;
II – Despesas de Pessoal: o somatório dos
gastos com qualquer espécie remuneratória, tais
como vencimentos e vantagens fixas e variáveis,
subsídios, proventos de aposentadoria, reformas
e pensões, provenientes de cargos, funções ou
empregos públicos, civis, militares ou de
membros do Poder, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais
de qualquer natureza;
III – Encargos Sociais: o somatório das
despesas com os encargos sociais, inclusive as
contribuições para as entidades de previdência
realizada pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios;
IV – Receita Corrente Líquida Federal: o
somatório
das
receitas
tributárias,
de
contribuições
patrimoniais,
industriais,
agropecuárias e de serviços e outras receitas
correntes, com as transferências correntes,
destas
excluídas
as
transferências
intragovernamentais, deduzidas;
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a) as re par ti ções cons ti tu ci o na is e le ga is de sua
re ce i ta tri bu tá ria para Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Muni cí pi os, e
b) o pro du to da ar re ca da ção das con tri bu i ções
so ci a is, dos em pre ga dos e em pre ga do res, ao re gi me
geral de previdência social e das contribuições de
que tra ta o art. 239 da Cons ti tu i ção;
V – Re ce i ta Cor ren te Lí qui da Esta du al: o so matório das receitas tributárias, de contribuições pa trimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços e
ou tras re ce i tas cor ren tes, com as trans fe rên ci as corren tes, des tas ex clu í das as trans fe rên ci as in tra go vernamentais, de du zi das as re par ti ções cons ti tu ci o na is
e le ga is de sua re ce i ta tri bu tá ria para Mu ni cí pi os;
VI – Re ce i ta Cor ren te Líquida Mu ni ci pal: o somatório das re ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções patri mo ni a is, in dus tri a is, agro pe cuá ri as e de ser vi ços e
ou tras re ce i tas cor ren tes, com as trans fe rên ci as corren tes, des tas ex clu í das as trans fe rên ci as in tra go vernamentais.
Art. 3º Sem pre que as des pe sas com pes so al da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos Mu nicí pi os es ti ve rem aci ma dos li mi tes fi xa dos no art. 1º,
fi cam ve da das:
I – a con ces são de van ta gem ou au men to de remu ne ra ção, a qual quer tí tu lo;
II – a cri a ção de car gos, em pre gos e fun ções ou
al te ra ção de es tru tu ra de car re i ra;
III – no vas ad mis sões ou con tra ta ções de pesso al, a qual quer tí tu lo, pe los ór gãos e pe las en ti da des
da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, man ti das, no todo
ou em par te, pelo Po der Pú bli co; e
IV – a con ces são a ser vi do res de qua is quer bene fí ci os não pre vis tos cons ti tu ci o nal men te;
Pa rá gra fo úni co. A ve da ção a no vas ad mis sões
e con tra ta ções de pes so al de que tra ta o in ci so III não
se aplica à re posição decorrente de falecimento ou
aposentadoria nas atividades finalísticas de saúde,
edu ca ção e se gu ran ça pú bli ca.
Art. 4º A partir da entrada em vigor desta Lei
Com ple men tar, os en tes es ta ta is cu jas des pe sas com
pes so al es ti ve rem aci ma dos li mi tes fi xa dos no art. 1º
de ve rão adap tar-se a es tes li mi tes, à ra zão de, no míni mo, dois ter ços do ex ces so nos pri me i ros doze meses e o res tan te nos doze me ses sub se qüen tes.
Art. 5º A inob ser vân cia do dis pos to no ar ti go ante ri or ou, após o pra zo ali pre vis to, do dis pos to no art.
1º, im pli ca, en quan to du rar o des cum pri men to:
I – a sus pen são dos re pas ses de ver bas fe de rais ou es ta du a is;
II – a vedação à:
a) concessão, direta ou indireta, de garantia da
União; e
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b) contratação de operação de crédito junto às
instituições financeiras federais.
§ 1º Observado o disposto no inciso X do art.
167 da Constituição, a vedação constante da alínea a
do inciso II não se aplica a operações que visem à
redução das despesas com pessoal.
§ 2º Para os efeitos deste artigo, fica o Ministério
da Fazenda responsável por atestar, anualmente, o
cumprimento do cronograma de ajuste mencionado
no artigo anterior, podendo, para tanto, requerer
informações dos órgãos e das entidades da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 6º Para atender aos limites do art. 1º, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
adotarão as seguintes providências:
I – redução em pelo menos vinte por cento das
despesas com cargos em comissão e funções de
confiança;
II – exoneração dos servidores não estáveis;
III – exoneração dos servidores estáveis.
§ 1º A providência prevista em cada inciso do
caput somente será adotada se a dos inciso anterior
não for suficiente para alcançar o limite previsto.
§ 2º Poderá ser adotada a redução da jornada
de trabalho, com adequação proporcional dos
vencimentos à jornada reduzida, como medida
independente ou conjunta com as referidas neste
artigo para atingir o objetivo previsto no art. 1º.
Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios publicarão, em órgão oficial de
divulgação, até trinta dias após o encerramento de
cada mês, demonstrativo de execução orçamentária,
do mês e do acumulado nos últimos doze meses,
explicitando, de forma individualizada, os valores de
cada item considerado para efeito do cálculo das
receitas correntes líquidas e das despesas totais com
pessoal;
Art. 8º Fica o órgão de controle externo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios responsável, na respectiva área de
competência, por verificar mensalmente e em relação
ao período dos últimos doze meses, o cumprimento
desta Lei Complementar, encaminhando o resultado
ao Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. No caso de Município que não
tenha órgão de controle externo, a responsabilidade
pela verificação anual é do Tribunal de Contas do
Estado.
Art. 9º Fi cam os Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo
e Ju di ciá rio so li dá ri os no cum pri men to dos li mi tes es-
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ta be le ci dos no art. 1º, su je i tan do-se às even tu a is redu ções de des pe sas to ta is com pes so al.
Art. 10. Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
Art. 11. Fica revogada a Lei Complementar nº
82, de 27 de mar ço de 1995.
Bra sí lia, 31 de maio de 1999; 178º da Inde pendência e 111º da República. _ FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pe dro Ma lan – Pe dro Parente.
Nor mas Ju rí di cas em Tex to Inte gral
LPC-000082 de 27-3-95
LEI COMPLEMENTAR Nº 82, DE 27 DE MARÇO
DE 1995
Disciplina os limites das despe sas
com o funcionalismo público, na forma
do art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sarber que o Congresso Nacional de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º As des pe sas to ta is com pes so al ati vo
e ina ti vo da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clusi ve fun da ções, em pre sas pú bli cas e so ci e da des
de eco no mia mis ta, pa gas com re ce i tas cor ren tes
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os não po de rão, em cada exer cí cio fi nance i ro, ex ce der:
I – no caso da União, a ses sen ta por cen to da
res pec ti va re ce i ta cor ren te lí qui da, en ten di da esta
como sen do o to tal da re ce i ta cor ren te, de du zi dos
os va lo res cor res pon den tes às trans fe rên ci as por
par ti ci pa ções, cons ti tu ci o na is e le ga is, dos Estados, do Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os na ar re ca dação de tributos de competência da União, bem
como as re ce i tas de que tra ta o art. 239 da Cons titu i ção Fe de ral, e, ain da, os va lo res cor res pon dentes às des pe sas com pa ga men to de be ne fí ci os no
âm bi to do Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al;
II – no caso dos Esta dos, a ses sen ta por cento das res pec ti vas re ce i tas cor ren tes lí qui das, entendidas como sendo os totais das respectivas
receitas correntes, de duzidos os valores das
trans fe rên ci as por par ti ci pa ções, cons ti tu ci o na is
e le ga is, dos Mu ni cí pi os na ar re ca da ção de tri butos de com pe tên cia dos Esta dos;
III – no caso do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cípi os, a ses sen ta por cen to das res pec ti vas re ce itas cor ren tes;
§ 1º Se as despesas de que trata este artigo
excederem, no exercício da publicação desta lei
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complementar, aos limites nele fixados, deverão
retornar àqueles limites no prazo máximo de três
exercícios financeiros, a contar daquele em que
esta lei complementar entrar em vigor, à razão de
um terço do excedente por exercício.
§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Municípios publicarão, até trinta dias após o
encerramento de cada mês, demonstrativo da
exe cu ção or ça men tá ria, do mês e até o mês, ex plicitando, de forma individualizada, os valores de
cada item con si de ra do para efe i to do cál cu lo das
receitas correntes líquidas, das despesas tota is
de pes so al e, con se qüen te men te, da re fe ri da participação.
§ 3º Sem pre que o de mons tra ti vo de que trata o parágrafo an terior, no que tange à despesa
acu mu la da até o mês, in di car o des cum pri men to
dos li mi tes fi xa dos nes ta Lei Com ple men tar, fi carão vedadas, até que a situação se regularize,
qua is quer re vi sões, reajustes ou ade qua ções de
re mu ne ra ção que im pli quem au men to de des pesas.
Art. 2º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor
no primeiro exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te ao
de sua pu bli ca ção.
Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em contrário.
Bra sí lia, 27 de mar ço de 1995; 174º da Independência e 107º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO. – Luiz Car los Bres ser Pereira.
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pro jetos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Ofício nº S/24, de 1999 (nº 74/99, na ori gem), de 17 do
cor ren te, en ca mi nhan do, para os fins pre vis tos no art.
52, inciso X, da Constituição Federal, cópia da Lei
Mu ni ci pal nº 480, de 24 de no vem bro de 1983, com a
re da ção dada pela Lei nº 1.244, de 20 de de zem bro
de 1993, am bas de Ni te rói-RJ, do Pa re cer da Pro cura do ria-Geral da Re pú bli ca, da ver são do re gis tro taqui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân si to em
jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la Cor te, nos
au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº 233.332, que decla rou a in cons ti tu ci o na li da de dos arts. 176 e 179 da
referida lei municipal (inconstitucionalidade da taxa
de ilu mi na ção pú bli ca).
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de termi nou a ane xa ção à pre sen te ma té ria do Ofí cio nº 79,
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de 17 do cor ren te, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que
en ca mi nhou ao Se na do Fe de ral, tam bém nos ter mos
do art. 52, X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ma té ria idên tica à ver sa da no Ofí cio S/24, de 1999.
O expediente vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas sa-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra, como pri me i ro ora dor ins crito, ao Se na dor Ma gui to Vi le la, por per mu ta com o Sena dor Luiz Otá vio. V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lugar, eu gostaria de fa zer um agra de ci men to ao eminen te Se na dor Luiz Otá vio, do rico e prós pe ro Esta do
do Pará, que, gen til men te, ce deu o seu es pa ço para
que eu pu des se fa zer uso da pa la vra nes te mo men to.
Ontem, ten tei fa zê-lo, mas, em fun ção da Ordem do
Dia, não me foi pos sí vel. Hoje, gra ças à sua ge ne ro sida de, te rei essa opor tu ni da de.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é
ape nas a con di ção de Se na dor da Re pú bli ca que me
traz hoje a esta tri bu na. A ela me con duz a con di ção
de go i a no e de bra si le i ro, que, du ran te al guns anos,
pôde em ba lar emo ções e sen ti men tos por meio das
can ções do eter no e sa u do so can tor Le an dro, da dupla Le an dro e Le o nar do, fa le ci do em 23 de ju nho do
ano pas sa do. Hoje, com ple ta-se um ano do seu fa lecimento.
Falo com or gu lho, com ad mi ra ção; falo como o
conterrâneo que teve a felicidade de acompa nhar
toda a sua di fí cil, mas glo ri o sa tra je tó ria. Falo como
ami go, com todo o ím pe to e vi gor de mi nha voz, para
ho me na geá-lo e para unir-me à sua fa mí lia e à sua incon tá vel le gião de fãs, que, com toda a ra zão, ain da
hoje cho ram e la men tam a sua tris te e pre co ce par tida.
Mas falo tam bém com a ale gria de quem vê seu
irmão Leonardo seguindo o seu destino, em balado
pelo impulso dado pelo próprio Leandro, que, em
seus momentos finais, pra ticamente implorou para
que des se se qüên cia ao que am bos cons tru í ram com
tanta dificuldade. Leonardo continua brilhando nos
pal cos, can tan do por ele e por Le an dro; can tan do por
Goiás e para Goiás; cantando pelo Brasil e para o
Brasil.
As Srªs e os Srs. haverão de perdoar-me pela
digressão sentimental deste pro nunciamento. Mas
não há como fa lar de um gran de ami go que se foi e
que, em vida, fez de sua mis são tra du zir e em ba lar as
emo ções po pu la res, se não com o co ra ção.
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Há exatamente um ano, morria, em São Paulo,
esse que continuará sendo sempre um dos maiores
ícones da música brasileira. Todos ainda se lembram
da verdadeira comoção que se abateu sobre o Brasil,
num momento só comparável àquele em que
havíamos
perdido
duas
figuras
também
inesquecíveis: Tancredo Neves e Ayrton Senna.
E não era para menos. Parentes, amigos, fãs,
todos se surpreenderam e se chocaram com a
repentina e virulenta doença que se abateu sobre
Leandro. Um câncer raríssimo, que nem os mais
revolucionários avanços obtidos pela medicina foram
capazes de combater.
Da trágica descoberta do tumor ao falecimento
de Leandro foram menos de dois meses. Um tempo
de uma angústia dolorosa, vivido dia a dia, hora a
hora, minuto a minuto. Dias de uma espera triste e
sufocante, mas alimentados pela esperança de
multidões que se aglomeravam nas proximidades do
Hospital São Luís, em São Paulo, embalando a fé
num apelo emocionado aos céus pela recuperação
do ídolo.
Pequenas multidões transformaram-se em
gigantescas multidões após o inevitável passamento
de Leandro. Mais de 30 mil no velório em São Paulo.
Quase 100 mil velando o corpo em Goiânia. Milhares
correndo atrás do cortejo, que o levou ao sepultamento
no cemitério Jardim das Palmeiras, até hoje ponto de
encontro de milhões de fãs que dia a dia ainda
acorrem até lá para prestar suas homenagens a ele.
De onde vinha tanta comoção? Por que tantas
pessoas choraram aquele rapaz com jeito tímido,
simples e humilde, forjado nas lides do interior do
Brasil? Por que tantas lágrimas? Perguntas que só
faziam sentido para aqueles que não o conheciam ou
não tinham acompanhado sua trajetória de
verdadeiro tradutor, de intérprete de emoções. Sim,
porque essa era a sua marca: um tradutor, um
intérprete das emoções mais simples, das emoções
sinceras, das emoções verdadeiras, das emoções
doídas de milhões e milhões de pessoas em suas
pequenas ou grandes paixões. Para esses milhões
de fãs, amigos e admiradores, foram, sim, momentos
de grande comoção, de grande dor, de grande
tristeza pelo imenso vazio que ficou.
Vol to aos dias di fí ce is da in fân cia de Le an dro e
Le o nar do. Plan ta do res de to ma te na pe que na ci da de
de Goianápolis, in terior de Goiás, .à vista de quem
não co nhe ces se o ta len to de am bos, o fu tu ro tal vez
se de se nhas se sem ho ri zon tes e sem pers pec ti vas.
Não na cabeça e no sonho dos dois. No âmago de
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seu sin ge lo lar, ti ve ram como exem plos de vida as virtu des da ho nes ti da de e da obs ti na ção, en si na das pelos seus pais, o Sr. Ave li no e Dona Car mem; vir tu des
apren di das e que os gui a ram vida afo ra.
O Sr. Ave li no até hoje não se re com pôs. Tris te,
vive re al men te dias de mu i ta amar gu ra após a mor te
de seu filho; e Dona Carmem, hoje, presta grandes
ser vi ços aos por ta do res de cân cer. Fun dou em Go iânia uma casa para re ce ber e pro te ger os can ce ro sos
de Goiânia, do interior e de outros Estados. É uma
mu lher ex tra or di ná ria.
Assim como Le o nar do, Le an dro sem pre foi um
ho mem sin gu lar men te fiel ao es pí ri to de sua cri a ção e
às suas ori gens ru ra is. A du pla Le an dro e Le o nar do
talvez seja um dos mais bem-acabados exemplos
que con fir mam o di ta do de que a fon te do êxi to está
sem pre li ga da à raça, à fé, à fi bra e ao ta len to. O suces so que con se gui ram não tem ou tra ex pli ca ção. Tinham um ob je ti vo e a ele de di ca ram suas vi das. Mesmo quan do ain da co lhi am to ma te em Go iás – Go i a nápo lis, mais pre ci sa men te -, seus so nhos e o tra ba lho
es ta vam li ga dos à mu si ca. Por ali mes mo, nos ba res,
nas boates, nas feiras agropecuárias, entoaram os
pri me i ros acor des. Acor da vam de ma dru ga da para a
lida nos can te i ros. Tra ba lha vam pe sa do o dia todo e,
à no i te, ar ru ma vam ain da tem po para tra ba lhar o sonho. Isso é raça, é ta len to, é fi bra, é obs ti na ção, características que fizeram os dois, na realização dos
seus des ti nos, atin gi rem um pa ta mar de res pe i to e de
ad mi ra ção que pou quís si mos al can ça ram no Bra sil.
Para nós que tan to ad mi rá va mos Le an dro, nele
havia mais que um can tor. Ha via uma for ça. Ele representava a ver dadeira força do interior do Brasil.
Re pre sen ta va o me ni no po bre que, por sua luta re nhida, al can ça a dig ni da de; e não ape nas al can ça a digni da de como pro fis si o nal, mas pro je ta uma ci da de inte i ra, um Esta do in te i ro, uma re gião in te i ra. Pois era
com imen so or gu lho que nós, go i a nos, acom pa nháva mos sua tra je tó ria de su ces so em todo o Bra sil. E
era com o mesmo orgulho que ele cantava, pelos
qua tro can tos do Bra sil e do ex te ri or, as qua li da des e
as ri que zas do nos so Esta do de Go iás.
Num Bra sil cada vez mais ur ba no e ten den te a
ad mi rar, con su mir e acom pa nhar a cul tu ra es tran ge -i
ra, Le an dro sem pre re pre sen tou o pe da ço for te do
Bra sil: o ser tão, o in te ri or, o cam po, de onde pro vém
a gran de ri que za des te País, de onde pro vém o verda de i ro Bra sil. Tal vez por isso a fa ci li da de com que o
apelo de seu ta len to e o seu sen ti men to sin ce ro de
ho mem do cam po to ca va to dos os co ra ções, des de
as pe que nas ci da des do in te ri or aos gran des cen tros
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ur ba nos. Le an dro era essa paixão de um Brasil que
tra ba lha e pro duz, mas que sabe se emo ci o nar com
as co i sas do amor. Le an dro era o re tra to do Bra sil espe ran ça, do Bra sil so nha dor.
Um sonhador, aliás, o último trabalho que pôde
assinar com o irmão Leonardo, que vendeu milhões e
milhões de cópias em todo o País. E foi isso o que ele
foi até o fim: um sonhador. Desde que deixou a
infância e a adolescência pobre, passando pelo
tempo em que cantava em pequenos shows, até a
consagração, com a venda de 2,8 milhões de
discos, em 1990, com Pense em mim, e daí até o
auge da fama, com mais de 13 milhões de discos
vendidos, era sempre Leandro, o sonhador.
Acometido pela terrível doença, quando
aparecia em público, envolto na bandeira do Brasil,
era para nos dar esperança, para que pudéssemos
sonhar com a sua volta. Um sonhador, mas sempre
com os pés firmemente plantados no chão. Menino
de juízo, como se poderia dizer daquele rapaz
brincalhão, sério e responsável em sua digna
profissão, que tão bem soube investir o que ganhava,
mostrando, até nisso, o seu amor à terra, através dos
muitos empreendimentos que mantinha em Goiás.
À memória de Leandro, como amigo, fã e
admirador, sei que os seus amigos, familiares, fãs,
todos, enfim, podemos dizer que continuamos
pensando nele, chorando por ele, rezando por ele.
Sua imagem, seu símbolo, suas palavras, seu
exemplo de carinho, amor, trabalho, dignidade,
honestidade e de amor à sua terra e às suas origens
continuarão sempre a embalar nossos sonhos e as
nossas ações.
Guardo também palavras amigas ao que mais
de perto sofreu o baque da doença e da separação
repentina, que sofreu a interrupção de uma
convivência que se poderia chamar, realmente, de
fraterna. Leonardo terá sido aquele que mais sofreu,
em função da proximidade, da convivência e dos
profundos laços que os uniam. Não é sem admiração
que vemos como ele está prosseguindo com a
carreira, seguindo a orientação do próprio irmão.
Com profissionalismo inabalável, mesmo no auge da
doença, continuou a se apresentar nas mais diversas
cidades do interior do Brasil. Na hora em que Leandro
se foi, abalado, chegou a pensar em parar, mas
prosseguiu, como, aliás, queria seu irmão e como
implorou a legião de milhões e milhões de fãs de
todos os cantos do Brasil. A ele presto a minha
homenagem. E expresso a minha mais sincera
alegria em constatar que seu primeiro disco sem o
irmão já é sucesso em todo o Brasil.
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Leonardo representa, hoje, a imagem da dupla
num homem só. Quando falamos nele, quando o
ouvimos cantar, sempre haveremos de lembrar de
Leandro. Altivo, ele segue com seu destino, com sua
missão. Cantar esperanças, sonhos, paixões, levar,
enfim, alegria ao povo brasileiro, tão sofrido com
tantas e tão sucessivas crises. Parabéns pela sua
coragem, Leonardo. Continue a dar o exemplo do
sucesso e de abnegação que você e seu irmão
sempre deram a todos os brasileiros. Você continua
representando essa força do interior, essa força do
Brasil, esse sentimento da terra, essa paixão, e,
tenho certeza, embalará ainda muitos corações; sua
música continuará sendo a trilha sonora de muitas
paixões. E, por você, poderemos ter a perpetuação
da imagem e da força de Leandro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encerro o
meu pronunciamento para levar, também, a minha
palavra de fé e de amizade ao Sr. Avelino e a Dona
Carmem, pais de Leandro, que ainda hoje sofrem
com a sua estúpida e prematura perda. Um casal de
pessoas humildes, mas dotadas de um sentimento de
honestidade e de pureza raros nos dias de hoje. A
eles uno as minhas orações neste momento de dor e
de muito sofrimento, em que todo o País está
relembrando a morte de seu filho. Aos irmãos de
Leandro e Leonardo, também a minha mensagem de
fé: Mariana, que acompanhou de perto todos os
momento da doença, Carlos e Alessandro, que já
formam uma dupla também famosa, Carmem, Maria
Aparecida e a toda a sua grande família. À esposa
Andréia, aos filhos Tiago, Leandro e Leandra, e aos
milhões de fãs em todo o Brasil, que, com certeza,
durante toda esta semana estarão orando, numa
grande corrente, pela alma do inesquecível Leandro.
Que Deus o tenha no Reino dos Céus.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se o
Presidente permitir, eu o concederei com o maior
prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Gostaria de me solidarizar à homenagem que V. Exª
faz a Leandro e também a Leonardo, que tem
honrado tanto a música sertaneja brasileira.
Certamente, a morte de Leandro constituiu um
tremendo baque para todos brasileiros, mas foi muito
importante perceber a solidariedade do povo. É muito
justa a homenagem que V. Exª faz, inclusive também
em nome do povo de Goiás. Minha solidariedade.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Muito
obrigado.
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Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra, por 20 minutos, ao Senador Roberto
Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo
trazer a esta Casa a notícia, que considero grave, de
que é iminente a declaração de moratória por parte do
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Não trago um recado do Governador, Sr.
Presidente. Não falei com o Governador nesses dois
últimos dias. S. Exª está de luto familiar, pois perdeu,
ontem, o seu sogro, e, por conseguinte, não estou
transmitindo nenhuma mensagem de S. Exª,
inclusive desconhecendo a sua decisão. Entretanto,
estou inferindo essa notícia dos fatos concretos de
que tomei conhecimento esses últimos dias.
O Estado do Rio terá que pagar no primeiro dia
do mês de julho R$250 milhões, e até o fim do mês
outras quatro prestações dessa natureza. Não há a
menor, a mais mínima possibilidade de cumprir essas
obrigações!
O Governo do Estado, desde abril próximo
passado, apresentou, ao Governo Federal, ao Banco
Central, ao Ministério da Fazenda, o pedido de
rolagem da dívida, que foi examinado, examinado,
examinado, e só remetido ao Senado há poucos dias,
com um parecer contrário do Banco Central; isto é,
quase que inviabilizando a votação favorável, a qual
teria que ser até quarta-feira, passando pela
Comissão de Assuntos Econômicos e pelo Plenário,
para que a autorização fosse dada pelo Senado.
Nessas condições, o que acontece é um
impasse, uma verdadeira inviabilidade que,
absolutamente, não estava nos planos do
Governador. A Nação e todos que acompanharam
são testemunhas de que o Governador nunca
pretendeu assumir atitude dessa natureza. Ao
contrário, S. Exª tudo fez – e vem cumprindo os seus
compromissos – para evitar uma decisão chocante
dessa natureza.
O Go ver na dor agiu pon de ra da men te, tem agi do
com bom sen so, tem pro cu ra do exer cer uma dis ci plina fis cal nas con tas do Esta do, que não era, in fe lizmente, exercida anteriormente. Nos quatro me ses,
até abril, houve uma melhoria no resultado primário
das contas do Esta do da or dem de 17%. Até o presente, quer dizer, num prazo de seis meses, cer tamen te essa me lho ria atin gi rá 20%. Em ter mos de resul ta do pri má rio há um efe ti vo em pe nho, por par te do
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Go ver no, em con ter des pe sas, em si tu ar o qua dro fiscal den tro de uma di re triz de dis ci pli na que, la men tavel men te, não hou ve nos anos an te ri o res.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Pois não, Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Senador
Ro ber to Sa tur ni no, o apar te a V. Exª é para dar o meu
testemunho. Realmente o Estado do Rio de Jane i ro
tem feito sacrifícios, tendo em vista haver herda do
toda a má qui na do Go ver no Fe de ral, além do pro blema da uni fi ca ção. Os go ver na do res an te ri o res bus caram di mi nu ir essa má qui na por in ter mé dio da pri va tização, mas isso não foi su fi ci en te. Já o Governador
Ga ro ti nho, re al men te, en trou – como di ze mos no Nordes te – “com todo o gás”, bus can do oti mi zar a es trutu ra do Esta do. Por tan to, não é jus to que este Esta do,
que tem fe i to enor mes sa cri fí ci os, não te nha o nos so
apoiamento. A Comissão de Assuntos Econômicos
tem consciência dis so, e V. Exª, como seu mem bro,
sabe que nos desdobraremos para atender o que
pede o Estado de V. Exª. Acredito ser impossível o
Esta do do Rio de Ja ne i ro pa gar, no pri me i ro dia do
próximo mês, R$250 milhões, já que não tem cai xa
para tal. É pre ci so que haja essa ro la gem. V. Exª conta rá com a aju da do Se na dor Ney Su as su na e dos demais membros da Comissão de Assuntos Eco nô micos. To dos te mos cons ciên cia des se pro ble ma para o
qual pre ci sa mos en con trar uma so lu ção. Não nos interessa a quebra do segundo Estado da República.
Queremos que o Estado do Rio de Janeiro continue
com essa re for ma e com essa ação sé ria. Sa be mos
que o Go ver na dor tem fe i to todo o pos sí vel para resolver os problemas imediatos, e os têm resolvido.
Pre ci sa mos, por tan to, dar a nos sa par ce la de con tribu i ção. Espe ro que os Srs. Se na do res, na Co mis são
e no Plenário, tenham cons ciên cia e que es te ja mos
uni dos para a so lu ção des se pro ble ma.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Mui to obrigado, Senador Ney Suassuna. O
apar te de V. Exª é al ta men te pro mis sor. Nun ca du videi do apo io de V. Exª ao Esta do do Rio de Ja ne i ro, o
que tem se com pro va do em inú me ras opor tu ni da des.
Mas, à me di da que V. Exª nos in fun de uma es pe ran ça
de que pos sa mos apro var, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos e aqui no Ple ná rio, até quar ta-feira, esse
pe di do do Esta do do Rio de Ja ne i ro, não obs tan te as
manifestações do Governo Federal, isso realmente
nos re a ni ma.
Trago para conhecimento de V. Exªs uma si tuação que conheço a par tir de dados con cre tos que
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tenho, mas que evidentemente po dem ser mo di fi cados, sa ben do que con ta re mos com a co la bo ra ção de
sem pre por par te de V. Exª.
O fato é que o Governo Federal agiu dentro de
uma estratégia de poder, querendo obrigar o Estado
do Rio de Janeiro a assinar o acordo de
reescalonamento da dívida, que quase todos os
outros Estados assinaram. E o Estado do Rio – por
circunstâncias várias que não dependeram do atual
Governo, mas também do anterior -, até agora não
assinou e resiste em assinar, uma vez que a
assinatura
deste
contrato
implicará
no
comprometimento de quase 20% da receita, ainda
que seja em 30 anos e a juros baixos, mas o estoque
da dívida é altíssimo. É aí que entra a questão que
precisa ser examinada por parte do Governo Federal
com mais bom senso, com um pouco mais de
