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Ata da 1ª Sessão não Deliberativa 
em 15 de fevereiro de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidê(lcia dos Srs. José Samey, Vai mi r Campelo, Casildo Maldaner, 
Leomar Quintanilha e Emília Fernandes 

O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo) - De
claro aberta a sessão. 

. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Na
bar Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 129/95, de 15 de setembro de 1995, do Mi
nistro da Cultura, referente ao Requerimento n2' 
1.065, de 1995, de informações, do Senador Lúcio 
Alcântara 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER N" 32, DE 1996 

Da Cdriiissao de Constituição, Just~ 
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 102, de 1992 (nº 1.289, de 
1991, na cainara dos Deputados) que 
Amplia, para o estrangeiro em situação 
ilegal no território nacional, o prazo para 
requerer registro provisório. 

Relator: Senador Francelino Pereira 

. 1 -Relatório 

Vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei 
no 102, de 1992 (n" 1.289, de 1991, na Câmara dos 
Deputados), que •amplia, para o estrangeiro em si-\ 
tuação ilegal· no território nacional, o prazo p?ffi re
querer o regiStro provisório~.-· -

O projeto pretende alterar a redação do artigo 
12 da Lei .,o. 7.685, de 2 de dezembro de 1988, que 
permitia o registro provisório de estrangeiro em si
tuação irregular que tivesse ingressado no Brasil até 
12 de julho de 1988. Determina, também, ao Poder 

Executivo a elaboração de normas que "visem ii 
adequada publicidade _e Jnformação a respeito da 
realização dos registras provisórios, sua forma, req-

- uisitos e conseqüências~~. 
Na justificação, o autor do projeto ressalta os 

seguintes aspectos que conduziram à sua elabora
ção: 

1) o grande número de estrangeiros em situa
ção irregular; 

2) o fracasso dos diplomas legais que, anterior
mente, concederam o benefício, sendo bai.Xfssimo o 
número de estrangeiros que requereram o registro 
provisório; 

3) a frustração do resultado causado, certa
mente, pela desconfiança de que se tratasse de um 
cadastrarnento para possível deportação; 

4) a situação irregular e a falta de documenta
ção como causa para levar o estrangeiro à carência, 
ao desemprego e à marginalidade; 

5) a própria segurança interna e manutenção 
da ordem no terriTório nacional, pela possibi !idade de 
controle daqueles que aqui ingressam com intençõ
es delituosas ou já são criminosos intemacionaimen
te conhecidos. 

É o relatório. 

2 -Voto 

A matéria em questão é de competência legis
lativa da União, de acordo com o art. 22, XV, da 
Constituição. De outro lado, segundo o art. 84 a ini
ciativa não está vedada ao Congresso, e estando fa
cultado, portanto, a qualquer parlamentar formular 
proposição sobre a matéria. O projeto é, pois, consti
tucional quanto à competência, quanto à iniciativa e, 
também, quanto à matéria, uma vez que ao discipli
nar-se o registro provisório não se fez qualquer ofen-

'~a à Lei Maior. 
O projeto pretende alterar o ar!. 12 da Lei n2 

7.685, de 2 de dezembro de 1988, segundo o qual: 

"poderá requerer registro provisório o 
estrangeiro que tendo ingressado no territó-
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rio nacional até 1• de julho de 1988, nele 
permaneça em situação ilegal." 

A redação final do projeto, depois de alterada 
na Comissão de Relações Exteriores da Câmara 
dos Deputados, estabelece a seguinte dicção para 
este dispositivo: 

"poderá requerer registro provisório o 
estrangeiro que tendo ingressado no territó
rio nacional até a presente data nele perma
neça em sttuação ilegal." 

Ou seja, em que pese ainda ao problema da 
técnica legislativa com o uso da expressão até a 
presente data, a alteração pretende prorrogar a pos
sibilidade de regularização para os estrangeiros que 
tenham ingressado no Pais entre 1• de julho de 
1988 e a data da publicação desta nova lei. 

t: inquestionável a existência de grande núme
ro de estrangeiros em situação irregular. t: inquestio
nável, também, a conveniência de que se abra a 
eles a oportunidade de regularizar sua situação. Não 
se pode, entretanto, esquecer que os estrangeiros 
em sttuação irregular violaram a lei brasileira. seja 
entrando como clandestinos, sem visto, seja ultra
passando o prazo de estada que lhes foi concedido. 
Cuida-se, portanto da concessão de anistia que não 
deve, evidentemente, estimular o descumprimento 
de norma legal brasileira. 