clarividência. O Governo Federal usou a estratégia de
poder quando prolongou o seu andamento dentro do
Banco Central, o remeteu, à última hora, ao Senado,
com parecer contrário exatamente para inviabilizar a
operação de rolagem e obter a assinatura do
Governador, que procura ainda melhorar as
condições desse acordo da dívida, do qual não se
sabe ainda que termos poderão dele ser objeto. A
situação concreta é que dentro de pouco mais de uma
semana haverá compromissos vencendo sem que o
Estado tenha a mais mínima condição de exercer o
resgate.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Roberto Saturnino?
O
SR.
ROBERTO
SATURNINO
(Bloco/PSB-RJ) – Pois não, Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) –
Cumprimento-o pela exposição e também pela
preocupação de V. Exª com relação ao tema. Digo a
V. Exª que essa situação de profundas dificuldades
por que passa o Estado do Rio de Janeiro, também
passam todos os Estados brasileiros, sem exceção.
Vou mais longe, Senador: passam também todas as
prefeitura municipais deste País. Assim, a discussão
tem que ser mais profunda e envolver toda a Nação
brasileira. Porque se levarmos em consideração que
os Estados e as prefeituras municipais estão em
profundas dificuldades, deveremos considerar
também que os comerciantes, os industriais, os
trabalhadores, os agricultores e os pecuaristas, de
igual modo, passam por essas dificuldades A
situação do País é preocupante. Temos que fazer
como V. Exª: levantar e discutir o problema. Governei
Goiás nos últimos quatro anos e paguei R$1 bilhão de
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dívidas, limpinho, R$1 bilhão! Não contraí dívidas, e a
dívida do Estado duplicou.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – É isso, Senador!
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Então, há
alguma coisa muito errada nesta política econômica,
que tem que ser discutida, sob pena de as prefeituras
e o Estados se afundarem ainda mais. Cumprimento
V. Exª pelo seu pronunciamento. Senador Roberto
Saturnino, além de também estar preocupado, quero
participar dessas discussões.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Senador Maguito Vilela, o aparte de V. Exª é
altamente
esclarecedor,
é
profundamente
esclarecedor, é um testemunho real, concreto de
quem governou um Estado e fez um esforço enorme
para pagar compromissos, não tendo assumido
novos compromissos, e assim mesmo a sua dívida
duplicou. Funcionou, nos anos passados, e continua
funcionando esta máquina de fazer crescer dívidas,
que se situa na política monetária do Governo
Federal de elevar as taxas de juros. O Governo
Federal tem que assumir a sua parte de
responsabilidade no que diz respeito ao crescimento
do endividamento dos Estado e Municípios.
No início dos anos 90, houve uma situação
semelhante em âmbito mundial: vários países do
mundo estavam ameaçados de ter que decretar
moratória por absoluta impossibilidade de fazer face
a compromissos gerados, em grande parte, pela
decisão unilateral do governo norte-americano de
elevar as taxas de juros. Tal acontecimento refletiu-se
em todo o mercado internacional.
Diante da iminência de uma crise de âmbito
mundial, o que fez o governo norte-americano?
Assumiu, usou o bom senso e reconheceu a sua
parcela de responsabilidade nesse processo.
Convocou-se o Secretário do Tesouro, Sr. Brady, para
coordenar uma renegociação de dívidas de âmbito
internacional, na qual foi cortado aproximadamente
30% do principal da dívida de cada um dos países
devedores. O percentual foi determinado de acordo
com a situação de cada país e a partir da influência da
política norte-americana de taxas de juros sobre o
processo de endividamento.
Sem isso, não ha ve ria re ne go ci a ção da dí vi da,
mes mo que se re ne go ci as sem pra zos ou ba i xas sem
os ju ros. O es to que da dí vi da já era tão gran de que
in vi a bi li za va qual quer ou tro pro ces so de re ne go ci ação que não pas sas se pelo can ce la men to de par te
da dí vi da. O pró prio Go ver no nor te-americano as sumiu o com pro mis so de res ga te pe ran te o mer ca do fi-
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nanceiro. O merca do finan ce i ro ace i tou e o mun do
inteiro tam bém. Foi uma de mons tra ção de res ponsa bi li da de por par te do Gover no nor te-americano.
É o que está fal tan do ao Go ver no Fe de ral do Bra sil:
re co nhe cer a sua par te na for ma ção des sas dí vi das
gi gan tes cas de Esta dos e mu ni cí pi os, mu i to ma i or
do que no caso do Go ver no ame ri ca no. Essas dí vidas atin gi ram tal mon tan te que não adi an ta re ne goci ar pra zos lon gos e ju ros ba i xos, por que o com prome ti men to será sem pre mu i to ele va do. Ne nhuma
ad mi nis tra ção es ta du al ou mu ni ci pal tem con di ção
de com pro me ter mais de 10% das suas re ceitas
com o pa ga men to de dí vi das. No caso do Esta do do
Rio de Ja ne i ro, se o Go ver na dor ti ves se as si na do o
acor do da dí vi da, esse com pro me ti men to te ria sido
mu i to pró xi mo de 20%. É ab so lu ta men te in viá vel.
Uma solução viável é fazer um Plano Brady
para os Estados e Municípios brasileiros a partir de
iniciativa do Governo Federal. É claro que o Governo
Federal terá que negociar isso com o FMI, que é o
patrão dos patrões. O Governo Federal tem
conseguido demonstrar ao FMI, quando se empenha
nisso, que determinadas condições e interesses
exigem a quebra de padrões tradicionais para
atender situações que constituem realidades
concretas, que não podem ser superadas, senão por
um processo de flexibilização dessa natureza.
Está-se realizando hoje, na Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, um
seminário sobre o novo pacto federativo. Um novo
pacto federativo, no Brasil, começa com um Plano
Brady – um plano de cancelamento de parte do
estoque das dívidas dos Estados e dos Municípios
provocadas
pela
política
monetária,
de
responsabilidade do Governo Federal. Política
monetária de elevação extraordinária dos juros até
situá-los nos patamares mais elevados do mundo,
fazendo com que os Estados – nas palavras do
Senador Maguito Vilela, ex-Governador de Goiás –
pagassem compromissos, não fizessem novos
empréstimos e, assim mesmo, tivessem suas
dívidas
elevadas,
duplicadas,
triplicadas,
quadruplicadas, como foi o caso do Estado do Rio
de Janeiro.
De for ma que tem que ha ver bom sen so para a
so lu ção do pro ble ma, boa von ta de po lí ti ca para re solver essa questão e re alizar, sinceramente, um novo
pac to fe de ra ti vo que com pre en da um es que ma tri butá rio, co lo can do Esta dos e Mu ni cí pi os em con di ções
de, mi ni ma men te, pro ver as ne ces si da des dos seus
cidadãos. O pon to de par ti da tem que ser um Pla no
Brady na ci o nal, for mu la do e co or de na do pelo Go ver-
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no Federal; um pla no de can ce la men to de par te do
es to que da dí vi da de cada uma des sas Uni da des da
Federação.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – V. Exª
me per mi te um apar te?
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Com mu i to pra zer, no bre Se na dor.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB-AM) – O discur so de V. Exª é mu i to opor tu no, mu i to atu al, por que
esse problema envolve quase todos os Estados da
Fe de ra ção. O sis te ma de di vi são de re ce i tas e a uti liza ção de im pos tos não-compartilhados re du ziu mu i to
a participação dos Estados nos impostos federais,
aumentando a dificuldade dos Estados em cumprir
seus com pro mis sos. E o Go ver no Fe de ral tem uma
boa experiência nisso. Se verificarmos que a dívida
externa do Brasil, em 1990, era de US$115 bilhões;
pagou US$49,5 bi lhões até 1995, e co me çou o ano
de 1996 de ven do US$165 bi lhões, essa ex pe riên cia é
vá li da. Sa be-se que os Esta dos pas sam pelo mes mo
sa cri fí cio. Des sa for ma, não é jus to não se en con trar
uma fórmula. A idéia talvez fosse criar um Plano
Brady ou fa zer uma re a ná li se do tipo de ju ros cal cu lados para essa dívida, estabelecendo-se uma taxa,
como acon te ce no sis te ma ha bi ta ci o nal e em ou tros
sistemas: uma taxa mí ni ma em que os Esta dos pudessem...
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco –
PSB/RJ) – Um novo cál cu lo para essa dí vi da, a par tir
de ta xas ra zoá ve is.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Corre to. Mu i to obri ga do, Se na dor.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco –
PSB/RJ) – Esse cres ci men to das dí vi das in ter na ci ona is re sul tou em au men to das ta xas de ju ros ame ri canas e não che gou nem à me ta de da for ça de es pi ra lação das dívidas dos Estados e Mu ni cí pi os por for ça
das nossas taxas de juros, mu ito mais elevadas do
que aquelas impostas, unilateralmente, pelos Esta dos Unidos da América. Então, é preciso refazer o
cál cu lo des sa dí vi da, como diz mu i to bem o Se na dor
Gil ber to Mes tri nho, e re ti rar-se do prin ci pal de vi do ao
Go ver no Fe de ral aque la par ce la que re sul tou de um
acrés ci mo ex tra or di ná rio ou atí pi co – para usar mos a
ex pres são da moda – que os Esta dos não po dem pagar. Não se pode im por aos Esta dos e Mu ni cí pi os responsabilidade por atos nos quais não têm a míni ma
participação; são apenas ví timas de todo esse pro ces so.
Ra zão por que tra go à tri bu na este im por tante fato: o Esta do do Rio de Ja ne i ro está na imi nência de ser obri ga do a de cre tar mo ra tó ria, por for ça
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de cir cuns tân ci as que atin gem to dos os Esta dos –
como bem dis se ram os Se na do res Ma gui to Vi le la
e Gil ber to Mes tri nho. É pre ci so que haja uma inici a ti va do Go ver no Fe de ral para so lu ci o nar o proble ma, pois os con tra tos de re es ca lo na men to
com pro me tem de 12% a 18% das re ce i tas dos
Esta dos, que não po de rão pa gar suas dí vi das.
Che ga rá o mo men to em que to dos fi ca rão ina dimplen tes.
Srs. Senadores, esse é um tema da maior
urgência e tem de ser tratado pelo Senado, que é a
Casa do Parlamento que dispõe sobre a questão do
endividamento dos Estados e Municípios. O Senado
tem de chamar a sua responsabilidade e chamar à
responsabilidade o Governo Federal na tomada
dessa iniciativa fundamental.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Gilberto Mestrinho.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tenho acompanhado com muito interesse os debates
realizados nesta Casa por eminentes e brilhantes
Senadores, abordando a momentosa questão da
política econômica que vem sendo adotada no País,
especialmente acerca de seus reflexos sobre a vida
brasileira.
Efetivamente, têm toda procedência as
afirmações que expressam profunda preocupação
com o desenvolvimento do País e com os caminhos
que devemos palmilhar na busca de uma sociedade
socialmente justa, confiante num futuro de bem-estar
para todos.
Em princípio, gostaria de ter o aprofundado
conhecimento das Ciências Econômicas, privilégio
de abalizados colegas desta Casa. No entanto, o
longo exercício da vida pública nos leva a incursionar
nos domínios do pensamento sistematizado por
Adam Smith e na sua profunda preocupação em
colocar a economia no contexto da natureza humana,
o que inclui o sistema social, moral e jurídico em que
atuamos. Daí a necessidade de, ao discutirmos a
política econômica de qualquer país, analisarmos não
só as causas – externas ou internas – que vêm
influenciando os fenômenos do mundo como as
conseqüências vivenciadas pela sociedade universal,
acarretadas pelo extraordinário avanço do
conhecimento humano, transformado em tecnologia,
informação, novos conceitos de valores e mudanças,
às vezes traumáticas.
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Vi ve mos num mun do que, gos te mos ou não, cami nha a pas sos lar gos, a cada mi nu to, para a glo ba liza ção da eco no mia e da in for ma ção, esta úl ti ma um
de seus ma i o res ve to res. Isso nos obri ga – para sermos ho nes tos na in ter pre ta ção – a ob ser var as transformações fundamentais por que vem passando o
mundo, o que vem afetando di retamente, em cada
par te do uni ver so, as po pu la ções, a vida dos pa í ses e
especialmente o que vem causando o em po bre cimen to da so ci e da de.
No ano de 1997, um ter ço da po pu la ção mun di al
vivia em pobreza absoluta, segundo o Population
Institute de Washington, ao mes mo tempo em que
avan ça va a con cen tra ção de ren da, fe nô me no não só
uni ver sal como tam bém ocor ren te no in te ri or dos pa íses. Essa concentração de renda faz com que 358
mul ti mi li o ná ri os te nham uma ri que za igual à soma de
2,3 bi lhões de pes so as, o que cada vez mais ca u sa
pro ble mas ma i o res nes se pro ces so em que to dos lutam pela me lho ria de suas con di ções so ci a is. O avanço tec no ló gi co, a glo ba li za ção faz com que os fra cos
fi quem mais fra cos e os for tes cada vez mais for tes,
os ri cos fi quem cada vez mais ri cos, os re me di a dos e
po bres cada vez me nos re me di a dos e mais po bres.
Assim, 90 pa í ses do mun do es tão em ab so lu to de clínio econômico. Aqui na América Latina, no ano de
1997, 24% da po pu la ção vi via na li nha de po bre za.
Há pou co fa lá va mos, e du ran te mu i to tem po,
do su ces so do Chi le. Desde que o Fri ed man im plan tou lá o mo ne ta ris mo, deu va lor à mo e da e ignorou os ensi na men tos de Smith de que se deve
obe de cer aos prin cí pi os mo ra is e so ci a is, o Chi le foi
tido como um pa drão a ser se gui do. No en tan to, Sr.
Presidente, nin guém dis se que, nes se período
todo, aque le país teve 1/3 de sua po pu la ção aba i xo
da li nha de po bre za. Aque le boom de melhorias e
au men to de ex por ta ções pri vi le gi ou 10% dos ri cos do
Chi le. A gran de so ci e da de, a gran de par te do povo ficou no es que ci men to. E ago ra exis te a cri se, a re cessão se apro fun da, o de sem pre go au men ta. Hoje, só
na cidade de Santiago, segundo informes da te le visão, 500 mil pes so as – o que para San ti a go é mu i ta
gen te – es tão de sem pre ga das.
Isso acontece em toda a América Latina, afe tando na turalmente os de mais países, que vivem
hoje nes te mun do glo ba li za do como va sos co mu nicantes. Atualmente, se um país tem um problema,
este se re fle te ime di a ta men te em ou tro e traz con seqüên ci as da no sas a toda a so ci e da de. Nes te mun do
nós vi ve mos, nes te mun do nós es ta mos, um mun do
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em que, a cada dia, o gap entre os desenvolvidos e
os sub de sen vol vi dos aumenta. E nós so mos par ce iros de um mun do em que não so mos ti dos como só cios.
Aqui no Brasil, infelizmente, tivemos a chamada
“década perdida”, a década de 1980, em que não se
podiam pagar as dívidas. Não foi só o Brasil, não.
Com exceção de meia dúzia de países, o mundo
inteiro, na década de 1980, não podia pagar suas
dívidas. Elas tiveram que ser roladas. Nos dias atuais,
Senador Roberto Saturnino, a filosofia adotada é a da
rolagem da dívida, que não é paga, porque isso é
impossível. Os países de renda média, no ano de
1995, deviam aproximadamente 14 trilhões – dívida
impagável, portanto. Esses países não têm como
pagá-la, tem que haver rolagem, e vai-se rolando
sempre.
Há pouco tempo, em Time Square, havia um
relógio digital mostrando o crescimento da dívida
americana. Os Estados Unidos terminaram o ano de
1997 e ingressaram no ano de 1998 devendo cerca
de 5 trilhões e 453 bilhões. A dívida cresce 5 bilhões
por dia! No entanto, ninguém está apavorado com
isso, porque lá há mecanismos. Os capitais do mundo
todo, quando existe crise, migram para lá. Essa
dívida, então, é rolada. É dívida que representa 85%
do PIB. Na Itália, a dívida representa 123% do PIB. E
assim vai.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Pois não, nobre Senador.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) – O
dis cur so de V. Exª, ab so lu ta men te lú ci do, traz à Casa
a lógica do sistema. É uma lógica do interesse do
mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal, cuja sede prin ci pal
está em Nova Ior que. A mo e da in ter na ci o nal é emi tida pe los Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Eles, en tão, podem se endividar, porque têm a faculdade de emitir
moeda e não se preocupam com o crescimento da
sua dí vi da. Mas os de ma is pa í ses vi vem com as suas
eco no mi as su je i tas a essa ló gi ca im pla cá vel do en dividamento, da rolagem do endividamento, de um
com pro me ti men to cada vez ma i or das suas re ce i tas
cam bi a is para fa zer face a es ses com pro mis sos. E,
como V. Exª disse logo anteriormente, isso faz com
que au men te, cada vez mais, o hi a to en tre pa í ses ricos e pa í ses po bres ou da pe ri fe ria. Hou ve um tempo, du ran te os anos 50, 60 e até me a dos dos anos
70, em que o Bra sil con seguiu re duzir esse hi ato,
por for ça de um pro gra ma de de sen vol vi men to, de
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um pro jeto nacional de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al que foi mu i to exi to so. Ago ra, ha via uma
política volta da para os inte res ses naci o na is, que
en fren ta va a rea li da de do mer ca do in ter na ci o nal,
mas que olha va pre ci pu a men te para os in te res ses
da Na ção bra sileira. Isso foi aban do na do, in fe lizmen te. Hoje, es ta mos sub me ti dos à ló gi ca do merca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal, que é a ló gi ca do endi vi da men to e do com pro me ti men to cada vez ma ior. Enquan to não rom per mos com essa ló gi ca, não
con se gui re mos, em hi pó te se al gu ma, sa tis fa zer minimamente os re clamos de vida digna do nos so
povo, que, afinal de contas, é o gran de sa cri fi ca do
nis so tudo.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– V. Exª tem ra zão, no bre Se na dor, e, como o tem po
está pas san do, va mos che gar ao Bra sil, efe ti va mente, que, no iní cio da dé ca da de 90, de ma ne i ra abrupta e até cer to pon to ir res pon sá vel, abriu to tal men te as
suas fron te i ras. Até pelo cor re io se com pra va mais do
que nos shoppings da ci da de. Hou ve uma po lí ti ca de
aber tu ra to tal, sem ne nhu ma con tra par ti da.
To dos os pa í ses do mun do ado tam prin cí pi os de
de fe sa da in dús tria na ci o nal, da agri cul tu ra na cional,
da ati vi da de eco nô mi ca in ter na, e o Bra sil, na que le
tem po, ti nha que se mo der ni zar. Foi uma mo der niza ção às aves sas, e, com isso, co me ça mos a desmon tar o nos so par que in dus tri al. Pre ju di ca mos a
nos sa agricul tu ra. Vivemos um perío do de certo
des lum bra men to, tupi ni quins que so mos, com os
im por ta dos. E pa re cia que es tá va mos no me lhor dos
mun dos. Então, aquele crescimento que se vinha
ob ser van do pa rou, em 1995, pre mi do tam bém pela
in va são da nos sa ati vi da de pela ati vi da de eco nô mica externa. Com isso, as con tas fo ram se de te ri orando.
Tivemos um avanço extraordinário. Con se guimos con tro lar a in fla ção e aca bar com ela. E mais do
que isso: ti ve mos re ces são, mas não che ga mos à estag fla ção, que é a in fla ção com re ces são, que já foi
mu i to pre ju di ci al ao nos so País. Foi uma vi tó ria, um
avan ço. Infe liz men te, isso foi con se gui do, dado o siste ma ado ta do, a po lí ti ca ado ta da, o úni co que po de ria
tra zer re sul ta dos, pelo con tro le da taxa de ju ros. E as
ta xas de ju ros não são um ato de von ta de, mas conse qüên cia de vá ri as va riá ve is que in flu em no pro cesso para que se te nha juro real na eco no mia.
Aconteceu isso, mas os danos têm sido
grandes, porque perdemos mercado de trabalho; nós
desempregamos. Como está acontecendo no mundo
inteiro. Esse fenômeno não acontece somente no
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Brasil; está acontecendo no mundo inteiro. A
Espanha bate recorde de desemprego na Europa; a
Alemanha há mais de cinco anos vem mantendo uma
média de 12% de desemprego; a França, 12% de
desemprego.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Gilberto Mestrinho, desculpe-me interrompê-lo. É
ape nas para pror ro gar a Hora do Expe di en te a fim de
que V. Exª pos sa con clu ir o seu dis cur so.
O GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) –
Con clu i rei logo, Sr. Pre si den te.
Na Fran ça e em to dos os ou tros pa í ses da Eu ropa tem ha vi do de sem pre go. A Co mu ni da de Eco nô mica Eu ro péia, de 1990 a 1997, não ge rou um em pre go
novo. Isso tudo não poderia nos transformar numa
ilha da fantasia; nós também estamos pagando um
preço alto, conseqüência do que está acontecendo
no mun do, com re fle xos ter rí ve is aqui den tro.
É pre ci so uma re for mu la ção. A mu dan ça cam bial já foi um gran de be ne fí cio para o País. É cer to que
ela não tra rá re fle xos ime di a tos nas ex por ta ções, pois
esse é um pro ces so de mo ra do. Não bas ta o va lor do
dó lar ter au men ta do. Os pre ços in ter na ci o na is es tão
ca in do, o nos so po der de com pe ti ti vi da de é pe que no,
a agres si vi da de da nos sa clas se em pre sa ri al na busca de mer ca dos tam bém é di mi nu ta. Hoje é pre ci so
sair como ca i xe i ro-viajante, per cor rer o mun do pro curando vender, e nós não fazemos isso. Temos que
mobilizar a classe em presarial, as nossas em ba i xadas, os nos sos con su la dos para se rem agen tes vendedores de Brasil: de produtos acabados, de com modities, de tu ris mo, de ati vi da des que pos sam trazer be ne fí ci os para este País.
Fi quei sa tis fe i to, há pou cos dias, quan do vi que
o BNDES está alargando as suas linhas, mu dando
seu com por ta men to, olhan do o Bra sil como um todo,
e vai fi nan ci ar não so men te o gran de, mas tam bém o
pe que no e o mé dio, que são os gran des ge ra do res de
tra ba lho. E é la men tá vel a men ta li da de de que po demos fi car aqui iso la dos ou de que rer mos ser mo de lo
para o mundo, porque não seremos mo delo para o
mun do.
Ago ra mes mo, quan do o mun do todo está avançando para a produção dos transgênicos – 70% da
soja ame ri ca na é trans gê ni ca, o mi lho é trans gê ni co,
o tomate é transgênico, a ba tata é transgênica, a
Argen ti na pro duz trans gê ni cos -, nós, que te mos um
po ten ci al fan tás ti co de do mi na ção do mer ca do, es tamos pro i bi dos de fa zê-lo, por que um juiz re sol veu que
não se pode plan tar soja trans gê ni ca no Bra sil.
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Ora, meus ami gos, eu es tou com o Mi nis tro inglês Cun ning han, que, ape sar de ser Mi nis tro do Gover no Bla ir, de cla ra que se não lhe pro va rem que os
trans gê ni cos fa zem mal, ele con ti nu a rá a de fen dê-los
na Ingla ter ra.
O ho mem faz trans gê ni cos des de an tes de Cristo, quando fermentou o vinho com fun gos. Desde
esse tempo! Inventou depois a cerveja, fez o pão,
tudo em processos transgênicos. Eu mesmo, nesta
Casa, digo que sou trans gê ni co, pois vivo com o rim
de ou tro. Vivo com o rim de uma fi lha e, gra ças a isso,
es tou vivo aqui.
É ilu são o que se diz aí, é bri ga eco nô mi ca, é
luta de grupos que não de têm ain da a tec no lo gia da
trans ge ne se e que que rem nos usar, por que so mos o
País que tem me lho res con di ções de do mi nar es pe cial men te o mer ca do da soja. O sis te ma de trans por tes
americano, que era a grande vantagem que eles ti nham so bre nós, está se de te ri o ran do e es ta mos encon tran do sis te mas no vos de trans por te – as hi dro vias, que barateiam o custo. Estamos me lhorando a
nos sa pro du ti vi da de.
E o trans gê ni co, para os que de fen dem o meio
am bi en te, evi ta o uso de agro tó xi cos, re duz a quan tidade fantástica de inseticidas, fungicidas e de fen sivos que fa zem mal ao meio am bi en te.
Sr. Presidente, eu gostaria de continuar, mas,
in fe liz men te, o meu tem po está es go ta do e a ses são
tem que con ti nu ar.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Presidente, gostaria de solicitar minha inscrição
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pois
não, V. Exª fica ins cri to.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, exa ta men te para a mes ma cir cuns tân cia.
Pediria que V. Exª me inscrevesse como segundo
ora dor para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
ins cre ve a am bos e la men ta não po der ace i tar ou tras
inscrições, já que parte do período de prorrogação
previsto regimentalmente foi consumido com o dis cur so do Se na dor Gil ber to Mes tri nho.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con cedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao
Se na dor Edu ar do Su plicy. A Mesa ape la a S. Exª que
se li mi te aos 5 mi nu tos pre vis tos no Re gi men to.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
P ar a uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi-
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são do ora dor.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se nado res, eu e o De pu ta do José Dir ceu en ca mi nhamos ao Sr. Go ver na dor Má rio Co vas o se guin te
ofí cio:
Senhor Governador,
Vimos, na condição de Senador da
República e de Deputado Federal, em
nosso nome, assim como no do Deputado
Estadual José de Fillipi Jr., e do Professor
Universitário Claudineu de Melo, com os
quais mantivemos longo debate sobre o
assunto, dar-lhe conhecimento de fatos da
maior relevância para o Estado de São
Paulo, do qual somente agora tomamos
conhecimento, e solicitar-lhe as medidas
administrativas pertinentes.
Trata-se, Sr. Governador, dos efeitos
lesivos ao erário púb lico estadual
decorrentes da celebração, pelo Estado de
São Paulo e pela União Federal, em
23.12.1997, de Aditivo ao contrato de
promessa de compra e venda de ações
emitidas pelo Banespa, mediante o qual
transformou-se aquela promessa em
contrato de compra e venda definitiva.
Lembramos que a transformação
daquele contrato preliminar em contrato
definitivo, na forma do Aditivo em causa,
implica descumprimento da Lei Estadual nº
9.466, de 1996, e da Resolução do Senado
Federal nº 118, de 1997, com graves e
irreparáveis danos para os cofres públicos
de São Paulo. Note V. Exª, dentre outras
irregularidades apuradas, que a compra e
venda das ações realizou-se sem a
fixação do preço correspondente, que foi
postergada para o momento da sua
alienação em leilão público, pela União
Federal, e sem que se tenham observado
as condições previstas nos instrumentos
legais
pertinentes,
especialmente
a
introdução
do
sistema
de
gestão
terceirizada do banco e conseqüente
avaliação
patrimonial
das
ações
alienadas; além do que eliminou-se o
direito de retratação do negócio jurídico,
assegurado na lei estadual, na Resolução
do Senado Federal e nos instrumentos
legais
firmados
pelas
partes,
substituindo-o por um imprevisto e não
autorizado pacto de retrovenda de ações.
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Tais irregularidades formais são agra vadas, no caso, em virtude de a União Fe de ral vir se be ne fi ci an do, des de a as si na tura do referido Aditivo de 23.12.1997, do po der de controle do Banespa decorrente da
titularidade das ações trans fe ri das e da percepção dos correspondentes dividendos e
eventuais bonificações que, a rigor, de ve riam ser atribuídos ao real titular das ações
em ca u sa, o Esta do de São Pa u lo.
São es tes, Sr. Go ver na dor, os fa tos relevantes que levam à convicção de que é
nos so de ver, e da que les em nome dos quais ora nos di ri gi mos a V. Exª, aju i zar a ação
popular competente e ne cessária à de fesa
dos interesses da Fazenda Pú blica Esta dual, não sem an tes ro gar ao hon ra do es pí ri to
público de V. Exª para que sejam tomadas
as providências necessárias à re com po sição dos direitos e do patrimônio público do
Esta do de São Pa u lo.
Certos de sua atenção, aproveitamos
o en se jo para re no var pro tes tos de es ti ma e
consideração.
Gostaria de informar que en ca mi nhei ofí cio seme lhan te ao Pre si den te do Ban co Cen tral, Sr. Armínio Fra ga. Ava li ei, Sr. Pre si den te, que se ria pró prio,
antes de efetivamente entrar com medida de ação
junto à Justiça, avisar ao Governador e ao Banco
Cen tral, para que pos sam as me di das cor re ti vas ser
tomadas antes mesmo da publicação anunciada do
edital.
Gos ta ria de re gis trar tam bém, Sr. Pre si den te,
que en ca mi nhei on tem ao Mi nis tro da De fe sa a so lici ta ção de có pia do in teiro teor do la u do pericial,
ela bo ra do pela Ae ro náu ti ca, acer ca da queda do
avião da TAM ocor ri da em São Pa u lo em 31 de outu bro de 1996; e ao Mi nis tro da Fa zen da in da ga ção
so bre qual a jus ti fi ca ti va le gal para que o es cri tó rio
de ad vo ca cia que re pre sen ta o Insti tu to de Res segu ros do Brasil seja o mes mo que re pre sen ta a TAM
nas ações judiciais mo vidas con tra a em pre sa aérea por fa mi li a res das ví ti mas do aci den te ocor ri do
com o avião da TAM em 31 de ou tu bro de 1996.
Foi im por tan te a for ma como o Mi nis tro da Jus tiça e tam bém o Pre si den te da CPI do Ju di ciá rio, Se nador Ra mez Te bet, re ce be ram as vi ú vas dos aci den tados no avião da TAM. Eles con si de ra ram jus to o ple i to
dos fa mi li a res dos de sa pa re ci dos no re fe ri do aci dente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
agradece a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, pela
atenção que teve ao seu apelo.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 60, DE 1999

Concedo a palavra, para uma comunicação
inadiável, por 5 minutos, ao Senador Bernardo
Cabral.

Altera a redação do § 1º do art. 14
da Constituição Federal, permitindo que
a lei disponha sobre a adoção do voto
facultativo.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, no dia de
ontem recebi do Senador Bello Parga, Presidente da
chamada CPI do Sistema Financeiro Nacional, o seu
trabalho em derredor das liminares que vêm sendo
concedidas pelo Supremo Tribunal Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
Constitucional:
Art. 1º O § 1º do art. 14 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

A grande verdade, Sr. Presidente, é que o
Senador Bello Parga está recebendo uma
avalanche desse tipo de medidas. E não é fácil
atender a tempo as informações que lhe são
pedidas. O seu trabalho, de 12 folhas, a meu juízo,
respeitando aqueles que possam interpretá-lo de
maneira diferente, está muito bem acabado. O
Senador Bello Parga, a certa altura, elegante e
altivo, sem ser arrogante, registra:
De saída, a ordem liminar que ora se combate
jamais mereceria ter sido deferida...
Veja que S. Exª não usa o verbo “dever”, mas
“merecer”. E ressalta: “... jamais mereceria ter sido
deferida, tendo em vista que o Agravado, na petição
inicial do mandamus, descurou-se de requerer
providência exigida pela lei, qual seja, a necessária
intimação do feito ao Parquet Federal...”.
S. Exª está a indicar aqui, Sr. Presidente, uma
nulidade, e a registra da seguinte forma: “... o que,
por si só, acarreta a nulidade do processo, ex vi do
disposto no art. 84 do Código de Processo Civil,
devendo esse Excelso Pretório, por esta razão, julgar
o presente writ de conformidade com o disposto no
inciso IV do art. 267 do Código de Processo Civil.”
Não quero, Sr. Presidente, com o meu silêncio,
deixar de registrar aqui a minha solidariedade.
Também passei por isso quando fui presidente de
uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI dos
Precatórios, e por isso desejo deixar registrada a
minha solidariedade ao Senador Bello Parga.
Era esse o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, proposta de emenda à Constituição que será
o
lida pelo Sr. 1 Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.
É lida a seguinte:

“Art. 14. ................................................
..............................................................
§ 1º A lei regulamentará o voto e o
alistamento eleitoral."
Art. 2º Esta emenda entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se os incisos I e II do § 1º do
art. 14 da Constituição Federal.
Justificação
A presente proposição visa objetivamente
inserir nas discussões sobre a adoção do voto
facultativo um novo modelo, que remete à lei a
competência para a sua adoção.
Não comungamos com aqueles que
duvidam da responsabilidade e maturidade da
população brasileira. Muito ao contrário,
acreditamos que em todos os rincões desse País
o povo tem tido a oportunidade de demonstrar de
maneira inequívoca a sua maturidade política,
quer rejeitando candidatos que estiveram
envolvidos em escândalos, quer protestando,
indo às praças públicas para manifestar apoio ou
repúdio às mais diversas ações políticas ou
candidatos.
Cremos que os jovens entre dezesseis e
dezoito
anos
são
grande
exemplo
de
engajamento político. Mesmo podendo optar,
cada vez mais eles buscam o seu alistamento e
participam ativamente das campanhas eleitorais,
dando importante contribuição ao processo,
diante de seu natural espírito contestador.
Do alto de sua experiência política, o
ex-Senador Jutahy Magalhães já pontificava da
Tribuna desta Casa em favor da adoção do voto
facultativo. Alguns excertos de seus discursos
ilustram bem o tema abordado nesta proposta,
dos quais citamos:
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“O mundo também mudou. Não há,
hoje,
nenhuma
democracia
representativa relevante que adote o
recurso do voto obrigatório. A mais
importante delas, a dos Estados Unidos
da América, que mal consegue levar às
urnas a metade do eleitorado, mesmo
nas campanhas presidenciais mais
disputadas. Tal fato não leva à dedução
de que falta participação popular àquele
consolidado sistema político-eleitoral.
De acordo com os conceitos mais
modernos, o voto facultativo é questão
pacífica nas principais democracias do
mundo contemporâneo. O voto é entendido como uma faculdade da pessoa,
uma autodeterminação do próprio ci dadão, fruto de sua liberdade de escolha,
de sua vontade. O ato volitivo, para ser
amplo e ir res tri to, não pode ser obri ga tório, pois von ta de é uma ques tão de consciência.
Voto é direito. Exercita-o o cidadão
consciente e discernido. O ele itor, ao
participar do processo de mocrático,
exerce um ato de liberdade. Se quiser
pro tes tar, pro tes ta rá vo tan do bem.
Os pa í ses to talitários, no cha mado
pe río do de guer ra fria, exalta vam o seu
sis te ma ele tivo por con se guir a par ti ci pação de prati ca men te todos os ci da dãos,
cujas es co lhas dos gover nan tes eram fei tas una ni me men te, já que não ha via opo sição.
Nos regimes consagrados à cons trução do poder político me diante o su frá gio uni ver sal di re to e se cre to, a op ção
eleitoral é um direito deferido aos ci dadãos, mas é um di re i to sub je ti vo, do qual
seu titular poderá fazer uso ou não, se gundo o princípio da livre manifestação
da von ta de.
Desse modo, o que interessa efe tiva men te num ple i to ele i to ral é a mo bi li zação da opinião pública, e esta é a que
efetivamente exprime a substância da
atuação po lítica do eleitorado; aquele
que vota apenas para evitar com pli cações legais e burocráticas não está im buído de nenhum propósito específico
quanto aos ne gó ci os da “po lis”, no ori ginal sen ti do gre go, e não há lei que o faça
se in te res sar por um as sun to que lhe pare ce não di zer res pe i to.
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Ademais, se a obrigatoriedade do
voto fosse um instrumento de essên cia
democrática, os nossos governantes au to ri tá ri os a re pe li ri am, fato jamais ocor rido na nossa Histórias; o voto compulsório, portanto, não conduz à via da democracia.
Obrigar a votar quem não quer fa zê-lo não seria uma forma de au to ri ta rismo? Não será disparatado supor que
des se ato com pul só rio pos sa bro tar algo
que me re ça ser cha ma do de cons ciên cia
política.
O voto fa cul ta ti vo in se re o ci da dão no
cam po da plena e livre es colha, tor nando
o su frá gio mais com patível com os ide a is
de mo crá ti cos; e, por ser vo lun tá rio, cons ti tui um pas so à fren te na dire ção do aper fe i ço a men to das nossas ins tituições de mo crá ti cas.
Quando o voto é facultativo, a so cie da de par ti ci pa va toma em suas mãos as
rédeas do pro cesso político. Re co nhece-se uma das garantias individuais do
ci da dão: a de opi nar ou não."
O Relatório final da Comissão da Reforma
Político-Partidária, que teve como relator o no bre Se na dor Sér gio Ma cha do, e como Pre si den te
o saudoso Senador Humberto Lucena, além de
re pre sen tar uma vi são sis tê mi ca da es tru tu ra política e partidária, disponibiliza da dos relevantes
à aná li se da ma té ria ob je to des ta pro po si ção.
Desse relatório, aliás, colhemos as sábi as
palavras do nobre Senador José Fogaça que, ao
abordar o tema, trouxe à ba ila im portante argu mento que foi a inspiração maior para o modelo
que ora apre sen ta mos.
Sua Exce lên cia, ao ma ni fes tar-se fa vo ra velmente ao tema, afirmou publicamente que, mes mo já tendo sido ardoroso de fensor do voto
obrigatório, mudou radicalmente a sua posição
em face do plebiscito que de li be rou so bre o sistema de governo a ser adotado no País e que
acabou por confirmar o presidencialismo, por quanto teve a percepção de que a esmagadora
maioria dos votantes não tinha idéia clara do
que es ta va vo tan do.
Des ta cou, por fim, que a ado ção do voto facultativo im plicará maior possibilidade de ocor rência de ple bis ci tos e re fe ren dos nas três es feras de governo, o que ge ra rá o aper fe i ço a men to
da democracia participativa, conferindo-lhe ma ior am pli tu de e abran gên cia.
Nes te sen ti do, pro po mos que se re me ta à lei a
re gu la men ta ção so bre o voto e so bre o alis ta men to
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eleitoral, desconstitucionalizando a ma téria, igua lando à forma de regulação em diversas de mocracias do mundo tais como nos Estados Uni dos, na Suíça, nas Comunidades Britânicas, na
Alemanha e na Espanha, o que dará maior fle xibi li da de para a ex pe ri men ta ção do mo de lo.
Destarte, vigente a alteração proposta, num
primeiro momento o Congresso poderá definir
como facultativo o voto para plebiscito e
referendo, mantendo a obrigatoriedade no caso
das eleições.
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Por outro lado, poderá adotar de forma
gradativa o voto facultativo para as eleições, o
que, no nosso entendimento, está mais
consentâneo com o atual estágio de maturidade
política dos cidadãos brasileiros.
Diante do exposto, esperamos contar com
o apoio dos nossos nobres pares a esta
proposição que assegura a possibilidade de
adoção gradual do voto facultativo.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. –
Senador Paulo Hartung, PSDB/ES.
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LEGISLAÇÃO CITADA

JUNHO 1999

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

(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
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, projetos que serão lidos pelo Sr.
o
1 Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
projetos lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
o
lido pelo Sr. 1 Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
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normais, a fim de que o processo legislativo não seja
mais criticado do que já vem sendo.
Cremos que a aprovação da presente iniciativa
propiciará
maior
celeridade
aos
trabalhos
parlamentares, razão por que esperamos de nossos
ilustres Pares seu acolhimento.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. –
Senador Gerson Camata.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69, DE 1999
Acrescenta parágrafo ao art. 145 do
Regimento Interno do Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 145 do Regimento Interno do
Senado Federal passa a vigorar acrescido do
seguinte § 5º:

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

“Art. 145. ..............................................
..............................................................
§ 5º A comissão reunir-se-á somente
às sextas-feiras, sábados, domingos e
segundas-feiras."

Art. 145. A criação de comissão parlamentar de
inquérito será feita mediante requerimento de um
terço dos membros do Senado Federal.
§ 1º O requerimento de criação da comissão
parlamentar de inquérito determinará o fato a ser
apurado, o número de membros, o prazo de duração
da comissão e o limite das despesas a serem
realizadas.
§ 2º Recebido o requerimento, o Presidente
ordenará que seja numerado e publicado.
§ 3º O Senador só poderá integrar duas
comissões parlamentares de inquérito, uma como
titular, outra como suplente.
§ 4º A comissão terá suplente, em número igual
à metade do número dos titulares mais um,
escolhidos no ato da designação destes, observadas
as normas constantes do art. 78.
Art. 146. Não se admitirá comissão parlamentar
de inquérito sobre matérias pertinentes:
a) à Câmara dos Deputados;
b) às atribuições do Poder Judiciário;
c) aos Estados.
Art. 147. Na hipótese de ausência do relator a
qualquer ato do inquérito, poderá o Presidente da
comissão designar-lhe substituto para a ocasião,
mantida à escolha na mesma representação
partidária ou bloco parlamentar.
....................................................................................

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A razão de ser deste projeto de resolução
prende-se à necessidade que vislumbramos de se
estabelecerem
dias
determinados
para
o
funcionamento das comissões parlamentares de
inquérito, de modo a que estas não impeçam, por
questão de horário, os trabalhos normais da atividade
parlamentar, que encerram a mesma importância dos
trabalhos das CPI.
O que vem ocorrendo, na prática, é que muitas
vezes a CPI se reúne em horários de funcionamento
do Plenário ou das comissões permanentes, o que
obriga a suspensão das sessões normais, fato por
demais prejudicial para o funcionamento dos
trabalhos congressuais.
A imprensa freqüentemente formula críticas,
muitas das quais injustas, ao trabalho legislativo,
rotulando-o de moroso e ineficiente. Sabemos que
tais críticas são muitas vezes equivocadas, pois que a
apreciação de uma proposta requer todo um
processo de discussão e votação que encerra troca
de idéias divergentes e posições antagôncias, para,
finalmente, lograr ou não aprovação, o que pode
demandar muito tempo, sobretudo quando tais
propostas envolvem matéria polêmica. Justamente
por isso, pensamos que os trabalhos das CPI devem
ocorrer em dias que não obstem os trabalhos

CAPÍTULO XIV
Das Comissões Parlamentares de Inquérito

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Resolução nº 69, de 1999, lido anteriormente, terá
perante a Mesa o prazo de cinco dias úteis, a fim de
receber emendas, nos termos do Regimento Interno
do Senado Federal.

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 351, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II, do art. 336, do
Regimento Interno, requeremos urgência para o
Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1999, que
estabelece normas para a organização e a
manutenção de programas especiais de proteção
a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o
Programa Federal de Assistência a Vítimas e a
Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a
proteção e acusados ou condenados que tenham
voluntariamente prestado efetiva colaboração à
investigação policial e ao processo criminal.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. –
Jáder Barbalho – Edison Lobão – Sérgio
Machado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Esse
requerimento será votado após a Ordem do Dia, na
forma do disposto no art. 340, inciso II, do Regimento
Interno.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
pede a palavra como Líder?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas registrar a presença do Vice-Ministro das
Relações Exteriores do Iraque, Sr. Nizar Hamdoun,
que veio tratar de assuntos ligados ao problema do
petróleo. S. Exª já conversou com vários Srs.
Senadores, e gostaria que a sua presença ficasse
registrada.
Agradeço a V. Exª pela permissão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
agradece a comunicação de V. Exª.
Em nome do Senado Federal, tenho a honra de
dar as boas-vindas a S. Exª o Sr. Vice-Ministro.
Desejo que ele possa, visitando a nossa Casa, colher
a melhor impressão sobre o funcionamento da
democracia brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 101, DE 1998
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 336, de 1999)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 101, de 1998 (apre sentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Pa re cer nº 559, de 1998, Re la tor ad hoc: Senador Lú cio Alcântara, com voto con trário do Se na dor La u ro Cam pos), que au toriza a República Fe derativa do Brasil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no
valor de até dezesseis mi lhões e quinhentos mil marcos alemães, junto ao
Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW,
destinada ao financiamento parcial do
Projeto de Saneamento Básico do Piauí,
tendo
Parecer sob nº 80, de 1999 (sobre a
Emenda nº 1, de Plenário), da Comissão
de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se nador Ney Su as su na, con trá rio.
A Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re cimen tos ao Ple ná rio so bre o as sun to.
Na ses são de li be ra ti va or di ná ria de 25 de novem bro úl ti mo, a Pre si dên cia co mu ni cou à Casa a
apro va ção pela Mesa do Re que ri men to nº 568, de
1998, do Se na dor Ro me ro Jucá, so li ci tan do in formações ao Ministério da Fazenda referentes ao
pre sen te pro je to, bem como a con se qüen te in terrupção da tramitação da proposição até o envio
da res pos ta ao ci ta do re que ri men to.
As informações foram en caminhadas atra vés do Avi so nº 887, de 1998, do Mi nis tro da Fazen da, que foi lido na ses são de li be ra ti va or di nária de 12 de janeiro último, vol tando o projeto a
par tir des ta úl ti ma data à sua tra mi ta ção nor mal.
Prestados os esclarecimentos e estando a
matéria devidamente instruída, passa-se à sua
dis cus são em con jun to com a emen da.
Em dis cus são. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Pas sa-se à vo ta ção do pro je to.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
encaminhar, tem a palavra o Senador Hugo
Napoleão.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, de uma maneira geral, em operações de
que participam organismos internacionais, a exemplo
mesmo do Banco Mundial e do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, há um longo prazo de
maturação, de discussão, de debate e juntada de
documentos aos processos relativos a cada Unidade
Federada ou mesmo à República Federativa do
Brasil.
O mesmo ocorre com os órgãos de
financiamento internacional, a exemplo do KfW, que
ora oferece à República Federativa do Brasil a
importância de 16,5 milhões de marcos alemães,
equivalentes a aproximadamente US$10 milhões, um
milhão e meio dos quais a fundo perdido, para que o
Ministério da Saúde os repasse para programas em
meu Estado.
Por incrível que pareça, Sr. Presidente – era
este o comentário que eu gostaria de fazer neste
momento, nesta hora e neste instante -, a negociação
com o KfW começou durante o período em que estive
à frente dos destinos do Piauí – governei de 1983 a
1986. Bem se vê e se prova, V. Exª pode verificar
facilmente, que o prazo de maturação a que ora faço
referência é geralmente longo e extenso. Mas o
processo já recebeu todos os pareceres, V. Exª já
declinou, inclusive, as últimas medidas com relação a
ele, e eu apenas acrescentaria que ele se destina a
atender, na área de saúde, municípios nas regiões de
Valença, Oeiras, Picos, Fronteiras e Paulistana, que
são microrregiões do meu Estado.
Por essa razão, desde já, como Líder do Partido
da Frente Liberal, consigno meu voto favorável à
aprovação desse importante empréstimo.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra, para encaminhar a votação, o Senador
Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o Bloco da Oposição votará
favoravelmente ao projeto de resolução, mas eu
gostaria de salientar uma particularidade desse
projeto. Nas demais operações do Programa de
Saúde Básico do Nordeste, em todos os Estados,
sempre houve uma contrapartida de recursos dos
respectivos governos estaduais. No caso do Piauí, o
Estado demonstrou a impossibilidade de fazer face,
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com recursos próprios, a essa contrapartida. Diante
dessa situação, o Ministério da Saúde – em última
análise, o Governo Federal – mostrou bom senso:
reconheceu
a
realidade,
reconheceu
a
impossibilidade de o Governo do Estado oferecer
recursos próprios e destinou uma dotação
específica do Orçamento federal para compor a
contrapartida aos recursos internacionais. Dessa
forma, possibilitou-se a conclusão da operação e
não foi prejudicado o Piauí.
Quero salientar essa particularidade, porque
se trata de um caso em que o Governo Federal agiu
com bom senso e não com o rigor empedernido, o
rigor que é cego para as peculiaridades e as
particularidades que cada caso e cada Estado
apresentam.
De forma que estamos manifestando o voto
favorável, ao mesmo tempo em que reconhecemos o
bom-senso do Governo Federal, cumprimentando-o
por essa assunção de responsabilidades na
contrapartida.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência lembra aos Srs. Senadores que se
encontram em outras dependências da Casa que
teremos, em seguida, votação nominal, razão pela
qual solicita aos Srs. Senadores que se dirijam ao
plenário.
Ainda está em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, contra o voto do Senador Lauro
Campos.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço que registre a minha abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será atendida.
Passa-se à votação da Emenda nº 1, de
Plenário, que tem parecer contrário da Comissão de
Assuntos Econômicos.
A Presidência chama a atenção do Plenário e
dos Líderes na Casa para a votação da emenda, que
tem parecer contrário da Comissão de Assuntos
Econômicos.
Em votação a emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
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A matéria vai à Comissão Diretora para redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 427, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação final do
Resolução nº 101, de 1998.

Projeto

de

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nº 101, de 1998, que
autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo no valor de
até dezesseis milhões e quinhentos mil marcos
alemães, junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau
– KfW, destinada ao financiamento parcial do
Projeto de Saneamento Básico do Piauí.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de junho
de 1999. – Geraldo Melo – Presidente – Carlos
Patrocínio _ Relator – Lúdio Coelho – Ademir
Andrade.
ANEXO AO PARECER Nº 427, DE 1999
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 1999
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor de até dezesseis
milhões e quinhentos mil marcos
alemães, junto ao Kreditanstalt für
Wiederaufbau – KfW, destinada ao
financiamento parcial do Projeto de
Saneamento Básico do Piauí.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil
autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989,
restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas
do Senado Federal, a contratar operação de crédito
externo, no valor equivalente a até dezesseis milhões
e quinhentos mil marcos alemães, junto ao
Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da
operação serão destinados ao financiamento parcial
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do Projeto de Saneamento Básico do Estado do
Piauí.
Art. 2º As condições financeiras básicas da
operação referida no artigo anterior são as seguintes:
I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau –
KfW;
III – valor: equivalente a até DM16.500.000,00
(dezesseis milhões e quinhentos mil marcos
alemães), de principal, sendo DM15.000.000,00
(quinze milhões de marcos alemães) de empréstimo
e até DM1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
marcos alemães) de contribuição financeira
não-reembolsável;
IV – finalidade: melhorar o setor de saúde e de
saneamento básico no Centro-Sul do Estado do Piauí
e ações complementares visando a assegurar a
sustentabilidade do projeto por parte de grupos de
usuários locais;
V – juros: até 4,5% a.a. (quatro inteiros e cinco
décimos por cento ao ano) fixos, incidentes sobre o
saldo devedor do principal, a partir da data de cada
desembolso dos recursos no exterior;
VI – prazo: aproximadamente dezoito anos e
seis meses;
VII – carência: aproximadamente quatro anos;
VIII – comissão de compromisso: até 0,25% a.a.
(vinte e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
saldo não desembolsado, contado a partir de três
meses após a assinatura do contrato;
IX – despesas gerais: as razoáveis, limitadas a
até 0,1% (um décimo por cento) do valor do
empréstimo;
X – juros de mora: até 3,0% a.a. (três por cento
ao ano) acima da taxa de desconto do Deutsche
Bundesbank cotada na data do vencimento da
obrigação;
XI – período de desembolso: até 31 de
dezembro de 2002;
XII – condições de pagamento:
a) do principal: em 30 (trinta) parcelas
semestrais, consecutivas e iguais, vencendo-se a
primeira em 30 de junho de 2002, porém, não antes
do último desembolso, e a última em 30 de dezembro
de 2016;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 30
de junho e 30 de dezembro de cada ano;
c)
da
comissão
de
compromisso:
semestralmente vencida, em 30 de junho e 30 de
dezembro de cada ano, sendo a primeira parcela
após a emissão do Certificado de Autorização;
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d) das despesas gerais: após a emissão do
Certificado de Registro, mediante comprovação, em
reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só
possam ser pagas em moeda estrangeira.
Parágrafo único. As datas de pagamento do
principal e dos encargos poderão ser alteradas em
função da data de assinatura do contrato.
Art. 3º A autorização concedida por esta
Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de
quinhentos e quarenta dias, contado da data de sua
publicação.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à
imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 129, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 343, de 1999 – art. 281, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 129, de 1999, do
Senador
Hugo
Napoleão
e
outros
Senadores, que escolhe o Senhor
Guilherme Gracindo Soares Palmeira para o
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União, nos termos do art. 73, § 2º, inciso II,
da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob nº 402, de
1999,
da
Comissão
de
Assuntos
Econômicos, Relator: Senador José Jorge.
Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Luiz Otávio para discutir.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Para discutir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Senadores, ao analisarmos, ontem, na reunião da
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Comissão de Assun tos Eco nô mi cos, o nome do Se na dor Gu i lher me Pal me i ra, in di ca do pelo Presidente
Fer nan do Hen ri que para com por o Tri bu nal de Contas da União como Mi nis tro, não tive a opor tu ni da de
de usar da pa la vra, ten do em vis ta a imen sa quan ti dade de com pa nhe i ros e ami gos do Se na dor Gu i lher me
Pal me i ra que que ri am se ma ni fes tar. No en tan to, reser vei-me para hoje.
Ten do em vis ta a ex ten sa pa u ta que com põe o
nos so dia, gos taria ape nas de acrescen tar que o
nos so Esta do, o Esta do do Pará, tam bém se sen te
hon ra do pela indi ca ção e, com certe za, a apro vação por gran de par te dos Srs. Mem bros des ta Casa
– aí in cluo o Se na dor Ber nar do Ca bral, do Esta do
do Ama zo nas, o Sena dor Gilber to Mes tri nho, que
tam bém faz sinal aqui – do nome do bri lhan te
ex-Senador, ex-Prefeito e ex-Governador de Ala goas. Com cer te za, com o Se na dor Gu i lher me Pal me -i
ra no Tri bu nal de Con tas da União, os me nos es clare ci dos, os que têm di fi cul da des no an da men to e no
acom pa nha men to das suas pres tações de contas
no Tribunal de Con tas da União, aque les pre fe i tos
que as si nam con vê ni os usan do re cur sos da União
te rão a oportu ni da de de, re al men te, es tabelecer
uma for ma mais prá ti ca e mais hu ma na, ten do em
vis ta o conhecimento e a vi vên cia des se bri lhan te
ci da dão bra si le i ro, que nos deu a hon ra de ter perten ci do ao Sena do Fe de ral, ao Congres so Na ci onal, e que, bri lhan te men te, vai re pre sen tar a nos sa
Casa no Tri bu nal de Con tas da União.
Apre sen to os meus cum pri men tos ao novo Minis tro do Tri bu nal de Con tas da União, Se na dor Gu ilher me Pal me i ra.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ti nua
em dis cus são.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con cedo a pa la vra ao no bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs Se na do res, em bo ra eu já te nha fa la do
como re pre sen tan te do nos so Par ti do, o PPB, gos taria de re gis trar o meu sen ti men to pes so al com re lação à in di ca ção do Se na dor Gu i lher me Pal me i ra para
ocupar uma das vagas do Tribunal de Contas da
União.
Tive o privilégio, Sr. Presidente, assim como
vários membros desta Casa, de privar da companhia
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desse insigne homem público nos trabalhos desta
Casa; companhia que valeu para todos nós
ensinamentos, experiências, gestos de firmeza, de
posicionamento, de solidariedade. Quero, enfim,
registrar uma admiração profunda por esse homem,
que tem uma vasta folha de serviços prestados ao
seu Estado e ao seu País e, agora, vai, com a
indicação desta Casa, ocupar uma das cadeiras do
Tribunal de Contas da União.
Estamos seguros de que o eminente Senador
Guilherme Palmeira, por tudo que já fez, pela
experiência que acumulou ao longo de tantos anos de
dedicação à vida pública, haverá de se conduzir
naquela Casa com a mesma probidade, com a
mesma honradez, com a mesma competência com
que se conduziu nesta Casa.
Quero registrar, portanto, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a minha solidariedade à indicação do
nome do Senador Guilherme Palmeira para ocupar
uma das cadeiras do Tribunal de Contas da União.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Continua
em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Passa-se à votação, que, de acordo com o
disposto no art. 383, inciso VII, combinado com o art.
291, inciso I, alínea “e”, do Regimento Interno, deve
ser procedida por escrutínio secreto.
A Mesa solicita às Srªs e Srs. Senadores que
ocupem os seus lugares.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra, Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é apenas para deixar bastante claro que
estamos votando favoravelmente ao nome do
eminente Senador Guilherme Palmeira. Os
companheiros, tanto na Comissão de Assuntos
Econômicos quanto em plenário, já se manifestaram
acerca do notável trabalho realizado por esse bravo
companheiro, tanto no seu Estado quanto no País.
Era o que eu tinha a consignar.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ja der Bar ba lho para enca mi nhar a vo ta ção.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Presidente, registro, em nome da Liderança do
PMDB, a nossa recomendação ao nome do nosso
ex-colega, Gu i lher me Pal me i ra, para o car go de Minis tro do Tri bu nal de Con tas da União. Tive o pri vi légio de ser o se gun do sig na tá rio, já que o pri me i ro foi o
no bre Se na dor Hugo Na po leão – e se ria ir re cu sá vel
que fos se o pri me i ro, face, in clu si ve, a ori gem po lí ti ca
do ex-companheiro Gu i lher me Pal me i ra. Mas foi com
gran de ale gria que, como Lí der do PMDB, subs cre vi o
re que ri men to de in di ca ção. Enten do que a vida po lí tico-partidária brasileira perde um político de grande
valor, com um currículo respeitável, e o Tribunal de
Contas da União ganhará al guém com larga ex periência administrativa, sensibilidade e com todas as
con di ções de ter um gran de de sem pe nho em fa vor do
País.
Por to das es sas ra zões, re no vo: foi com gran de
ale gria que subs cre vi o re que ri men to após a as si natura do nobre Líder Hugo Napoleão. Recomendo à
Ban ca da do PMDB para que vote fa vo ra vel men te à
indicação.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Sér gio Ma cha do para enca mi nhar a vo ta ção.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srs. Se na do res, eu tam bém subs cre vi o
re que ri men to de in di ca ção logo após o no bre Se nador Ja der Bar ba lho. E o fiz com gran de cons ciên cia e
com pa nhe i ris mo. Te nho cer te za que o no bre Se na dor
Gu i lher me Pal me i ra, mes mo de i xan do o Se na do para
exer cer sua nova fun ção, con ti nu a rá sen do um grande co la bo ra dor des te Po der e do Esta do bra si le i ro.
O PSDB re co men da, por tan to, o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ti nuamos em processo de votação. Os Srs. Senadores
que não te nham vo ta do po dem vo tar. Tem a pa la vra a
Se na do ra Ma ri na Sil va para en ca mi nhar a vo ta ção.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – A
Li de ran ça do Blo co li be ra a Ban ca da nes sa vo ta ção,
Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência lembra à Casa que a votação é secreta.
(Pausa.)
(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Votaram
SIM 64 Srs. Senadores, e NÃO 3.
Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 68 vo tos.
Apro va da a in di ca ção do Sr. Gu i lher me Pal me ira para o Tri bu nal de Con tas da União.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
É a se guin te a ma té ria apro va da:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 129, DE 1999
Escolhe o Senhor Gu ilherme Gracindo Soares Palmeira para o cargo de
Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas da União,
nos termos do art. 173, § 2º, inciso II, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É es co lhi do o Se nhor Gu i lher me Gra cindo So a res Pal me i ra para o car go de Mi nis tro do Tri bunal de Con tas da União, nos ter mos do art. 73, § 2º,
in ci so II, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e do art. 105, in ci so
II, da Lei nº 8.443, de 1992.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 3:
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 1997
(Vo ta ção no mi nal)
Vo ta ção, em se gun do tur no, do Subs titu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 19, de 1997, do Senador Antonio Carlos
Valadares e ou tros Senadores, que dispõe
sobre a destinação de recursos da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu nicí pi os, para a im ple men ta ção, fun ci o na mento e gestão do Sistema Único de Saúde, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do
Parecer sob nº 655, de 1998, da Co missão de Constituição, Justiça e Ci da dania, Relator: Se nador Romeu Tuma, ofe recen do a re da ção para o se gun do tur no.
A Pre si dên cia es cla re ce que a ma té ria cons tou
da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
2 do cor ren te, quan do teve sua vo ta ção, em se gun do
tur no, adi a da para hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
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É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 352, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o inci so III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro
adi a men to da vo ta çaõ do subs ti tu ti vo à Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19/97, a fim de ser fei ta na ses são de 11 de agos to (13 dias úte is).
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. –
Anto nio Car los Va la da res.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares,
como au tor do re que ri men to.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si den te, mais uma vez, a pedi do de al gu mas li de ran ças, so mos com pe li dos a promo ver o adi a men to do an da men to des ta ma té ria, tendo em vis ta a pos si bi li da de de a mes ma não al can çar
êxi to na sua vo ta ção úl ti ma, de se gun do tur no. Lo gica men te que a nos sa luta não é no sen ti do de ven cer
o Go ver no no ple ná rio do Se na do Fe de ral. Lon ge de
mim, par ti ci pan do de uma Ban ca da de ape nas ca torze Se na do res, ter a pre ten são de apro var uma pro posi ção, a todo cus to, sem o apo io da ma i o ria dos Se nadores. Por isso é que, achando que até o mês de
agos to já te re mos o cli ma ne ces sá rio para que te nhamos nú me ro su fi ci en te à apro va ção da ma té ria, é que
es tou, mais uma vez, re que ren do ao Se na do Fe de ral
o seu adi a men to. Sa be mos que a Sa ú de está vi ven do
um mo men to di fí cil, como de res to toda a área so ci al
do Bra sil. Bas ta di zer que os re cur sos or ça men tá ri os
destinados à Saúde para este ano de 1999 es gotam-se em 73% em ape nas nove Esta dos da Fe de ração, ou seja, nove Esta dos le vam qua se que a to ta lida de do bolo des ti na do no Orça men to da União para
o se tor sa ú de.
Então, é pre ci so que haja uma re for mu la ção no
setor, para que os Estados mais pobres, prin ci palmen te os das re giões me nos de sen vol vi das, como o
Nor te e o Nor des te, te nham os re cur sos re cla ma dos
pela po pu la ção e para que o SUS te nha o apa re lhamen to su fi ci en te para aten der aos mais po bres.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, ape sar de
de cla ra ções re i te ra das até de in te gran tes do Go verno, mes mo com a apro va ção da CPMF, o se tor sa úde se en con tra ain da al ta men te pre ju di ca do, por que
o Go ver no Fe de ral não apli cou, como de ve ria, a in tegralidade dos recursos nesse setor, haja vista que
uma par te subs tan ci al foi des vi a da para o pa ga mento de financiamentos do FAT, pagamento de juros,
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en fim, pa ga men tos ou tros, con tra ri an do até a Emenda Constitucional nº 12, mediante a qual se criou a
CPMF para dar sus ten ta ção ao fun ci o na men to do setor sa ú de em todo o Bra sil.
Sr. Pre si den te, para com ple tar a mi nha in for mação, já exis tem até ações de in cons ti tu ci o na li da de no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e em ou tras ins tân ci as da
Justiça Federal, mostrando que o Governo Federal
de ve ria ze lar não ape nas pelo cum pri men to das promessas anteriormente estabelecidas an tes da aprovação da CPMF, como também respeitar a própria
Cons ti tu i ção Fe de ral.
De sor te, Sr. Pre si den te, que a mi nha pa la vra é
de otimismo. Espero que, no mês de agosto, fi nalmente, todas as Bancadas, sejam as do Governo,
como a Ban ca da de Opo si ção, es te jam uni das num
só pro pó si to, o de mos trar ao Bra sil que o Se na do Fede ral tem um pro je to em fa vor da sa ú de pú bli ca, um
pro je to que con fe re ao se tor re cur sos cer tos, de ter mina dos e obri ga tó ri os: 30% dos re cur sos da se gu ri dade so ci al, 12% dos re cur sos das re ce i tas es ta du a is e
10% das re ce i tas mu ni ci pa is. Com esse mon tan te de
re cur sos, che ga re mos a um vo lu me tal que nos permi ta não vi ver mos como hoje: do en tes re je i ta dos nas
por tas dos hos pi ta is, clí ni cas sen do fe cha das por que
re ce bem uma re mu ne ra ção in com pa tí vel com os serviços que pres tam, mé di cos in sa tis fe i tos, sem me dica men tos para dar aos po bres.
Por tan to, Sr. Pre si den te, o meu pe di do de adi amen to é mais uma pro va de con fi an ça no Se na do Fede ral. O Se na do, quan do apro vou a CPMF na sua primeira edição, o fez sob a con di ção de que te ria um
projeto alternativo para a saúde. Mas já que temos
esse projeto e não há possibilidades políticas da
apro va ção des ta ma té ria no se gun do tur no, es tou pedin do o seu adi a men to – essa ma té ria tra mi ta des de
1996 na Casa. Como há um si nal de que, no mês de
agosto, haverá uma abertura no sentido da apro vação da ma té ria, para não sa cri fi car o seu an da men to,
apre sen tei este re que ri men to.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) –
Peço a pa la vra para en ca mi nhar, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para enca mi nhar, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Artur
da Tá vo la.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ca mi nho o presen te re que ri men to de adi a men to da vo ta ção...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
encaminha pelo PSDB?
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sim,
apenas para encaminhar, peço que o microfone me
ajude, se a Mesa puder providenciar. Caso não seja
possível...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem que acionar o botão uma única vez.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr.
Presidente, o óbvio eu sei.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Mas V.
Exª está com dois microfones, e não está sendo
suficiente.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Mas
nem com dois, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Torço
para que V. Exª possa usá-lo bem.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Eu
também, Sr. Presidente. Muito obrigado a V. Exª.
Encaminho o requerimento de adiamento
favoravelmente, pela falta de condições políticas
momentâneas de se aprovar a matéria, mas
curiosamente encaminho pelas razões opostas às do
Senador Antonio Carlos Valadares. E explico por quê.
Não creio que essa matéria deva ser tratada no bojo
da Oposição ou no bojo do Governo. Não creio que
ela tenha que ser aprovada ou rejeitada e, no caso
nosso agora, adiada por uma razão oposicionista ou
por uma razão situacionista.
O próprio Senador, no seu discurso, aludiu com
muita clareza ao caráter suprapartidário do próprio
projeto: a importância do SUS. Mas o fez dentro de
um discurso oposicionista. E como a Oposição nesta
Casa merece todo o acatamento e todo o respeito por
sua acendrada preocupação social, eu gostaria de
trazer alguns dados, assim, ao léu, recentes, sobre o
esforço que se faz atualmente no SUS e a
importância, evidentemente por cima das paixões
partidárias ou político-ideológicas, da aprovação
posterior desta matéria.
Somente na última semana, tivemos, tomando
dados ao léu e dando uma satisfação à Oposição que
tanto reclama de medidas sociais na área do
Governo, na área da saúde e do SUS os seguintes
acontecimentos (dados tirados do meu computador
na última semana):
– foram repassados R$11,2 milhões aos
Estados em gestação avançada de saúde. Isso se
refere ao piso de atenção básica de saúde;
– o Ministério da Saúde criou o Dia Nacional da
Asma;
– a Vigilância Sanitária, de importância fun damental para a saúde no Brasil, di vul gou novas taxas
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para re gis tros de pro du tos e em pre sas. E o pa pel da
Vi gi lân cia Sa ni tá ria, ab so lu ta men te re for mu la da neste Go ver no, tem sido e con ti nu a rá a ser es sen ci al na
de fe sa de mu i tas te ses que a Opo si ção de fen de nesta Casa.
– o Ministro Serra – está nos jornais – adotou
medidas drásticas e fortes relativas a novas medidas
para planos e seguros de saúde. Foram revistos mais
de uma centena de planos de saúde.
Nessas horas não se ouve a Oposição. Também
é verdade que nem sempre o Governo fala quando
deve na defesa dos seus feitos e, sobretudo, no
campo social, no qual ele não deve, digamos assim,
ausências e lacunas como as que constantemente
são levantadas neste plenário.
– O Fundo Nacional de Saúde fez uma
avaliação completa das campanhas de imunização
contra doenças;
– A Saúde proibiu a produção e comercialização
do erva-mate com adição de açúcar;
– A Saúde repassou aos Estados, sem as
discriminações que habitualmente são levantadas
contra o repasse de recursos na área da saúde
apenas para alguns Estados – e elas o foram hoje –
R$53,4 milhões relativos ao Piso de Atenção Básica;
– Foram liberados R$22,8 milhões para
Agentes Comunitários e Saúde da Família, tese das
esquerdas brasileiras exercitadas em alguns
governos municipais;
– O Ministério promoveu o Encontro Nacional de
Saúde do Trabalhador.
Disso não se fala, isso não se comenta. Fato
positivo não existe, apenas o discurso, a retórica,
permanentemente crescente em relação ao que
seriam déficits nessa área, quando, ao contrário,
esses déficits estão sendo enfrentados como nunca o
foram e com uma consciência social crescente, razão
pela qual antes de enumerar outros pontos como os
50,3 milhões para os serviços ambulatoriais da rede
do SUS, os 279 milhões a municípios habilitados na
gestão plena de saúde, os 220 milhões para
pagamentos de internações hospitalares no SUS, o
prêmio da Feira Internacional de Saneamento
concedido à Fundação Nacional de Saúde, a
campanha contra o hábito de fumar e novos serviços,
a queda de 38% – dado importante – de mortalidade
por AIDS no Brasil.
Sr. Presidente, já que o olhar de V. Exª me avisa
do excesso de minhas palavras...
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Não, não
é pelo ex ces so das suas pa la vras, mas pe los ou tros
olha res so bre mim. E tra ta-se do en ca mi nha men to de
vo ta ção de um re que ri men to ape nas.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Sr.
Presidente, com toda a razão. Peço que me dirijam
to das as dis cor dân ci as da vida, mas ja ma is olha res,
por que às ve zes eles são por ta do res de car gas para
as qua is nem sem pre es ta mos pre pa ra dos.
Mas o que gostaria de dizer, como satisfação à
Opo si ção, é que nes sa área se in ves te como nun ca se
in ves tiu no Bra sil. E é uma afir ma ção da po lí ti ca so ci al
do Governo, que até tem se des cu i da do, de cer ta forma, de pro cla mar os avan ços, os es for ços nes sa ma téria. Em ho me na gem à Opo si ção na Casa, que sem pre
levanta a questão social como prioritária – nós, do
PSDB, tam bém a te mos como ques tão pri o ri tá ria -, fiz
ques tão de enu me rar, as sim de pas sa gem, ape nas alguns da dos re ti ra dos hoje pelo meu com pu ta dor – e à
dis po si ção de qual quer Sr. Se na dor, na rede de com puta do res do Se na do – re la ti vos ao SUS, es pe ran do que,
com o adiamento, tudo isso esteja acima de paixões
partidárias e de antipatias ou simpatias por esse ou
aque le Mi nis tro da Re pú bli ca.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O PSDB
en ca mi nha o voto fa vo rá vel ao adi a men to.
Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia na data esta be le ci da pelo Ple ná rio, ou seja, no dia 11 de agos to
do cor ren te.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Um
dia ela vol ta rá à pa u ta, Sr. Pre si den te, um dia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Todos
es pe ra mos, Se na do ra.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 4:
REQUERIMENTO Nº 301, DE 1999
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re querimento nº 301, de 1999, do Senador Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan do, nos ter mos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 54, de 1999,
com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 25, de
1996, por versarem so bre concessão do
be ne fí cio de se gu ro-desemprego aos traba lha do res da pes ca.
Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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O Projeto de Lei do Senado nº 54, de 1999,
passa a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei
da Câmara nº 25, de 1996.
As ma térias retornam ao exame da Co missão de Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 5:
REQUERIMENTO Nº 305, DE 1999
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re querimento nº 305, de 1999, da Senadora
Marluce Pinto, solicitando, nos termos
regimentais, que sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 1995 (nº 1.920/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a
jor na da de tra ba lho e ou tros as pec tos refe ren tes à or ga ni za ção do tra ba lho e das
condições am bientais dos trabalhadores
que realizam suas atividades con ti nu amente em terminais de vídeo, além da
Comissão constante do despacho inicial
de dis tribuição, seja ouvida, também, a
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 1995,
vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da dania e, posteriormente, à Comissão de Assuntos
Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 6:
REQUERIMENTO Nº 308, DE 1999
Votação, em turno único, do Re que rimento nº 308, de 1999, da Senadora Emilia
Fernandes, solicitando, nos termos re gimentais, que sobre o Projeto de Resolução nº
54, de 1999, de autoria do Senador Gilvam
Borges, que dispõe sobre as formalidades e
disciplina os procedimentos para a apreciação
dos atos de outorga e de renovação de con cessão, permissão ou autorização de serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Edu ca ção.
Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O Projeto de Resolução nº 54, de 1999, vai à
Comissão de Educação e, posteriormente, à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
Comissão Diretora.

JUNHO 1999

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 7:
REQUERIMENTO Nº 316, DE 1999
Votação, em turno único, do Re que rimento nº 316, de 1999, do Se nador Lúcio
Alcântara, solicitando, nos termos re gi mentais, a tra mitação conjunta dos Projetos de
Resolução nºs 14 e 54, de 1999, por ver sarem sobre atos de outorga e de renovação
de con ces são, per mis são ou au to ri za ção de
serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens.
Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Os Projetos de Resolução nºs 14 e 54, de
1999, pas sam a tra mi tar em con jun to.
As ma té ri as vão ao exa me das Co mis sões de
Edu ca ção, de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
da Co mis são Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 8:
REQUERIMENTO Nº 317, DE 1999
Votação, em turno único, do Re querimento nº 317, de 1999, do Senador Lúcio
Alcântara, solicitando, nos termos re gi mentais, a tra mitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 88 e 300, de 1999, por
versarem sobre a instituição do sistema de
lis ta fe cha da na ele i ção pro por ci o nal.
Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 88 e 300, de
1999, passam a tramitar em conjunto e re tornam à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em
de ci são ter mi na ti va.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esgo tada a ma té ria cons tan te da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer ofe re cen do a re da ção final para o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 129, de
1999, aprovado na Ordem do Dia da presente ses são, que, nos termos do pa rá gra fo úni co do art. 320
do Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Plenário, será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 428, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 129, de 1999.
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de 1999,
que escolhe o Senhor Guilherme Gracindo Soares
Palmeira para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União, nos termos do art. 73, § 2º, inciso II,
da Constituição Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de junho de
1999. – Geraldo Melo , Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator – Lúdio Coelho – Ademir
Andrade.
ANEXO AO PARECER Nº 428, DE 1999
Escolhe
o
Senhor
Guilherme
Gracindo Soares Palmeira para o cargo
de Ministro do Tribunal de Contas da
União, nos termos do art. 73, § 2º, inciso
II, da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º É escolhido o Senhor Guilherme
Gracindo Soares Palmeiras para o cargo de Ministro
do Tribunal de Contas da União, nos termos do art.
73, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, e do art.
105, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 353, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento
Interno, requeiro a dispensa de publicação do
Parecer, para imediata discussão e votação da
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
129, de 1999, de autoria do Senador Hugo
Napoleão e outros senhores Senadores, que
indica o Senhor Guilherme Gracindo Soares
Palmeiras para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União, nos termos do art. 73, § 2º,
inciso II, da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1999. –
José Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 351,
de 1999, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Proje to de Lei da Câ ma ra nº 22, de 1999.
Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Apro va do o re que ri men to, a ma té ria a que se refe re fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da ses são deliberativa ordinária subseqüente, que terá lugar na
pró xi ma se gun da-feira, tudo de con for mi da de com os
ter mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presi den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
lembrar a todos os Srs. Se na do res que fa zem par te
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos que te re mos
re u nião ago ra e gos ta ria de pe dir a gen ti le za que dessem con ti nu i da de aos nos sos tra ba lhos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª é
o pró xi mo ora dor ins cri to e tem a pa la vra por ces são
do Se na dor Na bor Jú ni or.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no Esta do De mocrá ti co de Di re i to, o ad mi nis tra dor pú bli co é obri ga do
a sub me ter-se não ape nas à lei, mas igual men te ao
Di re i to e à Éti ca, para que pos sa atin gir os ide a is de
jus ti ça so ci al e bem-estar da so ci e da de.
São es ses os ob je ti vos es sen ci a is nor te a do res
da ação de todo ho mem pú bli co res pon sá vel, con forme es ta be le ci do e con sa gra do em nos sa Car ta Magna: a administração pública deverá obedecer aos
prin cí pi os da le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de
e pu bli ci da de. Para a pes soa ju rí di ca de Di re i to Pú blico, tudo o que não é ex pres sa men te per mi ti do pelo
Di re i to está pro i bi do.
A his tó ria re cen te da Admi nis tra ção Pú bli ca brasi le i ra, no en tan to, tem sido a ne ga ção prá ti ca desses princípi os le ga is e cons ti tu ci o na is, pois mui-
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tas ve zes o ad mi nis tra dor pú bli co, por sua con du ta incon se qüen te e ir res pon sá vel, não se sub me te ao Dire i to nem à Éti ca, pra ti can do atos ile ga is e ile gí ti mos.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a busca
do interesse público e a legitimidade da conduta
administrativa para a realização das aspirações da
sociedade têm sido desprezadas por muitos
administradores públicos, que se servem dos cargos
ao invés de servirem ao público.
São muitos e graves os tipos de desvios de
comportamento que ocorrem em todos os níveis e
setores da administração pública.
A falta de racionalidade, ética e legalidade na
conduta dos administradores públicos é de maior
gravidade quando atinge diretamente a área das
finanças públicas, pois os efeitos negativos são
passados para a atual geração e também para as
gerações futuras.
A soma de um grande número de atos ilegais,
ilegítimos, não éticos e não racionais tem como
resultado a atual crise das finanças públicas no Brasil,
que envolve União, Estados e Municípios.
Hoje temos um setor público praticamente
falido, sem condições de investir nas necessidades
sociais urgentes de uma população cada vez mais
carente de serviços públicos nas áreas de saúde,
educação, transportes e energia.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Brasil
não mais pode suportar que administradores
irresponsáveis pratiquem heresias na área dos
gastos públicos, gerando pressões inflacionárias,
destruindo qualquer noção de prioridade e de
necessidades coletivas, para atender a apetites
pessoais, práticas desonestas e falta de ética.
O Governo Federal tem assumido o ônus de
atos irresponsáveis cometidos por administradores
dos Estados e Municípios, fazendo com que o
contribuinte brasileiro pague os custos de despesas
realizadas em decorrência de inconseqüência de
aventureiros políticos.
É preciso, portanto, adotar providências
urgentes no sentido de garantir uma gestão financeira
estatal saudável para União, Estados e Municípios,
como única forma de garantir a estabilidade
monetária, o equilíbrio fiscal e a capacidade de
investimento do setor público, de forma a atender as
demandas de nossa população.
Muitas medidas e providências podem e devem
ser tomadas no sentido de garantir o equilíbrio, a
racionalidade e as prioridades na área das finanças
públicas.
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O se tor pú bli co pre ci sa de mé to dos, téc ni cas e
processos de arrecadação e tributação, bem como
ra ci o na li zar o gas to pú bli co no sen ti do de oti mi zar os
be ne fí ci os cor ren tes da des pe sa para o pú bli co, a fim
de ele var o ní vel de bem-estar de nos sa po pu la ção.
O setor público pre cisa, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Se na do res, ser mais efi ci en te, pres tar me lho res
ser vi ços, a cus tos mais ba i xos, a um ma i or nú me ro de
cidadãos que necessitam desses serviços públicos
essenciais.
Por isso, é pre ci so que to me mos me di das e provi dên ci as re la ci o na das com o au men to da efi cá cia e
da efi ciên cia, que de man dam, com toda cer te za, tempo, re cur sos e ener gia, mas que, se ti ver mos for ça de
von ta de, ha ve rão de se con cre ti zar em nos so País.
O Bra sil tem pres sa. O de se qui lí brio or ça men tário atualmente existente em praticamente todos os
entes públicos nos obriga a tomar pro vidências ur gen tes para en fren tar essa gra ve cri se.
O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, preo cu pa do com a gra ve si tu a ção das fi nan ças pú bli cas
no Brasil, está encaminhando para deliberação do
Con gres so Na ci o nal, o pro je to da Lei da Res pon sa bili da de Fis cal.
Tra ta-se de um novo tra ta men to para essa comple xa pro ble má ti ca que en vol ve Di re i to fi nan ce i ro, dívi da pú bli ca, des pe sa pú bli ca, ad mi nis tra ção fi nan cei ra, con tas pú bli cas, con tro le ex ter no e a con se qüen te
responsabilidade dos administradores no trato des sas im por tan tes ma té ri as.
O Poder Executivo considera esse projeto de
transcendental importância para o equilíbrio or çamentário, para uma mais adequada administração
das fi nan ças pú bli cas e como im por tan te ins tru men to
para o ajus te fis cal e a es ta bi li da de eco nô mi ca.
O as sun to faz par te do Acor do do Bra sil com o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, ten do sido tra ta do no
Me mo ran do de Po lí ti ca Eco nô mi ca, de 13 de no vembro de 1998, e se ins pi ra na le gis la ção exis ten te em
outros países, como Estados Unidos e Nova Ze lândia, assim como no Tra ta do de Ma as tricht, da União
Européia.
Em di ver sas oca siões, já me pro nun ci ei na tri buna do Se na do Fe de ral so bre a cri se das fi nan ças públicas brasileiras e a ne cessidade de os ad mi nis trado res pú bli cos ado ta rem mé to dos, pro ces sos e postu ras que aten dam re al men te ao in te res se pú bli co.
Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, te mos
re ce bi do, dia a dia, pro ces sos de Esta dos e pre fe i tu-

1999 JUNHO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ras in te i ra men te fa li dos. Só com pa re cer con trá rio do
Ban co Cen tral, há, nes te mo men to, cer ca de 100 proces sos de pre fe i tu ras que não têm con di ções se quer
de as su mir mais um cen ta vo nem de ro lar suas dí vidas.
Por isso defendo, mais do nunca, a necessidade
de um urgente aperfeiçoamento em nosso
federalismo fiscal: a necessidade de fixação perfeita
de receitas, despesas e responsabilidades efetivas
para União, Estados e Municípios, evitando a
duplicação de tarefas e o conseqüente desperdício
dos nossos escassos recursos públicos.
Por isso mesmo, defendo a urgente tramitação
dessa matéria, pois o Brasil não pode esperar. A
situação econômico-financeira do nosso País é
grave, e todos nós que temos responsabilidade
política precisamos dar uma resposta efetiva e tomar
medidas adequadas com a maior rapidez, sem
comprometer a qualidade das decisões.
A matéria precisa ser aperfeiçoada pelo
Congresso Nacional. Existem pontos polêmicos, pois
precisamos estabelecer responsabilidades de
administradores públicos, fazer modificações em
procedimentos, métodos, sistemas e conceitos já
estabelecidos na área de finanças públicas, sem
comprometer a Federação, nem tampouco
negligenciar o ordenamento jurídico nacional.
Tenho plena convicção de que o Congresso
Nacional saberá dar a deliberação adequada, que,
com toda a certeza, estará à altura do momento de
grave crise econômica por que passa o País,
aperfeiçoando a matéria e dotando o Brasil de uma
legislação moderna e racional.
Defendemos uma Lei de Responsabilidade
Fiscal em que todos os atos dos administradores
públicos obedeçam aos princípios de legalidade,
moralidade e transparência na gestão das finanças
públicas.
Defendemos, igualmente, a responsabilidade
fiscal como algo que deva acompanhar e refletir, num
País de enormes carências e desigualdades como o
é o nosso, a responsabilidade social de governantes
e administradores.
Daí a importância deste pronunciamento,
quando a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional
acaba de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o ano 2000 e o Plenário do Congresso se prepara
para fazê-lo.
Que ela pos sa re fle tir o es pí ri to da res pon sa bi lida de so ci al e que a sua exe cu ção pos sa con tar com o
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ba li za men to da nova Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
que, com cer te za, ha ve re mos de apro var num fu tu ro
próximo.
Esse é, Sr. Pre si den te, sem dú vi da, o ca mi nho
mais rápido rumo ao equilíbrio orçamentário, o con tro le da in fla ção e do en di vi da men to pú bli co, para que
pos sa mos ter ma i or cres ci men to eco nô mi co, me lhor
dis tri bu i ção da ren da e da ri que za e me lho res con dições de vida para nos so povo tão so fri do, nos so povo
brasileiro.
Mu i to obri ga do.
Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as suna, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa
da pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – So lici to a pa la vra para uma co mu ni ca ção de Li de ran ça,
Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Concedo a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, pela Li derança do Bloco, por cessão do nobre Senador Le omar Qu in ta ni lha.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Pri me i ra men te, Sr.
Pre si den te, de se jo agra de cer ao no bre Se na dor Le omar Qu in ta ni lha. Cre io que a co mu ni ca ção que fa rei,
Sr. Pre si den te, tal vez seja se me lhan te – ten tan do adivinhar o tema a que o Se na dor Le o mar Quintanilha,
por ven tu ra, pos sa se re fe rir.
Gostaria de dizer àqueles que estavam ad vogan do a tese de que hou ve uma pre ci pi ta ção por parte do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e da CTNBio em con side rar que as con di ções, em ter mos de es tu dos téc nicos, base ci en tí fi ca e le van ta men to am bi en tal, já estavam adequadas para a liberação da co mer ci a li zação e do plan tio da soja trans gê ni ca, que a de ci são da
Justiça, par ticularmente do Juiz Federal Antônio de
Souza Prudente, da 6ª Vara da Seção Judiciária do
Dis tri to Fe de ral, pro i biu, por meio de me di da ca u te lar,
o plan tio co mer ci al da soja ge ne ti ca men te mo di fi ca da
das em pre sas Mon san to do Bra sil e Mon say Ltda, em
todo o País. Essa ação ci vil pú bli ca foi im pe tra da pelo
Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC e pelo
Gre en pe a ce, uma or ga ni za ção in ter na ci o nal am bi ental.
Foi fe i to se mi ná rio – que ro in clu si ve pa ra be nizar os Se na do res Le o mar Qu in ta ni lha e Osmar Dias,
da Comissão de Assuntos Sociais -, e realizamos
uma au diên cia pú bli ca so bre os pro du tos trans gê nicos. Durante todo o processo de discussão, alguns
le van ta vam ques ti o na men tos quan to aos as sun tos li-
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ga dos à sa ú de, aos pro ble mas am bi en ta is, até mesmo à ques tão da ero são ge né ti ca e ou tros da nos que
po de ri am ser ca u sa dos pela soja ou qual quer ou tro
produto geneticamente mo dificados; outros não en tra ram no mé ri to – pos so ci tar a atu a ção do Dr. Au rélio Rios, Pro cu ra dor do Mi nis té rio Pú bli co de Bra sí lia
-, mas le van ta ram ques ti o na men tos de or dem ju rí dica, até por que ele atu ou na ação ci vil pú bli ca à qual
me re fe ri an te ri or men te.
Do ponto de vista da decisão judicial, existe a
tese, levantada pelo Ministério do Meio Ambiente, de
que as prerrogativas legais para a liberação da soja
geneticamente modificada não estavam adequadas,
de acordo com a Constituição, de acordo com as leis
brasileiras. Tanto é que o Ministério do Meio
Ambiente, órgão responsável pelo licenciamento da
questão ambiental, colocou-se em uma posição de
não abrir mão dessa sua prerrogativa. A CTNBio tem
competência para dar o parecer técnico, não para
fazer o licenciamento, e o licenciamento prevê uma
ação conjunta das autoridades competentes, que
seriam necessariamente o Ministério da Agricultura, o
Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, o
Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir do parecer
técnico da CTNBio.
Sr. Presidente, a decisão da Justiça, do meu
ponto de vista, foi baseada no princípio da prudência
– e até há uma coincidência: o nome do Juiz é
exatamente
Antônio
de
Souza
Prudente.
Considerando o princípio da precaução previsto na
Constituição Federal, mais precisamente no seu art.
225, questões que as autoridades brasileiras, pelo
menos no seu conjunto, não haviam observado, e em
se tratando do licenciamento ambiental, se danos
fossem causados, o Ministério do Meio Ambiente,
com certeza, seria cobrado, juridicamente, por
qualquer ação, por não ter cuidado adequadamente
daquilo que era competência sua.
É por isso que considero que a ação judicial
presta um serviço, pelo menos a uma parte do
Governo, que responderia juridicamente, a parte que
responderia legalmente caso ocorressem danos.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pre ca ução e a pru dên cia não nos cus tam. Agir mos de for ma
pre ci pi ta da po de rá nos le var a pre ju í zos ir re pa rá ve is,
se considerarmos os riscos da saúde humana. Os
tes tes re a li za dos em ani ma is – a não ser que al guém
me pro ve o con trá rio – du ra ram três se ma nas, tem po
que não con si de ro su fi ci en te para que che gue mos a
um ve re di to fi nal, di zen do que não há pro ble mas para
a saúde. Os testes foram realizados em ecos sis temas nos Esta dos Uni dos ou em pa í ses de bi o di ver si-
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da de bas tan te sim pli fi ca da. Não é o caso bra si le i ro.
Te mos uma bi o di ver si da de com ple xa, so mos um país
de me ga di ver si da de. Por tan to, os es tu dos têm de ser
fe i tos le van do em conta ne ces sa ri a men te es sas carac te rís ti cas es pe cí fi cas do nos so País, da nos sa bi odi ver si da de. Con si de ro que os tes tes re a li za dos ainda não nos dão a se gu ran ça ne ces sá ria.
Apresentei um projeto de lei sus tan do o ar ti go
da re gu la men ta ção da lei que diz que a CTNBio te ria
com pe tên cia para dis pen sar o es tu do de im pac to ambi en tal. Vejo ago ra que a mi nha tese es ta va cor re ta,
por que quem tem au to ri da de para fa zer essa dis pensa são os órgãos ambientais ligados ao Sisnama e
não a CTNBio. Tan to ela não tem com pe tên cia téc nica que, no en ten di men to da Jus ti ça, nes sa ação ca ute lar, essa tese foi vi to ri o sa pelo fato de que, no meu
en ten di men to, hou ve uma ex tra po la ção por par te daque les que que ri am a todo cus to li be rar a soja transgênica.
O art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral, na qual se
ba se ia a Jus ti ça para to mar a sua de ci são, diz o seguinte:
Art. 225 – Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso co mum do povo e es sen ci al à sa dia
qua li da de de vida, im pon do-se ao po der público e à co le ti vi da de o de ver de de fen dê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
(...)
II – pre ser var di ver si da de e a in te gri dade do patrimônio genético do País e fis ca lizar as entidades dedicadas à pesquisa e
ma ni pu la ção de ma te ri al ge né ti co;
(...)
IV – exi gir, na for ma da lei, para ins talação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do
meio ambiente, estudo prévio de impac to
am bi en tal, a que se dará pu bli ci da de;
V – con tro lar a pro du ção, a co mer ci a lização e o emprego de técnicas, mé todos e
substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio am bi ente;
(...)
§ 3º – As condutas e ati vi da des con side ra das le si vas ao meio am bi en te su je i ta rão
os infratores, pessoas fí si cas ou ju rí di cas, a
sanções penais e administrativas, in de pendentemente da obrigação de reparar os da nos ca u sa dos.
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Sr. Presidente, fico na expectativa de que a
ação civil pública impetrada pelos órgãos de defesa
do consumidor e pelo Greenpeace, que teve essa
vitória, sirva pelo menos de alerta àqueles que
pensam que podem atropelar as leis para atender a
determinados interesses. Que os interesses do
Congresso, do setor produtivo e os da Justiça sejam
exatamente aqueles de preservar os interesses dos
cidadãos brasileiros. Boa parte dos cidadãos
brasileiros não se sente segura para a utilização dos
produtos geneticamente modificados nem de que
não haverá problemas ambientais com a utilização e
a produção que acontecerão a partir do momento
que a comercialização for liberada.
Considero vitoriosa a ação do Greenpeace e
dos órgãos de defesa do consumidor. A partir de
agora, devemos fazer um debate amplo. Inclusive,
haverá um seminário sobre essa questão, que se
iniciará amanhã, organizado pela Bancada do Bloco
de Oposição aqui do Senado e pelos Deputados do
Bloco de Oposição na Câmara dos Deputados.
Espero que essa discussão seja mais um passo
na seqüência do que ocorreu no Senado com o
seminário
proposto
pelo
Senador
Leomar
Quintanilha. Há também a iniciativa que tivemos de
realizar um seminário interno com a nossa
Bancada, para poder-lhe instruir a ação.
Trabalharemos para que esse debate não seja uma
“cortina de fumaça”, em que alguns dizem que
quem tem posicionamento contrário ou não quer o
debate ou está agindo de forma ideológica. Embora
eu tenha uma ideologia, eu não sou partidária da
tese de que existe uma neutralidade axiológica, em
que as pessoas não têm um ponto de vista
determinado a partir de valores. Não advogo essa
tese, mas procuro evitar que meus preceitos
ideológicos me provoquem uma cegueira.
O debate, do meu ponto de vista, está sendo
pos to na de vi da di men são. Exis tem pro ble mas de ordem téc ni ca e exis tem pro ble mas de or dem ju rí di ca.
Hou ve avan ços nas pes qui sas? Hou ve avan ços, sim,
e de ve mos re gis trá-los. No en tan to, con si de ro-os insu fi ci en tes. Tan to o são que a de ci são da Jus ti ça é no
sen ti do de que, para es ses pro du tos se rem co mer ci ali za dos, faz-se ne ces sá rio o li cen ci a men to am bi en tal,
o es tu do de im pac to am bi en tal e a ro tu la gem efe tu ada no mo men to em que es ses pro du tos vão para as
prateleiras dos supermercados ou para qualquer lu gar onde se rão co mer ci a li za dos. E mais ain da: aqueles que de so be de ce rem à lei, a par tir da de ci são toma da, pa ga rão mul ta de dez sa lá ri os mí ni mos por deso be diên cia.
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Enten do que o de ba te deva con ti nu ar, mas sem
as paixões que muitas vezes nos fazem entrar em
acu sa ções nada edi fi can tes, como di zer que aque les
que advogam um pensamento contrário estão que ren do vol tar à épo ca do vodu. Não con si de ro ade quado esse tipo de ro tu la gem – apro ve i tan do o ter mo “rotu la gem” – pois não que ro ro tu lar aque les que de fendem in te res ses que po dem ser ne fas tos ao meio ambi en te e à sa ú de pú bli ca. Qu e ro en ten der que os que
estão defendendo a liberação da soja transgênica
têm cer te za de que não ha ve rá ero são ge né ti ca, que
o pro du to não ca u sa rá da nos ao meio am bi en te, que
os estudos realizados pela multinacional Monsan to
são su fi ci en tes para o seu con ven ci men to.
Eu não es tou con ven ci da, até por que te nho certa di fi cul da de em en ten der que bas ta al guém ad vo gar
em causa própria, como é o caso da multinacional
Mon san to, para que pos sa mos ter ba ses de con vencimento para dizermos que estão corretos, mesmo
por que não fi ze mos os tes tes na re a li da de bra si le i ra.
A idéia de uma mo ra tó ria – re pi to, Sr. Pre si den te
– não está em ba sa da em pen sa men to ide o ló gi co. Se
es ti ver mos con ven ci dos, não há por que ha ver a mora tó ria. Mas ela se faz ne ces sá ria para que te nha mos
tem po ade qua do para que o de ba te pos sa acon te cer
e nossas instituições de pesquisa não precisem de po is cor rer atrás do pre ju í zo.
Iríamos dar a li cen ça para a pro du ção dos produ tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos – no caso da soja –
e de po is fa zer mos o acom pa nha men to. Ora, se porven tu ra hou ver da nos ir re ver sí ve is, de que adi an ta fazer mos a cons ta ta ção. É a mes ma co i sa que li be rarmos o cor te raso na Ama zô nia e co lo car mos es tu di osos para ve ri fi car se re al men te vai ca u sar seca na região, se vai de sen ca de ar um pro ces so de em po bre cimen to ir re ver sí vel do solo, de ero são e as sim por dian te. Se ria a mes ma co i sa que fa zer isso al guns anos
atrás, quan do es sas te ses não es ta vam de vi da men te
comprovadas. Se tivéssemos feito, hoje boa parte
dos da nos se ri am ir re ver sí ve is.
Nesse caso, prefiro associar-me à prudência
do Dr. Antô nio Pru den te e op tar pela ma nu ten ção do
de ba te. Pa ra be ni zo, com res pe i to, to dos os co le gas
que par ticipam dele lealmente. E aqui quero di zer
que em algu mas discussões são co lo ca dos pon tos
de vista diferentes, mas acredito que precisamos,
em be ne fí cio das ins ti tu i ções de pes qui sa do Bra sil,
ter me lho res ba ses e ba ses téc ni cas, como re i vin dicam alguns, e não apenas dis cursivas. Tenho cer -
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teza de que o Juiz Pru den te não to ma ria essa de cisão, se não ti ves se base.
A pro pó si to, achei in te res san te uma das pas sagens do pa re cer, em que ele diz o se guin te: “...res saltar o Prin cí pio da Pre ca u ção (no caso para a to ma da
da sua de ci são) em um País, em uma so ci e da de, que
pas sou a ter lu cros com a mor te.” E, mais à fren te, ele
diz o seguinte: “A velocidade irresponsável que se
pre ten de im pri mir aos avan ços da en ge nha ria ge né tica, guia da pela desregulamentação gananciosa da
globalização econômica, poderá gestar nos albores
do novo milênio uma esquisita civilização de aliens
hos pe de i ros com fi si o no mia pe ço nhen ta.”
Achei in te res san te essa ob ser va ção no seu parecer. Se não tivermos cuidado e subordinarmos a
ciência ao mercado e subordinarmos nossas de cisões aos interesses co merciais e mercadológicos,
poderemos arrepender-nos posteriormente. A pru dên cia do Dr. Antô nio Pru den te, a ação do Dr. Au ré lio
Rios, a ação das en ti da des que es tão en fren tan do o
debate, com al gu ma di fi cul da de até mes mo para terem os mesmos espaços para posicionar-se, estão
de parabéns. Estão de parabéns, porque o de ba te
não está en cer ra do; ele con ti nu a rá, e, es pe ro, em bases leais, para que possamos, sem pressa, decidir
so bre algo que po de rá ca u sar da nos à nos sa sa ú de e
ao nos so meio am bi en te.
Digo “po de rá’, por que tam bém a mim cabe ainda a dú vi da. Do con trá rio, eu afir ma ria pe remp to ri amen te. Como não te nho a mes ma cer te za da que les
que di zem que não ca u sa rá da nos, digo ”po de rá".
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em bo ra
traga-me à tribuna, esta tarde, matéria relacionada
com o meio am bi en te, gos ta ria de fa zer um pe que no
co men tá rio so bre as co lo ca ções da no bre Se na do ra
Ma ri na Sil va.
S. Exª dá conhecimento, em primeira mão, de
uma de ci são da Jus ti ça so bre o plan tio de soja transgê ni ca. Re ser vo-me o di re i to de ma ni fes tar a res pe i to
do assunto, quando conhecer por inteiro a decisão.
No se mi ná rio que re a li za mos, Sr. Pre si den te, do qual
a no bre Se na do ra Ma ri na Sil va foi par te atu an te, fi cou
mu i to cla ro que os trans gê ni cos não po de ri am ser trata dos de for ma ge né ri ca. Cada or ga nis mo ge ne ti camen te mo di fi ca do de ve ria ter sua aná li se pró pria.
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Então, não sei efetivamente a que se refere a
de ci são da Jus ti ça: se a al gu ma das cin co va ri e da des
au to ri za das pela Embra pa e pelo Mi nis té rio da Agricul tu ra para o plan tio em es ca la. Não sei se foi a uma
dessas variedades. Se foi, gostaria de dizer que a
Embra pa me re ce de todo o povo bra si le i ro e de to dos
nós desta Casa o maior respeito e a maior atenção,
em razão dos qualificados qua dros que nela tra balham. Ci en tis tas de pri me i ra li nha, que, a res pe i to da
soja, fizeram um trabalho longo, demorado, che garam à con clu são de que as cin co va ri e da des que ofereciam para o plantio em escala não apresentavam
ris co nem para a sa ú de hu ma na nem para o meio ambiente.
Ouvi nes se se mi ná rio a ma ni fes ta ção de um outro cientista que nos brindou com sua experiência,
com seu conhecimento, o Dr. Julian Kinderlerer,
quando afirmou textualmente que tinha mais receio
de atravessar uma rua do que de consumir a soja
trans gê ni ca. De sor te que gos ta ria, no bre Se na do ra
Ma ri na Sil va, de co nhe cer pos te ri or men te a de ci são
da Jus ti ça e ve ri fi car a que va ri e da de de soja se re fere e con ce de a li mi nar pro i bin do o plan tio em es ca la.
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Le o mar Qu in ta nilha?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Pois não, no bre Se na do ra Ma ri na Sil va.
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – A de ci são
do Juiz, no caso o Dr. Antô nio Sou za Pru den te, foi refe ren te à ação ci vil pú bli ca im pe tra da pe los ór gãos de
de fe sa do con su mi dor e pelo Gre en pe a ce com re lação exa ta men te à soja que a em pre sa Mon san to está
pe din do au to ri za ção para pro du zir e co mer ci a li zar. É
a de ci são da Jus ti ça so bre essa ação, e não a to dos e
qua is quer pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. Mas
a de ci são da Jus ti ça abre es pa ço para o fato de que a
pro du ção em es ca la e a co mer ci a li za ção des ses produtos só poderão ocorrer me diante licenciamento
am bi en tal, es tu do de im pac to am bi en tal, e ro tu la gem
para seus produtos. É a decisão da Justiça nessa
ação ca u te lar. Aliás, não está di zen do que é pro i bi do
nem que é uma mo ra tó ria. Está di zen do o que al guns
ju ris tas e o pró prio Mi nis té rio do Meio Ambi en te compreendia, ou seja, que precisávamos de ações que
fos sem base para essa to ma da de de ci são. É nes ses
ques ti o na men tos que se ba se ia o re la tó rio, a de ci são
do Juiz.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Agra de ço a con tri bu i ção de V. Exª. Como o Juiz, tam bém sem pre tive em mi nhas ações mu i ta prudên -
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cia, mu i to em bo ra te nha pre sen te uma gran de pre ocu pa ção: não se ria pos sí vel a agri cul tu ra bra si le i ra e
do planeta estar hoje tendo condições de alimentar
qua se seis bi lhões de pes so as se não fos sem os recur sos que a ciên cia e a tec no lo gia es tão co lo can do à
dis po si ção da agri cul tu ra, por que, no tem V. Exªs, foi
em ra zão do au men to da pro du ti vi da de da nos sa agricul tu ra, e não em ra zão do au men to da área plan ta da,
que con se gui mos ofe re cer à po pulação mundial ali men to su fi ci en te a sua sub sis tên cia.
Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
trazer uma notícia a esta Casa que reputo da maior
importância e do maior relevo. Trata-se, mais uma
vez, de uma ação desenvolvida no meu Estado,
Tocantins, que tenho a honra de representar, que,
embora tendo apenas 11 anos, um Estado menino,
muito novo, tem dado demonstrações de equilíbrio,
de consciência e de visão de futuro nas ações que
desenvolve e nos projetos que abraça, com vistas a
superar as etapas de desenvolvimento a que se
propõe.
O Estado do Tocantins mais uma vez larga na
frente e dá um exemplo de administração séria e
competente ao País.
Refiro-me à recente conclusão do zoneamento
agroecológico do Estado, um minucioso trabalho
elaborado pela Unidade de Monitoramento por
Satélite da Embrapa e financiado pelo Banco
Mundial. É o primeiro estudo do gênero a
esquadrinhar um Estado brasileiro de ponta a ponta.
Baseia-se em mais de 300 mapas que descem a um
detalhamento de 250 metros. Os 278.421
quilômetros quadrados do Estado foram divididos em
28
regiões
ecológicas
e
212
unidades
agroecológicas. Trata-se de verdadeiro marco de
referência espacial para o ordenamento do território
tocantinense numa perspectiva de sustentabilidade.
Ao caracterizar o potencial e as restrições existentes
ao uso das terras, o referido zoneamento representa
um instrumento muito significativo para conciliar as
demandas de desenvolvimento econômico com as
exigências da preservação ambiental.
Fica, pois, evidenciada a preocupação
ecológica do Governo do Tocantins, que deseja o
incremento das atividades agrícolas, pecuárias,
florestais e pesqueiras – para as quais o Estado tem
vocação natural -, sem, contudo, comprometer o meio
ambiente.
No estudo foram levantadas desde as con dições cli má ti cas, de solo, to po gra fia e dre na gem até o
uso da ter ra, as áre as pre ser va das e a co ber tu ra vege tal do To can tins. Por in ter mé dio dele, cons ta tou-se,
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por exem plo, que o Vale do Pa ra nã, lo ca li za do no sudes te do Esta do, tem al guns dos me lho res so los do
País. A re gião pode se trans for mar numa nova Ri be irão Pre to, des de que se res pe i te sua ver da de i ra vocação.
A análise dos mapas produzidos pelo zo ne amen to le vam a im por tan tes con clu sões:
– 27% das terras do Estado são adequadas
para a agri cul tu ra ir ri ga da e de se que i ro.
Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, que 27% da área
ter ri to ri al do To can tins diz res pe i to a mais de sete milhões de hec ta res pro pí ci os, ade qua dos à ex plo ra ção
agrí co la. Isso pode efe ti va men te nos le var a aten der,
por exem plo, ao de se jo am bi ci o so do Mi nis tro Tur ra
de elevar o patamar da produção agrícola do País,
que hoje está na casa dos oi ten ta mi lhões de to ne ladas, para no ven ta, para cem, para cen to e cin qüen ta
mi lhões de to ne la das de grãos. Já tive opor tu ni da de
de di zer ao Mi nis tro que, com as con di ções eda fo climá ti cas que pos sui, o To can tins será o prin ci pal parce i ro do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do País para fa zer
com que a agri cul tu ra seja guin da da à con di ção econô mi ca de sus ten ta bi li da de do Bra sil.
– 57% do ter ri tó rio do Esta do são apro pri a dos à
pe cuá ria e 16% de vem ser des ti na dos à pre ser va ção
am bi en tal.
Vejam os Srs. Senadores que, efetivamente, é
essa a lição que o Tocantins oferece aos demais
Esta dos. Antes de sa ir mos pro mo ven do que i ma das,
derrubadas ou até es ta be le cen do leis de ba li za mento, tal vez de vês se mos fa zer o zo ne a men to agro e coló gi co de todo o País para sa ber efe ti va men te o que
de ve ria ser pre ser va do, o que po de ria ser apro ve i tado, o que pode ser uti li za do eco no mi ca men te.
Ve ri fi ca mos, nes sa aná li se, que a pro du ção de
soja e milho está excessivamente concentrada ao
longo da BR-153, a conhecida Belém-Brasília, que
cor ta o Esta do no sen ti do nor te-sul e ofe re ce evi dentes facilidades de escoamento dos grãos. O estu do
su ge re a ne ces si da de de se ex pan dir essa pro du ção
tam bém no sen ti do les te-oeste, so bre tu do em áre as
de cer ra do ade qua das a es sas cul tu ras.
Ora, ve jam os se nho res que, ape sar de con tarmos com a rodovia Be lém-Brasília, que foi efe ti vamen te a gran de al ter na ti va do Cen tro-Oeste bra si le iro, foi gra ças à trans fe rên cia do po der cen tral, à transfe rên cia da sede do Go ver no Fe de ral para a nova capi tal, que esta re gião pas sou a exis tir e ex pe ri men tou
um pro ces so de trans for ma ção e de de sen vol vi men to
mu i to acen tu a do.
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Mas notem, Srs. Senadores, que vantagens
comparativas ainda estão concentradas nas regiões
mais populosas, nos grandes centros consumidores.
Não é possível termos – volto a repetir que o Estado
do Tocantins tem condições climáticas as mais
favoráveis, como os demais Estados da Região Norte
-competitividade com nossos produtos, porque o
transporte dos insumos que utilizamos para o
desenvolvimento da nossa produção e depois o
transporte que utilizamos para colocá-la nos grandes
mercados consumidores é o transporte rodoviário,
sabidamente o transporte mais caro do mundo, que
retira a competitividade da nossa região, avilta o
preço dos nosso produtos e retira a condição de os
nossos produtores se manterem na atividade com
perspectivas econômicas.
É preciso mudarmos definitivamente a matriz de
transporte do País para que este enorme potencial
que está no Centro-Oeste seja aproveitado. É preciso
instalarmos, urgentemente, a Ferrovia Norte-Sul e a
Hidrovia Araguaia/Tocantins para eliminarmos de vez
a vantagem comparativa que os Estados litorâneos,
os grandes centros consumidores ainda têm sobre os
Estados interioranos, como o Tocantins.
O Estado deve investir na produção do arroz de
sequeiro – revela o estudo -, que, apesar de ter uma
produtividade menor que a do arroz irrigado, tem seu
custo de produção bem mais baixo. Além disso, tem a
vantagem de ser acessível também aos pequenos
produtores, já que exige poucos investimentos.
O Vale do Paranã é subaproveitado por uma
pecuária muito extensiva. Região detentora de um
dos melhores solos do Brasil, tem seu potencial
comprometido devido ao difícil acesso. Um
planejamento viário que contemple aquela região é
defendido pelo técnicos que analisaram os mapas de
zoneamento como uma das providências a serem
adotadas imediatamente. E, diga-se de passagem, o
Governador Siqueira Campos anteviu essa
necessidade e já começa a envidar esforços para
integrar aquela região ao restante do contexto
tocantinense.
Está
construindo
pontes
indispensáveis sobre os dois maiores manaciais
daquela área, o rio Palma e o rio Maranhão, e
também está cuidando de preparar a rodovia
integradora daquela tão importante região.
A fruticultura tropical de cerrado é outra
atividade a ser incentivada no Estado. As regiões
norte e nordeste do Tocantins apresentam grande
vocação para essas culturas.
A atividade pecuária pode ser mais produtiva,
desde que os produtores enriqueçam a alimentação
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do rebanho e pratiquem um consórcio de pastagens,
alinhando-se a isso os investimentos necessários em
Ciência e Tecnologia, que estão a oferecer
importante aprimoramento genético.
Na região de Xambioá, extremo norte do
Estado, recomenda-se a contenção de atividades
agrícolas e a promoção de reflorestamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje o
Tocantins é o único Estado brasileiro a possuir
diagnóstico
tão
detalhado,
atualizado
e
completamente informatizado de seus recursos
naturais e dos impactos das atividades humanas. O
Governo do Tocantins resolveu patrocinar esse
importante trabalho, buscou recursos junto ao Banco
Mundial e utilizou-se do extraordinário corpo técnico e
dos recursos tecnológicos da Embrapa para realizar
esse zoneamento tão significativo, tão fundamental
para o processo de desenvolvimento sustentado no
Estado.
Estrategicamente localizado numa área de
transição entre os cerrados e a floresta úmida da
Amazônia, o Tocantins possui grande diversidade
agroecológica.
O
zoneamento
agroecológico
configura-se num poderoso instrumento para orientar
quais atividades devem ser desenvolvidas e em que
regiões devem ser incentivadas, ao mesmo tempo
em que pode indicar as áreas que devem ser
preservadas. Será, sem sombra de dúvidas, um
importante aliado para combater os altos índices de
desmatamento e de queimadas no Estado.
O Tocantins dá o primeiro passo para seu
ordenamento territorial. Nesta oportunidade, felicito o
Governador Siqueira Campos pela brilhante iniciativa
de encomendar o referido estudo, que balizará as
ações de investimentos no Estado daqui por diante.
Felicito igualmente a Embrapa pelo excelente
trabalho realizado, para o qual se utilizou dos mais
avançados recursos tecnológicos. A Embrapa se
destaca como grande parceira do Tocantins no seu
propósito de estabelecer um processo de
desenvolvimento sustentado. Os resultados do
zoneamento agroecológico serão lançados em CD e
no formato de Atlas no próximo mês de agosto. Com
tiragem de 1.000 exemplares, o trabalho destina-se
aos investidores. O Governo do Estado aposta no
projeto para o incremento da sua atividade
econômica, vital para a geração de emprego e renda
e, por conseqüência, para a melhoria da qualidade de
vida da sua população.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com
esse ma pe a men to, com esse ex tra or di ná rio tra ba lho
que o Go ver no aca ba de fa zer com o au xí lio téc ni co
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da Embrapa, o To cantins está abrindo novamente
suas fron te i ras para os in ves ti do res ex ter nos, já que
te mos a cons ciên cia de que é o em pre en de dor pri vado que vai alavancar nosso desenvolvimento. Para
tan to, que re mos ser par ce i ros des ses in ves ti do res na
promoção do de sen vol vi men to e no aproveitamento
do extraordinário potencial desse novo Estado, que
pode dar ao Bra sil con tri bu i ção sig ni fi ca ti va para sua
au to no mia e in de pen dên cia eco nô mi ca.
Era o que eu tinha a dizer nesta tarde, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra à Senadora Heloisa Helena, por
permuta com o Senador Luiz Otávio.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são da orado ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs Se na do res e Sena do res ad hoc, que são os ser vi do res da Casa, na
ma nhã de hoje, por re que ri men to do Se na dor Edu ardo Su plicy na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e
por re que ri men to meu na Co mis são de Assun tos Sociais, tivemos a opor tu ni da de de de ba ter so bre a refor ma agrá ria. Ape sar da pou ca par ti ci pa ção dos Sena do res, o de ba te foi re le van te por que dele par ti ci param tanto a representação do Governo quanto da
Contag, do MLST, do MST – Movimento dos
Sem-Terra -, da Comissão Pastoral da Terra, do
Inesc, en fim, de vá ri os ór gãos que, ao lon go da his tória des te País, de uma for ma ou de ou tra, vêm lu tan do
pela re for ma agrá ria.
Pro ce de mos a esse de ba te até lon ge de pres supostos ideológicos. Evidentemente, todos sabemos
que, em bo ra a re for ma agrá ria seja sem pre dis cu ti da
pelos adversários da Oposição como se fosse uma
ban de i ra do Mo vi men to dos Sem-Terra, da Igre ja Cató li ca, do Par ti do dos Tra ba lha do res, em toda a his tória da hu ma ni da de, em to dos os pa í ses do glo bo terrestre, nunca foi efetivamente uma bandeira da
Esquer da. Aliás, pas sou a sê-lo por que a nos sa eli te
é tão in com pe ten te e fra cas sa da que não com pre ende a im por tân cia fun da men tal da re for ma agrá ria para
o de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co de um país, para
a ge ra ção de ri que za, em pre go e ren da e para a di nami za ção da eco no mia lo cal. Se re co nhe ces se o de vido va lor da re for ma agrá ria, nos sa eli te tão re tró gra da
e conservadora até poderia tirar uma bandeira da
Esquerda e do Movimento dos Sem-Terra. Como já
dis se com mu i ta pre ci são João Pe dro Sté di le, gran de
li de ran ça do MST, para aca bar com o Mo vi men to dos
Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra, bas ta fa zer a re forma agrá ria.
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Inde pen den te men te dos pres su pos tos ide o ló gicos, ti ve mos opor tu ni da de de dis cu tir na Co mis são o
cha ma do novo mo de lo ru ral, a nova re for ma agrá ria,
que tem sido can ta da em ver so e pro sa pelo Go ver no
Fe de ral como a gran de al ter na ti va para o País. Cla ro
que esse de ba te tem sido fe i to mu i to mais em fun ção
da pro pos ta do Ban co da Ter ra do que de uma gran de
pro pos ta de re for mu la ção que pode ser fe i ta em re lação ao pro je to de re for ma agrá ria.
O Mi nis tro Raul Jung mann es te ve re pre sen tado pelo Dr. Nel son Bor ges, Pre si den te do INCRA. E
fi ca mos abso lu ta men te es tar re ci dos pela falta de
pla ne ja men to da re for ma agrá ria, em pri me i ro lu gar
por que o Mi nis tro, in fe liz men te, não veio para di zer
o que foi fe i to efe ti va men te na apu ra ção de vá ri as
de nún ci as em re lação a ou tro pro gra ma tam bém
mu i to canta do pelo Go ver no Fe de ral, o Programa
Cé du la da Terra. Fi camos tris tes, por que o Ban co
Mun di al não aten deu à as pi ra ção de to dos os mo vimen tos so ci a is, que era a ga ran tia do pa i nel de inspe ção an tes da se gun da eta pa de fi nan ci a men to do
Cé du la da Ter ra, ten do em vis ta in for ma ções for necidas pelo próprio Incra. Há dez dias, re ce be mos
da dos daque le Insti tuto demons tran do distor ções
gi gan tes cas, descum pri men to e des respeito à le gis la ção vi gen te, su per fa tu ra men to, ter ras com pradas por duas ve zes o pre ço de mer ca do; ações abso lu ta men te de plo rá ve is quan to à le ga li da de. O Mi nistro não respon deu ao pe di do de infor ma ções,
mas ain da es pe ra mos respos ta ao novo re que ri mento di rigido ao Gover no Fe de ral e ao Ban co
Mun di al. O Mi nistro tam bém não esta va pre sen te
para es cla re cer o que dis se no dia 24 de mar ço com
re la ção ao or ça men to ini ci al do Incra. To dos sa bemos das me di das ado ta das pelo Go ver no Fe de ral,
que, para me lho rar sua si tu a ção com o mer ca do e
com a agi o ta gem in ter na ci o na is, tem fe i to cor tes gigan tes tos nas áre as so ci a is, na re for ma agrá ria, na
sa ú de, na edu ca ção, na po lí ti ca agrí co la, tudo para
cri ar a fan ta sia do su pe rá vit e para que Bra sil fi que
“de bem” com o mer ca do in ter na ci o nal. O Mi nis tro,
no dia 24 de mar ço, quando esteve nes ta Casa –
cer ta men te por uma estra té gia de marketing go ver na men tal -, es ta be le ceu que, na ou tra se ma na,
o Go ver no Fe de ral fa ria toda a re com po si ção do orça men to ini ci al para a reforma agrá ria. Infe liz mente, isso não foi fe i to e, in fe liz men te, o Pre si den te do
Incra não con se guiu ex pli car por quê .
Discutimos ainda como o Governo Fe de ral espe ra va cum prir a meta que tra çou para as sen tar 80
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mil fa mí li as nes te ano. Se gun do da dos do Mi nis té rio,
fo ram as sen ta das, até maio, 1.300 fa mí li as. O Pre siden te do Incra dis se es tar as sus ta do, por que aca bava de ter co nhe ci men to, na re u nião da Co mis são, do
as sen ta men to de 13 mil fa mí li as. Até o fi nal de maio,
pe los da dos do Mi nis té rio da Re gu la ri za ção Fun diária, haviam sido assentadas 1.200 famílias. Hoje, o
Pre si den te do Incra sur pre en deu-se ao sa ber que já
ti nham sido as sen ta das 13 mil. Tra ta-se de da dos abso lu ta men te alar man tes.
Independentemente da previsão orçamentária
de R$44 milhões, se somente foram assentadas
1.200 ou 13 mil famílias, como, no segundo semestre,
serão assentadas 80 mil famílias? O mais grave é que
80.000 mil famílias é um dado absolutamente fictício.
Não existe nenhuma meta de população alvo para se
fazer a reforma agrária. O Governo Federal não sabe
efetivamente o que vai fazer da reforma agrária.
Sr. Presidente, assustei-me ao saber que não
existe meta do Governo Federal para os cinco ou
vinte milhões de famílias de sem-terra que existem
neste País, perambulando pelas estradas ou sendo
expulsos em função da ausência de política agrícola
para o pequeno produtor rural. Não existe meta para
a reforma agrária. Não há disponibilidade de terras –
e o Governo não sabe precisar essa informação. Não
há fiscalização. Não há precisão quanto à existência
de terras públicas no Brasil, e os Estados estão
legitimando distorções como grilagem e apropriação
indevida. Não existe absolutamente nada. Fiquei
realmente muito assustada.
A reforma agrária neste País é feita segundo as
ocupações. Há ocupações do Movimento dos
Trabalhadores Sem-Terra, da Comissão da Pastoral
da Terra e de outros movimentos. A partir das
ocupações, o Governo Federal estabelece sua
política de reforma agrária. Isso é realmente um
absurdo.
Viva o Movimento dos Sem-Terra! Eu já
defendia esse movimento, já o entendia importante,
enquanto uma força viva da sociedade para defender
algo fundamental: a possibilidade de um pai de
família, ao invés de correr para a marginalidade para
buscar um pão para seu filho, ter um pedaço de terra
para plantar um pé de feijão e alimentar sua família.
Se eu já admirava o Movimento, passei a admirá-lo
mais ainda, porque o Governo só faz reforma agrária
por meio das ocupações e das tensões que ocorrem
no campo.
É fundamental que esta Casa discuta a nova
pro pos ta de re for ma agrá ria e o Ban co da Ter ra, uma
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nova mo da li da de de re for ma agrá ria, cri a do sim plesmen te para pos si bi li tar a dis tri bu i ção de al gu mas migalhas pelo Estado. É inadmissível que o Governo
Federal diga que vai disponibilizar R$200 milhões
para atri bu ir aos Esta dos a re for ma agrá ria, como se
isso pu des se ser fe i to. As ex pe riên ci as nos Esta dos
são las ti má ve is, como o caso do Pa ra ná. Cri ou-se um
conflito gigantesco, pois a aquisição de terras para
fins de re for ma agrá ria fica nas mãos das for ças po lí ticas dos Esta dos, for ças po lí ti cas es sas que têm uma
re la ção qua se que de pro mis cu i da de com o apa ra to
de se gu ran ça pú bli ca e com os do nos de ter ra, portan to, é ab so lu ta men te inad mis sí vel.
Sr. Pre si den te, era im por tan te que to dos os Sena do res que sem pre vão à tri bu na di zer que o Mo vimen to dos Sem-Terra é um exem plo de vi o lên cia es tives sem aqui para co men tar o que foi ve i cu la do on tem
no Jor nal Na ci o nal, que não é um caso úni co. A estru tu ra e o apa ra to de se gu ran ça pú bli ca dos Esta dos
têm sido efe ti va men te tre i na dos não para co i bir abusos ou atu ar como po lí cia os ten si va, mas para en frentar, de uma for ma ab so lu ta men te des res pe i to sa, nas
reintegrações de posse realizadas nos Estados, o
Mo vi men to dos Sem-Terra e as Co mis sões Pas to ra is
de Ter ra.
Nosso companheiro Senador Eduardo Suplicy
ci tou hoje, na Co mis são de Assun tos So ci a is, tex to de
uma pu bli ca ção es pe ci al das re vis tas que cir cu lam no
Pais sobre o terror que tem acontecido no Pa raná.
Essas ope ra ções de guer ra não ocor rem so men te no
Paraná, elas estão surgindo em vários Estados do
Bra sil e, com cer te za, se rão apro fun da das em fun ção
da des cen tra li za ção da re for ma agrá ria e de o Go verno de i xar para o po der po lí ti co lo cal a pos si bi li da de de
aqui si ção de ter ras. Mu i tas das ter ras que es tão sendo mo ti vo de aqui si ção pelo Ban co da Ter ra não têm
ne nhu ma pro te ção cons ti tu ci o nal, por que já de ve ri am
es tar sen do de sa pro pri a das, vis to que não cum prem
sua fi na li da de so ci al.
Diz o primeiro pa rá gra fo do tex to pu bli ca do na
re vis ta Ca ros Ami gos:
“Ter ror no Pa ra ná.
Madrugada fria, por volta das três ho ras da ma dru ga da. A es cu ri dão é to tal e, no
descampado em volta, há muito silêncio. A
sensação é de quietude e paz. De repente,
eclo de o in fer no! Cen te nas de pon tos de luz
invadem o ne grume da noite; ti ros; cães ferozes ladram; bombas explodem na es cu ridão. Gritos autoritários, selvagens esta lam
no ar: “Sa i am, sa i am to dos, to dos para fora,
já; to dos com as mãos na ca be ça! Va mos, o
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que vocês estão esperando? Vamos! Solta
os cachorros, solta os cachorros! Um atrás
do outro aí! Mãos na cabeça, em fila! Sem
demora! Um atrás do outro!” Crianças cho rando – uma delas pergunta: “E agora, o
que eles vão fazer para nós?” -, mulheres
assustadas, homens acossados – todos
despertam subitamente, para mergulhar no
mais terrível pesadelo de suas vidas. Com
as mãos na nuca, os ho mens são obri ga dos
a de i tar de bru ços, so bre o chão la ma cen to.
As mu lhe res e as cri an ças, ame dron ta das e
vigiadas por cães, são levadas para outro
canto, sem direito sequer a um copo de
água. Suas moradias são destruídas e in cendiadas, seus pertences são roubados,
sua dig ni da de avil ta da. Che ga o sol, in fi ni tas
horas depois de toda essa truculência, e to dos – prin ci pal men te os ho mens – são co locados em fila para ser filmados, fo to gra fados, interrogados e – feito gado humano –
obrigados a embarcar em camburões, ôni bus e caminhões. Cumpre-se a lei. Lei?
Alguém falou em lei? O pior é que isso não
está acontecendo durante uma guerra. Qu alquer pes soa des te País que acom pa nhe a reforma agrária e lute por ela já viu casos pi ores, como trabalhadores rurais sendo obri gados a comer não apenas esterco, mas até a
mas sa en ce fá li ca, o cé re bro de seus pró pri os
irmãos. Qualquer pessoa que acompanhe o
pro ces so de re for ma agrá ria, as re in te gra ções
de posse efetuadas em seus próprios Esta dos, sabe a violência, a truculência e a ir respon sa bi li da de como são fe i tas".
Portanto, o apelo que faço é o de que
efetivamente trabalhemos a questão da reforma
agrária. A única possibilidade de garantir a paz no
campo não é com esse tipo de procedimento; não é
com o procedimento covarde que apareceu ontem no
Jornal Nacional; não é aviltando-se a dignidade de
milhares de pessoas neste País. A única
possibilidade é por meio de uma ação do Governo
Federal. Espera-se que o Presidente da República ao
menos supere o discurso que fez durante o período
eleitoral e cumpra as metas estabelecidas no seu
próprio programa de governo, para que não nos
vejamos diante de situações como essa.
Algumas personalidades políticas dizem: “Ah,
mas vivem in vadindo terras”. Invadindo? Ocupando
terras que não estão cumprindo o que determina a
Cons ti tu i ção. Será que al guém pen sa que é fá cil estar
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em um as sen ta men to, em uma ocu pa ção do Mo vi mento dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra? Será que alguém com um mí ni mo de bom-senso con si de ra fá cil estar cercado, em uma ocupação de terra, por milícias
par ti cu la res, pis to le i ros, ou vin do ti ros à no i te, pre sen cian do per se gui ções, tor tu ras, se qües tros? Será que alguém julga fá cil vi ver em um lu gar onde não há água,
ener gia, sa ne a men to bá si co, onde as pes so as não têm
um mí ni mo de dig ni da de, onde as cri an ças mor rem de
diarréia por não terem acesso ao serviço de saúde?
Será que al guém pen sa que é bom fi car de ba i xo de um
bar ra co de lona, que es quen ta mu i to du ran te o dia e esfria à no i te; que não ofe re ce pro te ção con tra a chu va?
Qu an do cho ve, as pes so as não po dem de i tar com seus
fi lhos, por que há lama.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Ter ra e a Co mis são Pas to ral da Ter ra não gos tam da
ocu pa ção. Não é fá cil e dig no pas sar por tan tas vi olên ci as para ter aces so à ter ra, algo que é con si de rado sa gra do não por al gum es ta tu to par ti dá rio de esquer da, mas pela Cons ti tu i ção.
O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – V. Exª me
per mi te um apar te?
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ouço V. Exª, Senador Ro me ro Jucá, com mu i to prazer.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Sena do ra
Heloisa Helena, V. Exª traz, nesta tarde, um tema
que tem per me a do dis cus sões no ple ná rio e nas comissões do Senado, que é jus tamente a re forma
agrá ria. Qu e ro so men te fa zer al gu mas ob ser va ções
que en ten do im por tan tes. A pri me i ra é que, ape sar
de fa zer par te de um dis cur so per ma nen te dos membros da Oposição, di ri gi do ao Go ver no Fe de ral e a
Governos de Esta dos, registro que não se trata de
um tema ape nas li ga do às Opo si ções. A Ban ca da do
PSDB e outras Bancadas que dão sustentação ao
Go ver no têm-se pro nun ci a do, co bran do um pro grama de reforma agrária mais agressivo no País.
Entendemos – eu, pes soalmente, te nho essa posição – que, ape sar do es for ço do Pre si den te Fer nando Hen ri que Car do so e do Mi nis tro Raul Jung mann e
dos avan ços que se fi ze ram no Go ver no em re la ção
à re for ma agrá ria, sem dú vi da, ain da é pre ci so mais
empenho, prioridade, recursos e de cisão política
para se aten der à ne ces si da de do País. Não en tendo o Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Terra como algo a ser ba ni do. Pelo con trá rio, pen so que
é um mo vi men to so ci al que me re ce ser res pe i ta do.
Exces sos que por ven tu ra exis tam de vem ser re preen di dos. E eles exis tem nas duas par tes en vol vi das.
Na verdade, tratamos, esta se ma na, de ex ces sos
co me ti dos pelo Go ver no em vá ri as áre as. Enten-
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do que o dis cur so deve ser pa u ta do na ra ci o na li da de
da im ple men ta ção de um pro gra ma de re for ma agrá ria
não só para as sen tar pes so as, mas para dar con di ções
de sobrevivência aos já assentados. Se analisarmos
concretamente o resultado dos assentamentos, ve ri fica re mos que gran de par te de les não re pre sen ta me lhoria de condições de vida, nem uma produção agrícola
gran de. Mu i tos as sen ta dos, por não te rem como so bre viver no cam po, ven dem seus lo tes – que se trans for mam
em grandes fazendas – e passam a engrossar no vamen te a lis ta dos que pre ci sam ser re as sen ta dos ou dos
que vi vem na pe ri fe ria das gran des ci da des, nas fa ve las
bra si le i ras. Então, esse é um pon to gra ve, que me re ce
re fle xão. A gran de ma i o ria dos Par lamen ta res des ta Casa
está bus can do um ca mi nho cons tru ti vo para fa zer a re forma agrária. Hoje, lamentei a ausência do Ministro Raul
Jung mann no de ba te, em bo ra es ti ves se pre sen te o Pre siden te do INCRA. Con si de ro im por tan te a ação da Co missão de Assun tos So ci a is, mas te mos de avan çar mais: no
caso da Oposição, co bran do as ações e, como Ban ca da
de Go ver no, agin do no sen ti do de re for çar as do ta ções orça men tá ri as e as dis cus sões te má ti cas, para que a re for ma
agrá ria de i xe de ser um ob je ti vo al me ja do por to dos nós e
pas se a ser uma re a li da de con cre ta e for te no Bra sil. Com
um pro gra ma de re for ma agrá ria con di zen te, eli mi na re mos
in jus ti ças so ci a is e re sol ve re mos pro ble mas como o in chaço das gran des ci da des. Pa ra be ni zo V. Exª por seu dis curso.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Senador Romero Jucá, primeiro, gostaria de
testemunhar vários depoimentos que V. Exª já deu,
no sentido de avançarmos na reforma agrária.
V. Exª traz um tema de grande importância, que
é a situação dos assentamentos. Lutamos pela
reforma agrária, mas não objetivamos apenas a
distribuição de terra. Assim se dá a reforma agrária:
com distribuição de terra, de renda e de poder.
Existem assentamentos onde se está produzindo
até tecnologia. O Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra tem várias experiências maravilhosas. Alguns
filhos de trabalhadores sem terra já cursam a
universidade. São testemunhos pessoais de como um
pai de família com terra pode levar seu filho para o banco
da universidade. Há exemplos de assentamentos com
viabilidade econômica. Nós sabemos que um
assentamento produtivo dinamiza a economia local,
muda a vida das cidades circunvizinhas, gera emprego e
renda.
O que não po de mos ace i tar – e é isso que V. Exª
traz ao nos so pro nun ci a men to – é a má si tu a ção de
al guns as sen ta men tos. Por quê? A re for ma agrá ria e
a política agrícola são de fundamental importância
para o minifúndio, para o pequeno produtor rural, e
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tem a fi na li da de de im pe dir o au men to de fa ve las nas
grandes cidades, mas não podemos admitir que se
cri em fa ve las ru ra is.
Portanto, é importante fazer este debate na
Casa e estabelecer um pro jeto de reforma agrária.
Não se tra ta de pro pa gan da en ga no sa ou de jogo de
markenting. Não há panacéia que resolva todos os
ma les, mas o Go ver no Fe de ral deve, ao me nos, es tabelecer uma proposta concreta e um planejamento
em re la ção às ações da re for ma agrá ria.
Fi quei pro fun da men te es tar re ci da. Não sa be mos
a dis po ni bi li da de das ter ras exis ten tes, a exe cu ção orça men tá ria ou o que está pre vis to para se gas tar. Não
sabemos que terras podem ser usadas na reforma
agrá ria e qual é a po pu la ção-alvo. Não te mos qual quer
dado de di ag nós ti co, para es ta be le cer uma meta, e o
Go ver no Fe de ral tra ba lha, hoje, em fun ção das ocu pações dos movimentos sociais. Então, deve haver um
mí ni mo de res pon sa bi li da de em re la ção à pro pos ta de
reforma agrária e o máximo de responsabilidade no
sen ti do de co i bir a vi o lên cia no cam po.
O que está acontecendo no Paraná já ocorreu
em ou tros Esta dos, e o Se na dor Ade mir Andra de denun ci ou vá ri as ve zes nes ta Casa. Não que re mos, por
exemplo, que se repitam os episódios ocorridos no
Pará. Em to dos os Esta dos bra si le i ros acon te cem as
mais di ver sas for mas de vi o lên cia e de des res pe i to à
dig ni da de des sas pes so as.
Portanto, alerta Senado, a fim de que não te nhamos mais mortos e virmos discutir não em cima
de ca dá ve res, mas em cima da vida.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da, por permu ta com o Se na dor Ernan des Amo rim.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª que conceda a pa la vra ao
Se na dor Ro me ro Jucá nes te mo men to.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Por
ces são de V. Exª, con ce do a pa la vra ao Se na dor Rome ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Agrade ço a de fe rên cia do Se na dor Ma u ro Mi ran da. Estou
atrasado para a CPI do Sistema Financeiro e farei
ape nas um re gis tro. Será bre ve, Sr. Pre si den te.
Re gis tro, com sa tis fa ção, que o Con se lho Na cional dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te, Conan da, es ta rá re u ni do no pró xi mo dia 15 de ju lho de
1999. E, entre os assuntos a serem tratados, estão
dois pro je tos de mi nha au to ria que es ta be le cem a cria ção de um selo e de uma ma i or ta xa ção so bre produ tos na ci o na is e im por ta dos que vi e rem a ser de clara dos po ten ci al men te de se du ca ti vos e in ci ta do res de
vi o lên cia a cri an ças e ado les cen tes.
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No ofício, assinado por Cláudio Augusto Vieira
da Silva, do Conanda, estou sendo convidado para
discutir os dois projetos no Rio de Janeiro.
Discorrerei rapidamente sobre esses dois
projetos, os quais, entendo, tratam de importantes
temas nacionais. Sem dúvida nenhuma, a questão da
violência é gravíssima e tem se agudizado a cada dia.
Por conta disso, apresentei o Projeto de Lei do
Senado nº 67, de 1999, e o Projeto de Lei do Senado
nº 128, de 1999.
O PLS nº 67 cria um selo a ser fixado nos
produtos que especifica e dá outras providências. O
selo a ser criado será fixado em produtos, em
brinquedos, em publicações, em fitas de vídeo, em
jogos de computador, enfim, nos mais diversos
materiais, alertando os pais que esse produto incita a
violência nos jovens, crianças e adolescentes.
Tivemos já aqui oportunidade, quando
apresentamos o projeto, de registrar, por exemplo, que
há um jogo de video game, que foi retirado há poucos
dias do mercado, que incitava os jogadores a
atropelarem pessoas; quem atropelava velhinhas ou
crianças ganhava mais pontos do que os atropelavam
outras pessoas. Quer dizer, é um absurdo, mas é um
absurdo que vai formando ou deformando o caráter dos
jovens e adolescentes. Da mesma forma, as armas de
brinquedo, livros etc. Então, o Projeto nº 67 cria esse
selo e regulamenta a sua colocação em materiais.
O PLS nº 128 insere essa questão do selo
exatamente na economia de mercado. O que prevê?
Dispõe sobre a incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados e do Imposto de Importação Sobre
Produtos Indutores de Violência. Ou seja, pretendo,
com o projeto, tratar os produtos que geram violência
com uma punição maior a ser feita pelo mercado.
Uma vez que estamos numa economia de mercado, a
elevação do preço desses produtos os tornam menos
competitivos. Assim, quando um pai ou um jovem for
comprar esse produto determinado, optará pelo
produto mais barato, ou seja, estaremos atingindo o
objetivo desejado.
Entendo que, dessa forma, dentro das regras de
mercado, em vez de censurar produtos como livros e
outros, retirando-os do mercado, o que seria, em
tese, um ato de violência, com preço e impostos mais
alto, cria-se uma espécie de punição para esses
produtos, tornando a concorrência entre eles um fator
de banimento desses produtos.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me permite um aparte?
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O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço
com pra zer V. Exª.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT-AL) – Se na dor
Romero Jucá, que ro ra pi da men te saudar V. Exª por
seus projetos. É claro que, como mãe, gostaria que
fos se pos sí vel a não co mer ci a li za ção des ses pro dutos. V. Exª bus ca um me ca nis mo fun da men tal, que é
justamente o aumento do pre ço, o qual di mi nu i ria a
de man da por esse tipo de pro du to. Este é um pro je to
de grande importância. Penso também ser fun damen tal tra zer mos à dis cus são nes ta Casa te mas re laci o na dos aos me i os de co mu ni ca ção, às mais di versas for mas de pu bli ci da de para com ba ter a vi o lên cia.
A re vis ta Superinteressante des ta se ma na traz uma
reportagem que con si de ro fun da men tal, com toda a
discussão ci en tí fi ca – ci en tí fi ca, não há ne nhum aspecto propagandista – em re lação a vários dados
apre sen ta dos no mun do todo a res pe i to da in fluên cia
des se tipo de jogo, des se tipo de brin ca de i ra, no comportamento vi o len to das nos sas cri an ças. De po is, fica mos pro cu ran do ex pli ca ções do por quê as cri an ças
ati ram. Como se não bas tas se a vi o lên cia nos me i os
de co mu ni ca ção, a vi o lên cia das ruas, a vi o lên cia do
desemprego, da fome, da miséria, do sofrimento –
que le vam, como di zía mos an tes, as pes so as para a
mar gi na li da de como úl ti mo re fú gio -, ain da se lan çam
no mercado determinados “brinquedos” que de ve riam ser edu ca ti vos e aca bam sen do um es tí mu lo à vio lên cia. Por tan to, que ro sa u dar com mu i ta ale gria V.
Exª pe los pro je tos apre sen ta dos à Casa.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra deço, Se na do ra He lo i sa He le na, as pa la vras de apo io.
Há um exem plo a res pe i to dos fil mes de te levi são. Se meu pro je to for apro va do, os fil mes que
in ci tam a vi o lên cia, os mais vi o len tos, se rão ro tula dos e cus ta rão mais caro para as em pre sas de
te le vi são do que os ou tros. Em ter mos de con corrência, as em pre sas de te le vi são e ou tros dis tribu i do res op ta rão, sem dú vi da al gu ma, por fil mes
que não possuam o selo, di ri gin do, sem ha ver cen sura, a um conceito de não-violência a ser aceito pelo
mer ca do.
Quero registrar o recebimento do oficio do
Co nan da, Sr. Pre si den te, para di zer o quão é impor tan te que as Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia dis cu tam rapi da men te o pro je to.
Peço a V. Exª a trans cri ção nos Ana is não só
do ofí cio que re ce bi, mas tam bém dos dois pro jetos que men ci o nei nes ta tar de.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – V. Exª
será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Mauro
Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, dois as sun tos tra zem-me a esta tribu na na tar de de hoje; dois as sun tos ale gres.
A cidade de Goiás Velho, antiga capital do meu
Esta do, po de rá con quis tar em bre ve o tí tu lo de Pa tri mônio His tó ri co da Hu ma ni da de. Se a as pi ra ção que vem
mo bi li zan do to dos os se to res li ga dos à cul tu ra no Esta do
de Goiás for apro va da pela Unes co, es ta re mos ins crevendo na agenda cultural da região Centro-Oeste o
acontecimento mais importante deste final de século.
Com o re co nhe ci men to in ter na ci o nal des se sí tio his tó ri co
que foi fun da do pelo ban de i ran te Bar to lo meu Bu e no da
Sil va, o Anhan güe ra, em 1729, es ta re mos ga ran tin do a
pre ser va ção de um mo nu men to vivo que é úni co en tre
as capitais das antigas províncias, porque mantém as
prin ci pa is ca rac te rís ti cas ar qui te tô ni cas dos po vo a dos do
co me ço do sé cu lo XVIII, além de con ser var boa par te do
ca sa rio da épo ca, como a casa em que vi veu a po e ti sa
Cora Co ra li na, fa le ci da há 14 anos.
Ocor reu on tem, no Mi nis té rio da Cul tu ra, o ato ofici al de en tre ga do dos siê que mos tra as vir tu des de nossa an ti ga Vila Boa para ob ter o ti tu lo da Unes co. O co orde na dor do gru po de tra ba lho que ela bo rou o do cu mento, Fer nan do Ma de i ra, lem bra que o nú cleo ur ba no foi
tom ba do há 21 anos pelo Insti tu to do Pa tri mô nio His tó rico e Artístico Nacional, o IPHAN, procurando-se com
isso ga ran tir a pre ser va ção do es ti lo oi to cen tis ta her dado dos co lo ni za do res por tu gue ses. Ain da hoje, de acordo com o de po i men to téc ni co que vai ori en tar a de ci são
do ór gão da ONU, “o nú cleo man tém sua es ca la, seu
ar ru a men to e a pa vi men ta ção, e a ma i or par te dos seus
660 edifícios, incluindo-se aí as sete igrejas. Ficaram
tam bém pre ser va dos o seu en tor no, sua mol du ra na tural for ma da por ma tas ci li a res, as ser ras e a ve ge ta ção
típica”.
Srªs e Srs. Senadores, a consagração de Goiás
Ve lho como Pa tri mô nio da Hu ma ni da de é um ob je ti vo
que merece a luta e o apoio de au to ri da des e ins ti tu -i
ções bra si le i ras que pos sam mos trar à Unes co a jus ti ça
de uma fu tu ra de ci são fa vo rá vel. Se ria o pri me i ro mar co
his tó ri co in ter na ci o nal da re gião Cen tro-Oeste, além de
cons ti tu ir ho me na gem aos po vos pri mi ti vos que ha bi taram os nos sos cer ra dos, dos qua is, afi nal, guar da mos
descendência direta. O Nordeste já tem seus mo numentos re co nhe ci dos pela Unesco, como a cidade de
São Luís, o Pe lou ri nho de Sal va dor, a ci da de per nambu ca na de Olin da e a Ser ra da Ca pi va ra, no Pi a uí. Minas Gerais tem as ci da des de Ouro Pre to e Con go-
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nhas, enquanto na Região Sul já fazem parte do
mapa universal de pre ser va ção a área his tó ri ca das
Mis sões de São Mi guel, no Rio Gran de do Sul, e as
ca ta ra tas do Igua çu, na fron te i ra trí pli ce com o Pa raguai e a Argen ti na.
Com os 500 anos que está a com ple tar, o Bra sil é
uma Na ção ain da jo vem, mas com um pas sa do rico de
his tó ria nas lu tas re gi o na is de afir ma ção, na mis ci ge nação ét ni ca, na ar qui te tu ra, nas ar tes e no con jun to de sí tios que mar ca ram a bus ca do ouro e a pe ne tra ção dos
bandeirantes. O desenvolvimento da Região Centro-Oeste começou a ser intensificado com o apoio do
Go ver no Ge tú lio Var gas e o apa re ci men to da Fun da ção
Brasil Central como a primeira agência de de sen vol vimen to do País e teve sua fase de ouro nos cin co anos revolucionáriosde Juscelino Ku bits check. A con quis ta de
no vas fron te i ras agrí co las, a ur ba ni za ção, os avan ços da
in dus tri a li za ção e o ine vi tá vel cres ci men to das ati vi da des
imo bi liá ri as mu da ram ra di cal men te a pa i sa gem fí si ca e a
face so ci al do Esta do de Go iás.
Mes mo as sim, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, creio sin ce ra men te que ain da te mos um lon go ca mi nho a
per cor rer no pro ces so de ex tro ver são po lí ti ca, eco nô mica e so ci al do Esta do de Go iás; e o pro gres so ma te ri al,
tão ne ces sá rio quan to ir re ver sí vel, tem seu pre ço no sacri fí cio da his tó ria das ci da des. Aqui mes mo nes te nos so
am bi en te, Srªs. e Srs. Se na do res, quan tos de nós ain da
podemos mostrar a filhos e netos a casa onde nas cemos, os caminhos por onde pas se a vam os nos sos sonhos de in fân cia, ou a pra ça onde co nhe ce mos a pri me ira na mo ra da? O mes mo pro gres so que cons trói o fu tu ro
apa ga as pe ga das do pas sa do, se não hou ver um es forço para as se gu rar a per ma nên cia dos elos his tó ri cos entre as ge ra ções. Go iás é uma ter ra rica de sen ti men tos,
de ra í zes. E o Arra i al de Sant’Anna, a Vila Boa ou a nossa que ri da Go iás Ve lho é uma lem bran ça, é uma his tó ria,
é uma sín te se que re ú ne o es pí ri to de cada pe da ço do
nos so Esta do, e o sen ti men to de cada go i a no nas ci do
em qual quer de nos sas re giões. Nes se sen ti do, ela con tinua sen do a nos sa gran de ca pi tal, por que é a ca pi tal de
nos sa his tó ria, de nos sos sen ti men tos, de nos sas ra í zes.
Por to das es sas ra zões, cre io que to dos nós, go ia nos, es ta mos jun tos na tor ci da, na ação e no es for ço
para ver vitorioso esse movimento. Transformada em
mo nu men to his tó ri co, a nos sa Go iás Ve lho será be ne fici a da por uma ro ti na de ações pre ser va ci o nis tas, a cargo da Unes co. A en ti da de da ONU en via pe ri o di ca mente os seus técnicos, como faz nos quase 600 mo numen tos já clas si fi ca dos em todo o mun do, para fis ca lizar a con ser va ção e par ti ci par dos tra ba lhos de res ta uração, despoluição, sa ne a men to e pre ser va ção am biental. Além dis so, a Unes co ori en ta pro je tos cul tu ra is
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de in te res se da co mu ni da de. Mas é im por tan te ob ser var
que a in ten si fi ca ção do tu ris mo eco ló gi co e cul tu ral será
conseqüência direta do pres tí gio de Go iás Ve lho como
mo nu men to da hu ma ni da de. Para evi tar ações pre da tóri as que pos sam pre ju di car as ca rac te rís ti cas es sen ci a is
da ci da de, cre io que a fis ca li za ção da Unes co será ain da
mais in dis pen sá vel.
É ne ces sá rio re co nhe cer os mé ri tos da cam panha em fa vor da ci da de de Go iás, sob a pre si dên cia
da Srª Bra zi le te Ca i a do, ten do na vi ce-presidência o
meu ami go Le o nar do Riz zo. Com a en tre ga do dossiê, pre pa ra do sob a li de ran ça de Fer nan do Ma de i ra,
e com a pre sen ça de ilus tres re pre sen tan tes da ci dade, cre io que já de mos um pas so im por tan te e de ci sivo para trans for mar Go iás Ve lho em pa tri mô nio his tórico da humanidade. O Mi nistro Francisco Weffort,
que re ce beu o do cu men to, é for te ali a do das as pi rações do povo vi la bo en se e de to dos os go i a nos, ao
lado do Ministro do Turismo, Rafael Greca. Os dois
ministros es ti ve ram em vi si ta à ci da de de Go iás Velho, nos fes te jos re li gi o sos da úl ti ma Se ma na San ta, e
tam bém fo ram con ta mi na dos pelo sa gra do am bi en te
de tra di ção que ha ve rá de ser per pe tu a do com a de cisão fa vo rá vel da Unes co.
Sr. Presidente, tenho um segundo as sun to impor tan te so bre o meu Esta do, Go iás.
Quero trazer a esta tribuna o meu mais sincero
agra de ci men to ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Cardo so, ao Mi nis tro dos Trans por tes, Eli seu Pa di lha e ao
Ministro do Planejamento, Pedro Parente, pelas de cisões mais re cen tes que fo ram to ma das para con cre tizar a duplicação do eixo de de sen vol vi men to que liga
Go iâ nia ao Esta do de São Pa u lo. Fe liz men te, te mos todas as ra zões para ali men tar o nos so oti mis mo em re lação a esse pro je to, ao qual te nho de di ca do to das as minhas forças desde que assumi meu mandato nesta
Casa. Como re la tor da co mis são es pe ci al que ana li sou
to das as ques tões li ga das ao de sen vol vi men to do corre dor de trans por tes Cen tro les te, ti ve mos opor tu ni da de
de pro mo ver uma au diên cia pú bli ca na ci da de de Itumbi a ra. Lá com pa re ce ram os Go ver na do res de Go iás e
de Mi nas Ge ra is, o re pre sen tan te do Go ver no de São
Paulo, os ex-Governadores Maguito Vilela e Eduardo
Aze re do, além dos Mi nis tros Iris Re zen de, Eli seu Pa dilha e Anto nio Kan dir.
Na que la opor tu ni da de, ti ve mos, em men sa gem
formal di vulgada pelo Presidente da República, o
com pro mis so de apo i ar o pro je to de du pli ca ção. Pouco tem po de po is, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que rea li zou um gran de en con tro po lí ti co, re u nin do mi ne i ros
e go i a nos no Pa lá cio do Pla nal to, para ra ti fi car o seu
com pro mis so. Em ne nhum mo men to, co lo ca mos em
dú vi da as in ten ções do Pre si den te quan to a esse proje to de ele va do in te res se para o de sen vol vi men to de
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toda a re gião Cen tro-Oeste, que vai ga ran tir a agi li zação do aces so de nos sos pro du tos ao por to de Santos e aos pa í ses do Mer co sul. Mes mo na que les momen tos di fí ce is em que ata ques es pe cu la ti vos vin dos
de fora comprometeram a nos sa capacidade de in vestimentos em projetos de infra-estrutura, mesmo
naqueles mo mentos, repito, não abandonamos o
nos so oti mis mo.
Ago ra, Srªs. e Srs. Se na do res, o mo ti vo de minha pre sen ça nes ta tri bu na, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel. Fui hon ra do hoje com con vi tes dos Mi nis téri os dos Trans por tes e do Orça men to e Ges tão, para
com pa re cer ao en con tro es pe ci al que será re a li za do
em Goiânia, nesta sexta-feira. Durante seminário
com au to ri da des fe de ra is, serão discutidos os eixos
na ci o na is de de sen vol vi men to, den tro do Pla no Plu ria nu al de Inves ti men tos. A du pli ca ção da BR-153, no
tre cho en tre Apa re ci da de Go iâ nia e Itum bi a ra, é parte do programa a ser discutido. Estamos aí, Srªs e
Srs. Se na do res, di an te de um fato con cre to que não é
ape nas uma pro mes sa; é um pro gra ma de go ver no,
uma res pos ta ob je ti va à gran de luta que te mos tra vado nos úl ti mos anos, em nome do povo go i a no e da
ex tro ver são eco nô mi ca do nos so Esta do. Di an te desse fato, es ta mos to dos mais fe li zes e mais es pe ran çosos em re la ção ao fu tu ro. Te nho cer te za que, des sa
for ma, Go iás es ta rá par ti ci pan do mais ati va men te do
de sen vol vi men to na ci o nal.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na dores.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se nador Ma u ro Mi ran da, esta Pre si dên cia de se ja se as sociar a V. Exª e ao povo de Go iás na luta im por tan te
para tornar Goiás Velho patrimônio histórico da hu manidade. Goiás Ve lho, além de ter sido Ca pi tal de
Go iás, é uma ci da de his tó ri ca ex tre ma men te im portan te, uma das mais bem con ser va das do País, além
de ser um lu gar ex tre ma men te agra dá vel, lo ca li za da
em área pri vi le gi a da para quem quer co nhe cer a natu re za e ver as co i sas be las do nos so País. De for ma
que de se jo, em nome da Pre si dên cia, todo o su ces so
nes sa luta do povo de Go iás para tor nar Go iás Ve lho,
por meio da Unes co, pa tri mô nio his tó ri co da hu ma nidade.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) –
Agra de ço, Sr. Pre si den te, as pa la vras, o em pe nho, o
co nhe ci men to que V. Exª tem da mi nha que ri da ci dade de Go iás Ve lho. Agra de ço pro fun da men te. Fi ca rá
marcado nos Anais des ta Casa o tes te mu nho de V.
Exª a fa vor do meu Esta do, a fa vor da ci da de de Goiás Ve lho.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andra de) – Não
há mais ora do res ins cri tos.
So bre a mesa, pa re ce res que pas so a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Os
Srs. Senadores José Fogaça e Ademir Andrade
enviaram à Mesa proposições que, em face do
disposto no art. 235, inciso III, alínea a, do Regimento
Interno, serão lidas na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Ernandes Amorim,
Carlos Bezerra, Paulo Hartung e Carlos Patrocínio
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, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos anos,
o Estado do Ceará tem-se destacado no cenário
nacional, apresentando alterações significativas em
muitos aspectos essenciais, e hoje perfila-se entre as
economias que mais crescem em nosso País, a um
ritmo de 6,5% ao ano, numa proporção mais de duas
vezes superior à média nacional, que é de 3,1%.
Desde o primeiro mandato do Governador
Tasso Jereissati mudanças político-econômicas
de grande importância, iniciadas em anos
anteriores,
intensificaram-se
bastante,
principalmente no que se refere à sustentação de
um projeto de industrialização e à adoção de
políticas direcionadas à promoção de mercados
através do apoio à micro, pequena e média
empresa.
Como bem destacou a revista Exame em
reportagem especial integrante de sua edição nº 673,
de outubro de 1998, o Ceará, “com sua receita
asiática de mão-de-obra mais barata, subsídios e
vantagens logísticas, tem sido um ímã de indústrias”.
Só nos últimos quatro anos, 426 indústrias
decidiram instalar-se no Estado, entre as quais
destacam-se as Cervejarias Antártica e Kaiser, a
indústria têxtil Vicunha e a indústria de calçados
Grendene. Isto significa um investimento de cerca de
4,7 bilhões de dólares, distribuídos por 55 dos 184
municípios cearenses, responsáveis pela geração
atual e futura de 121 mil 736 empregos diretos e 486
mil 944 empregos indiretos.
A 45 km de Fortaleza, o Governo do Estado está
implantando o Complexo Industrial-Portuário do
Pecém, do qual faz parte um moderno porto
off-shore, com 16,5 metros de profundidade, que
permitirá a atracação de navios de grande calado,
com a vantagem adicional de configurar a menor
distância entre o Brasil e o Hemisfério Norte.
Srªs e Srs. Se na do res, o Ce a rá tor nou-se, princi pal men te, um com pe ti ti vo pro du tor de têx te is e cal-
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ça dos. As in dús tri as do sul e do su des te lá im plan taram suas fi li a is, atra í das por uma po lí ti ca que ofe re ce
não apenas incentivos fiscais mas também outras
van ta gens em ca de ia.
Para atraí-las, o Go ver no ce a ren se con ce beu e
pôs em prática uma es tra té gia de su ces so. No se tor
têxtil, por exemplo, primeiro tratava de convencer
uma grande indústria a se implantar no Estado. Em
se gui da, pe dia que in di cas se seus me lho res for ne cedores e atra ía-os tam bém, ver ti ca li zan do todo o negó cio, ins ta lan do toda a ca de ia pro du ti va, e fa zen do
os cus tos di mi nu í rem.
Os re sul ta dos da po lí ti ca ado ta da não de mo raram a se fa zer sen tir: o Ce a rá tem hoje não só o segun do ma i or pólo têx til do País, mas tam bém o mais
mo der no e pro du ti vo. São 89 in dús tri as que res pondem atu al men te por cer ca de 17% da pro du ção bra sileira.
O pólo cal ça dis ta tam bém apre sen ta re sul ta dos
ex pres si vos. Em 1996, o Ce a rá não ha via ex por ta do
se quer um par de sa pa tos. Em 1997 fo ram ven di dos
50 mi lhões de dó la res e em 1998 esse va lor deve ter
do bra do, pro je tan do-se che gar, no ano 2000, à ven da
de 300 mi lhões de dó la res para o ex te ri or.
Sr. Presidente, os motivos responsáveis pela
atração dessas 426 novas indústrias são vá rios e
gos ta ria de re lem brar al guns de les.
Em primeiro lugar, a lo calização geográfica do
Esta do. Empre sas ex por ta do ras do Sul do País in teres sa ram-se em se ins ta lar no Ce a rá de vi do à van tagem de estarem mais pró ximas da Europa ou dos
Estados Unidos, proporcionando uma redução de
mais de 30% nos fre tes.
Em se gun do lu gar, os in cen ti vos fis ca is. As empre sas que se ins ta lam no ser tão ce a ren se são be neficiadas, entre outras vantagens, com prazos mais
lar gos de re co lhi men to de ICMS.
Existe, porém, um fator que influencia e atrai
mais do que os ou tros: o ba i xo cus to da mão-de-obra,
com a mé dia sa la ri al va ri an do de 1,5 a 2 sa lá ri os mí nimos. Lá ins ta la das, as em pre sas bra si le i ras não preci sam ir para a Ásia para tor na rem-se com pe ti ti vas e
en fren tar a glo ba li za ção.
Para agi li zar a pro du ção e man ter al tos ín di ces
de pro du ti vi da de, o Go ver no do Esta do pas sou a bancar o tre i na men to da mão-de-obra, pro vi den ci ou barra cões para que as in dús tri as, en quan to cons tru íam
suas novas fá bri cas, co me ças sem a pro du zir no dia
se guin te ao da as si na tu ra do con tra to, e está in ves tindo 82 mi lhões de re a is em pro gra mas de for ma ção de
mão-de-obra qua li fi ca da.
Há um outro fator que precisa ser destacado,
Srªs e Srs. Senadores: nos últimos quatro anos, o
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governo assegurou 3 bilhões de dólares em recursos
públicos federais, estaduais e internacionais.
Esse dinheiro está sendo bem empregado. A
rede de esgoto está sendo bastante ampliada, a
construção da primeira linha do metrô está em
marcha, o novo terminal aeroportuário deu um
impulso maior ao turismo, importante setor que gerou
1 bilhão e 200 milhões de dólares em novos projetos
de construção de hotéis, parques temáticos e outros
empreendimentos de lazer e que possibilitou a
criação de muitos empregos.
As melhorias da infra-estrutura criaram, sem
dúvida, um ambiente que favorece os negócios.
Sugiram projetos de energia, de telecomunicações, e
também nas áreas de comércio e de construção civil.
Segundo a reportagem da revista Exame sobre
o Ceará, o total de investimentos públicos e privados
eleva-se a cerca de 10 bilhões de dólares e,
certamente, esse dinheiro está sendo responsável
pela expansão e diversificação da base econômica
do Estado.
No total, cerca de 4 bilhões e 700 milhões de
dólares privados estão sendo, foram ou serão
investidos em novas indústrias instaladas em
território cearense. A localização interiorana dessas
empresas multiplica as oportunidades por todo o
Estado,
evitando
migrações
desordenadas,
distribuindo renda e melhorando a qualidade de vida
da população.
Srªs e Srs. Senadores, o excelente
desempenho da indústria tem como conseqüência
natural o aumento da arrecadação de impostos. Em
maio deste ano, a Secretaria de Fazenda arrecadou o
equivalente a 120,1 milhões de reais contra 117,1
milhões apurados no mesmo período de 1998.
Para se ter uma idéia do nível do crescimento do
recolhimento de tributos basta citar que, no ano
passado, o Estado arrecadou o equivalente a 1 bilhão
432 milhões de reais. Nesses primeiros meses de
1999, a arrecadação foi superior à de idêntico período
do ano passado. Entre janeiro e maio, a arrecadação
total foi de 646,8 milhões, registrando um aumento de
3,72%. A meta do governo é elevar a arrecadação
total deste ano em 4,5% sobre o montante apurado
em 1998. Para atingir esse objetivo, acompanha
diariamente a movimentação do caixa das empresas
em débito com o Tesouro e otimiza a fiscalização nas
divisas do Estado.
O ine gá vel au men to da par ti ci pa ção da in dús tria
na ar re ca da ção pode ser me di do e con fir ma do pelo
consumo de energia elétrica, um claro indicador do
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com por ta men to do se tor pro du ti vo da eco no mia. Segundo a Coelce, no primeiro trimestre deste ano o
con su mo in dus tri al cres ceu 13,8 %.
Srªs e Srs. Senadores, não poderia concluir
este pro nun ci a men to sem des ta car que, sem dú vi da
al gu ma o Ce a rá avan çou mu i to, nos úl ti mos anos. O
Governador Tasso Jereissati vem administrando o
Esta do com men ta li da de em pre sa ri al, bus can do aumentar a pro du ti vi da de, ba i xar cus tos e lu crar mais,
para o be ne fí cio de toda a po pu la ção.
Estu dos do IPEA com pro vam os ga nhos ocor ridos nos in di ca do res de ren daper ca pi ta. As es ta tís ticas tam bém in di cam que a taxa de es co la ri za ção aumentou, a mortalidade infantil caiu drasticamente, o
saneamento básico teve uma melhora sensível, en fim, hou ve, ine ga vel men te, uma me lho ra sig ni fi ca ti va
nos ín di ces so ci a is, na in fra-estrutura e no cres ci mento do PIB.
Por esta ra zão, em bo ra sa i ba que ain da exis tem
mu i tos de sa fi os a se rem en fren ta dos por nos sas auto ri da des, que ro con clu ir este pro nun ci a men to pa rabenizando o Governador Tasso Je reissati e toda a
sua equi pe pe los êxi tos que vêm al can çan do à fren te
do Po der Exe cu ti vo es ta du al, em vá ri os se to res, com
des ta que para o se tor in dus tri al e o se tor de ar re ca dação de tri bu tos. O de sen vol vi men to do Esta do, nos últi mos anos, nos dá a cer te za de que, no pró xi mo mi lênio, as de si gual da des hoje exis ten tes di mi nu i rão e a
população cearense terá uma vida melhor e so ci almen te mais jus ta.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pos so de i xar
de re gis trar que o Ban co da Ama zô nia – BASA, nos
últimos anos, melhorou substancialmente seu de sem pe nho em Ron dô nia.
Em 1997, foram 1.200 contratos, com in ves timen tos da or dem de 12 mi lhões de re a is. Em 1998,
4.000 con tra tos, com in ves ti men tos de 30 mi lhões de
re a is, de um to tal dis po ni bi li za do de 63 mi lhões, que
não foram realizados, principalmente, por causa da
de man da do Pro cer ra, en tão li mi ta do em áre as de novos as sen ta men tos ru ra is, ao qual re ser vou-se cer ca
de 30 mi lhões de re a is.
Este ano, há uma disponibilidade de 90 milhões
de reais, e a ex pec ta ti va é que ao me nos 60 mi lhões
se jam efe ti va men te apli ca dos.
É cla ro, por es tes nú me ros, que ain da não vamos che gar a apli ca ção de todo o pre vis to.
Na verdade, 40% das despesas administrativas
do Basa são pagas com a rentabilidade dos recursos
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do FNO em aplicações no mercado financeiro. Mas
não há como negar que a administração do banco
tem procurado atender nossos reclamos, que são os
reclamos da classe produtiva, e melhorado seu
desempenho no Estado.
No entanto, medidas recentes para adequar o
Procerra e o Pronaf em um programa único,
melhorando o financiamento da agricultura familiar,
da agricultura das pequenas propriedades, que são
maioria em Rondônia. Medidas preparatórias para o
aperfeiçoamento destes programas, sustaram as
aplicações do Procerra, enquanto não se decide
novas sistemáticas.
O resultado é que o calendário agrícola está
sendo comprometido.
Então, quero alertar o Ministro da Fazenda, sobre
isto. E também o Ministro da Agricultura. Para uma
rápida decisão em relação ao Procerra e o Pronaf. A
natureza, as chuvas, não esperam a burocracia.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, algumas semanas
atrás eu denunciava desta tribuna o verdadeiro crime
de lesa-pátria que está a ser perpetrado pelo governo
e pela Agência Nacional de Petróleo – ANP ao ceder
à exploração, por parte de empresas transnacionais,
a um preço simbólico, as áreas petrolíferas brasileiras
detectadas e sondadas pela Petrobrás com o
emprego de recursos do País. o que se está a fazer,
como já disse, é jogar ao lixo não apenas o patrimônio
público, representado pelo investimento da
Petrobrás, mas também o fruto do trabalho de
milhares de engenheiros, geólogos e outros
especialistas que deram ao país uma das mais
extraordinárias demonstrações da capacidade
técnica dos brasileiros.
Venho trazer agora outra denúncia. Desta vez, a
iniciativa antinacional do Governo e da ANP, em lugar
de se voltar contra o gigante, contra a maior e mais
capacitada empresa brasileira, volta-se contra
milhares e milhares de pequenos empresários, os
revendedores de combustíveis de todo o País. Além
de constituir um ataque injustificável a pequenas
empresas, responsáveis pelo emprego de muitos
brasileiros, trata-se de uma afronta à Lei nº 9.478, de
1997, que regulamentou o setor petrolífero após a
quebra do monopólio estatal, obedecendo a
prescrição constitucional do artigo 238.
Para V. Exªs que porventura não a conheçam,
digo que essa Lei, re la ta da na Câ ma ra pelo De pu ta do
Eli seu Re sen de, de i xou bem de fi ni da a dis tin ção en-
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tre as áre as da dis tri bu i ção e da re ven da, bem como a
di fe ren ça en tre os per fis das em pre sas que ex plo ram
cada uma de las. A dis tri bu i ção, pe las pró pri as ca racte rís ti cas do in ves ti men to ne ces sá rio para o ne gó cio,
é naturalmente oligopolizada, como acontece em
todo o mun do. No Bra sil, an tes da aber tu ra pro pi ci a da
pela Portaria de número 842, de 1990, cer ca de 98
por cen to do mer ca do de dis tri bu i ção era con tro la do
por cin co em pre sas; hoje, mes mo com essa aber tu ra,
o grau de con cen tra ção nes sas mes mas em pre sas é
de 85 por cen to.
Já a re ven da, ao con trá rio, é, em ge ral, um merca do con cor ren ci al. No Bra sil, por exem plo, há cer ca
de 25 mil re ven de do res, que em pre gam mais de 300
mil tra ba lha do res. É fato – não es tou aqui para di fundir me i as-verdades – que, em mu i tos lu ga res, como
aqui mes mo em Bra sí lia, há ca de i as in te i ras de postos de ser vi ços per ten cen tes a um úni co gru po ou a
pou cos gru pos que oli go po li zam ou car te li zam o merca do. Se, en tre tan to, sa ir mos aí, Bra sil afo ra, so bretu do pe las ci da des do in te ri or e pe las es tra das, ve remos in con tá ve is exem plos de pos tos de ser vi ços que
são tí pi cas em pre sas fa mi li a res, com a mãe no ca i xa,
o pai no bal cão de au to pe ças e aces só ri os, um fi lho
coordenando os frentistas e uma filha na pequena
lanchonete.
Nun ca será de ma si a da a in sis tên cia em res saltar a im por tân cia das pe que nas em pre sas como essas para a eco no mia e para o em pre go.
Ape sar dis so, ao que tudo pa re ce in di car, para o
pri me i ro-genro da cor te, Sr. Zylbers ztayn, e para seus
co man da dos, não há li mi tes à des fa ça tez, à co var dia,
à in jus ti ça. Des mas ca ra-se, no mes mo mo vi men to, a
face de um go ver no que se diz pro gres sis ta e fa vo rável ao mercado concorrencial, mas que não perde
opor tu ni da de – ou não se ria opportunity? – para favo re cer os es pe cu la do res e o gran de ca pi tal in ter nacional em detrimento dos em presários produtivos e
dos tra ba lha do res bra si le i ros.
Pois não é – eis mi nha de nún cia de hoje – que a
ANP re sol veu abrir a ati vi da de de re ven da de com bustíveis às empresas distribuidoras? Infelizmente, a
grande ma ioria da população ignora completamente
os fa tos que ve nho de ex por so bre a es tru tu ra da indús tria de pe tró leo no Bra sil e no mun do. A de sin forma ção é uma for ma de ce gue i ra: por ca u sa dela nos sa
gen te não dá, nem pode dar, a de vi da aten ção ao que
está pro pon do a ANP com seu novo mo de lo re gu la tório da dis tri bu i ção e re ven da de de ri va dos de pe tró leo.
Per mi tir que as dis tri bu i do ras – so bre tu do as gigantes, como Shell, Esso ou a própria BR – sejam
proprietárias de postos de serviços constitui séria
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ame a ça de ver ti ca li za ção da in dús tria, pro ces so pelo
qual to das as eta pas do per cur so de um pro du to, desde a la vra – no caso de um pro du to de ori gem mi ne ral,
como o pe tró leo – até sua ven da ao con su mi dor fi nal,
sejam integralmente dominadas por uma única em pre sa ou por pou cas em pre sas.
Ainda que o modelo regulatório proposto limite a
participação das distribuidoras na revenda a dez por
cento dos postos de serviço, ou a 18 por cento do
volume comercializado de produtos, não podemos ter
dúvidas de que as grandes companhias distribuidoras
concentrarão seus postos de serviço nos locais mais
rentáveis, deslocando do mercado, por meio de
expedientes como o dumping, as pequenas
empresas ou confinando-as aos mercados
periféricos. Além disso, é importante salientar os
fatos de que os critérios não estão claros quanto a
qual dos limites vai valer e de que não há garantia de
que eles não serão “esticados” até atingir os cem por
cento.
Sr. Presidente, a receita bruta operacional anual
dos postos de serviços em nosso País é estimada em
um total de três bilhões de reais. O lucro líquido anual
das distribuidoras, por outro lado, é estimado em um
bilhão de reais. Não parece lógico que, face à ordem
de grandeza dos ganhos, as megaempresas
queiram, ao arrepio da legislação brasileira e do
costume internacional, açambarcar a fração de
mercado que lhes foi sempre vedada? E não é
absurdo que, para isso, contem com o beneplácito de
um governo que age como se estivesse compro metido com a destruição do empresariado brasileiro?
Srs. Senadores, em nosso papel de
legisladores e de fiscais das ações do Poder
Executivo não podemos permitir que se venha a
consumar essa ameaça de verticalização do mercado
de revenda de produtos tão vitais à economia como
são os combustíveis.
Não foi pela defesa da livre concorrência que
rompemos o monopólio estatal da pesquisa, da lavra,
da importação, do refino e do transporte de petróleo e
derivados? Pois é pela mesma defesa da livre
concorrência que devemos agora manter a revenda
nas mãos dos pequenos proprietários e barrar a
entrada, nesse mercado, das empresas-paquiderme
que são as distribuidoras. Esse setor, que nunca
esteve no monopólio, não pode ser oligopolizado
agora, depois de toda a liberalização e privatização
que caracterizam nossa década.
Cabe dizer, ainda, que a entrada das
distribuidoras no mercado de revenda favorecerá a
disseminação, em seus postos, do sistema de
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auto-serviço, pelo qual todos os serviços de um posto
poderão ser completamente operados por um único
empregado. No quadro atual de desemprego, só um
louco pode desejar o desaparecimento de mais
alguns milhares de postos de trabalho.
A entrada das distribuidoras no mercado de
revenda, portanto, além de injusto para com os
pequenos empresários e para com os trabalhadores,
seria um completo disparate econômico. Uma
afronta, repito, à lei e ao bom-senso.
Muito obrigado.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Sr.
Presidente, Srs. e Srs. Senadores, o Bndes, através
de sua Área Social, vem buscando elaborar modelos
alternativos de desenvolvimento com investimentos
que permitam o enfrentamento da magnitude e
complexidade da questão social brasileira. E é neste
contexto que vem apoiando Projetos Multissetoriais
Integrados, que visam a melhoria das condições de
vida das populações de áreas degradadas e bolsões
de pobreza das grandes cidades brasileiras.
Tais projetos objetivam realizar um conjunto
diversificado de investimentos e ações que,
implantados simultâneamente, permitam alterar
decisivamente as circunstâncias determinantes da
situação de carência e pobreza. Os Projetos
Multissetoriais Integrados possibilitam que sejam
construídas soluções apropriadas à realidade de
cada área, pois são concebidos a partir de
diagnóstico dos diversos problemas e das
potencialidades identificados em cada situação local
específica.
A proposta é agregar uma nova dimensão ao
trabalho do Banco, que permita lidar com a realidade
a partir de uma visão multissetorial, visando permitir
maior sinergia, racionalidade e sustentabilidade das
intervenções
setoriais
realizadas
para
a
transformação social. Esta concepção de projeto
incorpora a visão de planejamento, gestão
participativa e o desenvolvimento de metodologias e
alternativas adequadas a cada realidade específica,
enfatizando a singularidade de cada uma das
situações de pobreza e marginalidade social.
É este o caso do Projeto Vila-Bairro, cujo Projeto
autorizativo de operação de crédito foi aprovado
ontem nesta Casa, que tem o objetivo de transformar
as favelas de Teresina em bairros, dotando-os de um
padrão apropriado de urbanização. Pretende-se
intervir na totalidade das vilas (favelas) existentes na
cidade, atendendo uma população de cerca de 116
mil pessoas.
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O investimento total monta a R$ 68.617 mil, dos
quais R$ 22.200 mil serão aportados pelo BNDES.
O apoio do BNDES a este projeto da Prefeitura
de Teresina apresenta méritos inquestionáveis
considerando-se que esta é a capital do Estado mais
pobre do Nordeste, com carências sociais e
econômicas crônicas, mas que, conforme a avaliação
do Banco, vem sendo administrado de forma
responsável e eficiente ao longo dos últimos anos.
A iniciativa da Prefeitura de Teresina é um
exemplo raro de opção pela população carente,
conjugando características de universalidade – todas
as favelas da cidade serão beneficiadas – e de
austeridade, já que estão sendo adotadas soluções
técnicas inovadoras por seu baixo custo e pelo
emprego intensivo da mão de obra local.
Além do financiamento propriamente dito, deve
ser destacada a participação do Banco no esforço de
articulação do funding do projeto. Neste sentido,
foram realizados contatos junto à Sepurb objetivando
otimizar a alocação dos recursos provenientes dos
programas administrados por este organismo. A partir
daí estabeleceu-se uma parceria SEPURB/BNDES
que resultou na composição do atual elenco de
fontes, que conta com a participação da CEF (30.980
mil), Habitar-Brasil (6.000mil) e Pró-Infra (2.430 mil),
além de recursos próprios da Prefeitura (7.006 mil).
Do montante de R$ 22,2 milhões a serem
aportados pelo BNDES, R$ 3,7 milhões o serão sob a
forma de financiamento não reembolsável, à conta do
Fundo Social, com recursos provenientes do lucro do
Banco. Tal apoio está direcionado para as ações que
visam o atendimento à criança e ao adolescente em
situação de risco social e para a educação ambiental,
já tendo sido contratados e parcialmente liberados.
Projeto Vila-Bairro consiste basicamente de:
– regularização fundiária.
– reassentamento de famílias que ocupam
áreas de risco e irregulares.
– titulação de posse e uso de terrenos ocupados.
– ações de saneamento básico.
– serviços de saúde.
– educação e atenção à criança e ao adolescente.
– recuperação e preservação ambiental.
– urbanização.
– geração de ocupação e renda.
No que se refere à situação financeira da
Prefeitura de Teresina, o BNDES encontrou um
quadro de equilíbrio, de contenção de despesas e um
endividamento inexpressivo e não oneroso, o que
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levou a Diretoria do Banco a aprovar a operação de
financiamento.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “o Brasil não tem
uma política moderna de gerenciamento de suas
fronteiras. Ainda precisamos avançar muito para
garantir o desenvolvimento de certas regiões”,
afirmou o Ministro Ronaldo Mota Sardenberg, em
matéria publicada pelo Jornal do Brasil, de 2 de abril
de 1999, cujo título é bastante significativo: Política
de fronteiras é antiquada.
Para um país com mais de 16 mil quilômetros de
linhas de limites, do Amapá ao Rio Grande do Sul, é
muito preocupante essa constatação feita pela
principal autoridade do Governo Federal encarregada
do assunto.
Grande parte das regiões de fronteira são áreas
inóspitas, em que as populações são desassistidas,
não recebem os serviços públicos mínimos
necessários, vivem em condições precárias de
pobreza e miséria.
Com isso, o Brasil põe em risco a segurança de
sua população e de seu território, possibilitando a
entrada no País de armas contrabandeadas, o tráfico
de drogas ilícitas, o contrabando de mercadorias
proibidas, a evasão fiscal e outros crimes, que vão
desde a pirataria na área da biodiversidade até a
exportação fraudulenta de madeira, ouro, minérios e
materiais preciosos.
Todos sabemos que o crime organizado opera
atualmente em escala mundial. A existência de uma
fiscalização anacrônica, ultrapassada e vulnerável
representa verdadeiro incentivo para que o Brasil seja
usado como ponto de apoio e base de operações
para quadrilhas e criminosos internacionais.
Os 500 municípios de fronteira do Brasil podem
se tornar um refúgio seguro, verdadeiro paraíso, para
essas quadrilhas que se aproveitam de nossas
fronteiras praticamente abertas e desguarnecidas
para a prática do tráfico internacional de armas,
drogas e outros ilícitos.
Sr. Presidente, na Amazônia Ocidental ainda
existem muitas áreas cujo mapeamento
cartográfico é muito fraco: temos mapas fora de
escala, que não permitem a perfeita localização
de algumas vilas e áreas indígenas.
Não podemos ingressar no século XXI
desconhecendo nosso território e especialmente
nossas fronteiras; nem, tampouco, abdicar da
soberania sobre nosso território: tudo isso
precisa ser mudado e modernizado.
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O Brasil, como país continental, deve
imediatamente rever o modelo de gerenciamento
de suas fronteiras, pelas nossas próprias
características geográficas e econômicas.
É pre ci so ado tar ur gen te men te me di das que
as se gu rem es ta bi li da de em nos sas áre as fron te iri ças, com vi gi lân cia efi ci en te do ter ri tó rio, comba te ao ter ro ris mo, re pres são ao con tra ban do, ao
trá fi co de dro gas, ar mas e a ou tras ati vi da des do
cri me or ga ni za do, além de re pri mir mi gra ções ilega is e pro te ger nos sa eco no mia e o meio am bi ente.
O Zo ne a men to Eco ló gi co-Econômico, o Pro jeto Ca lha Nor te, o Pro je to Si vam e o Pro gra ma de Auxí lio Fi nan ce i ro aos Mu ni cí pi os da Fa i xa de Fron te iras são pro je tos que pre ci sam ser apo i a dos e re forçados.
É importante a execução desses projetos
com a cooperação dos Estados e Municípios e
par ti ci pa ção das co mu ni da des lo ca is, para efe tivamente ocuparmos e defendermos nosso ter ritó rio de ações de le té ri as pro ve ni en tes do ex te ri or.
Sabemos que o Pre si den te Fer nan do Hen rique Car do so está em pe nha do em re for mu lar nossa po lí ti ca de fron te i ras, re a li zan do uma ma i or integração entre os diversos órgãos relacionados
com a de fe sa e vi gi lân cia de nos so ter ri tó rio, moder ni zan do o le van ta men to ge o grá fi co da re gião e
aumentando o aporte de recursos necessários
para um me lhor ge ren ci a men to de nos sas fron te iras.
A nova política de defesa nacional adotada
pelo Bra sil re quer, igual men te, uma nova po lí ti ca
de ge ren ci a men to de nos sas fron te i ras.
Fe liz men te, não te mos mais a pre o cu pa ção
com um ini mi go ex ter no, no sen ti do clás si co de beligerância entre pa í ses, e não par ti ci pa mos de qualquer cor ri da ar ma men tis ta.
Mes mo as sim, com essa con jun tu ra ex ter na favo rá vel, não po de mos de i xar fron te i ras des guar ne cidas e in de fe sas, re giões vul ne rá ve is e des po vo a das,
ca pa zes de agu çar a co bi ça de ou tras na ções em rela ção ao nos so ter ri tó rio.
O Bra sil pre ci sa de fen der a so be ra nia na ci o nal
e a uni da de da Na ção, pro te ger a eco no mia e nos sos
re cur sos ma te ri a is, pre ser var nos sos in te res ses ma io res de paz e de se gu ran ça.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para que
o Brasil possa ter es ta bi li da de po lí ti ca e econômica,
para que possamos cons tru ir uma na ção mais for te,
com um me lhor fu tu ro para nos sa ju ven tu de, é ne cessá rio ado tar mos ime di a ta men te uma nova po lí ti ca de
fron te i ras, ca paz de con tri bu ir para nos so de sen vol vimen to de lon go pra zo.
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O Ministro Ronaldo Mota Sardenberg afirma
que se tra ta de “um tema fas ci nan te, pois é ve lho e,
ao mes mo tem po, novo”, em de cor rên cia da gran de
extensão de nossas fron te i ras e das di fe ren ças que
apre sen tam. Daí, a idéia de “di vi dir a li nha fron te i ri ça
em quatro segmentos para fins de raciocínio e de
ado ção de po lí ti cas pú bli cas”.
Qu e ro, nes te mo men to, dar o meu in te gral apo io
ao projeto de modernização do gerenciamento de
nossas fronteiras, com a con vic ção de que este é o
mesmo sentimento dos eminentes Srs. Senadores
que com põem esta Casa do Con gres so Na ci o nal.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do as Sras. e aos Srs Se na do res,
que constará da sessão deliberativa ordinária de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 63, DE 1997
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 63, de 1997 (nº 4.681/94, na Casa de origem), que dis põe so bre as con di ções e fun ci o na mento de ser vi ços de sa ú de para as po pu la ções in dí genas, ten do
Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs:
– 229, de 1999, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i re;
e
– 230, de 1999, da Co mis são de Assun tos So cia is, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na.
–2–
REQUERIMENTO Nº 278, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 278, de 1999, do Se na dor Ge ral do Cân di do, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação
con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 118 e
349, de 1999, por ver sa rem so bre o pa ga men to de
con tas de luz, gás, água e es go to por con su mi dores de ba i xa ren da ou de sem pre ga dos.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Está
en cer ra da a ses são.
(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 10
minutos.)
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