A primeira anisita a estrangeiros em situação 
irregular foi concedida pelo Decreto-Lei n" 941, de 
13 de outubro de 1969, cujo art. 164 permitia ao es
trangeiro que se encontrasse no Brasil na data de 
sua publicação a obtenção de permanência definiti
va desde que satisfizesse os requisitos para a ob
tenção do visto permanente. Havia, portanto, certa 
coerência, uma vez que não se beneficiariam com 
exigências menores aqueles que descumpriam a lei. 
Permitia-se a concessão da permanência se o es
trangeiro preenchesse as oondições exigidas para o 
visto permanente. 

A segunda oportunidade para a regularização 
da estada de estrangeiros ocorreu treze anos depois 
com a Lei n2 6.964, de 9 de dezembro de 1981, que 
introduziu na Lei n2 6.815, de 19 de agosto de 1981, 
o art 134, disciplinando a ooncessão do registro pro
visório ao estrangeiro em situação irregular. 

O registro provisório de 1981 obedecia às se
guintes linhas mestras: 

a) a regularização seria feita em duas etapas: 
em primeiro lugar, o registro provisório, com valida
de de dois anos prorrogáveis por mais dois, seguido 

da concessão da permanência àqueles que houves
sem obtido o registro; 

b) a apresentação de apenas um documento 
para conferir dados de qualificação do estrangeiro; 

c) a exigência do exerciqo de uma profissão 
ou posse de bens suficientes à manutenção própria 
e dos dependentes; e 

d) para a permanência, em fase posterior, um 
mínimo de exigências (boa condição de sáude, au
sência de antecedentes criminais, inexistência de 
expulsão, não ser considerado nocivo à ordem públi-
ca ou aos interesses nacionais e apresentação de --
requerimento dentro do prazo estabelecido). 

O registro provisório de 1981 não surtiu o re
sultado que se esperava Informações do Poder 
Executivo indicam que o Departamento de Polícia 
Federal se preparou para receber quase um milhão 
de pedidos de registro, sendo que, no final foram 
apresentados, apenas vinte oito mil. Acredita-se que 
o fracassa da medida deveu-se, entre outros fatores, 
à desconfiança dos estrangeiros quanto à lisura dos 
propósitos governamentais, a desinteresse dos es
trangeiros em relação ao beneficio que lhes foi ofe
recido e o condicionamento da permanência à assi
natura de acordos bilaterais (art 133 da Lei n" 
6.815/80}. Teria havido, também, quiçá, um número 
superestimado de estrangeiros irregulares no Pais. 

Em 1988, o governa, por meio da Decreto-Lei 
no 2.481, de 3 de outubro, instituiu nova registro pro
visória. Este diploma legal foi quase totalmente ree
ditado pela Lei n2 7 .685, de 2 de dezembro de 1988. 
Novamente, não se alcançaram os resultados pre
vistos: requereram o registro provisório cerca de trin
ta e oito mil estrangeiros e, posteriormente, com a 
prorrogação, apenas 4.693 (quatro mil, seiscentos e 
noventa e três} estrangeiros. Ao mesmo tempo, en
tre 1989 a 1992, a Policia Federal efetuou apenas 
trezentos e quarenta e sete deportações. 

A experiência administrativa durante esse pe
ríodo revela que os estrangeiros em situação irregu- -
lar, sobretudo os clandestinos, tendem a se reunir, 
havendo grande comunicação entre eles. A própria 
natureza da clandestinidade leva-os a se unirem e a 
confiarem apenas nos familiares e patrfcios na mes- -
ma situação. Formam verdadeiros guetos, inclusive 
com representação. À época dos registras provisó
rios anteriores, eles próprios possuíam escrilórios de 
regularização e representantes para aluarem junto à 
Polícia Federal. 

A experiência anterior revela, também, um ou
tro aspecto nefasto, que se deve evitar hoje: o fato 
de conhecerem a tramitação do projeto no Congres-
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so, contemplando inclusive a possibilidade de regu
larização da estada de clandestino, determinou um 
aumento da clandestinidade. A Polícia Federal, por 
diversas vezes, apreendeu em poder de estrangei
ros que chegavam ao Brasil centenas e centenas de 
pedidos de registro provisório, preenchidos e assina
dos: o preenchimento e a assinatura eram feitos no 
exterior. Obtido o registro, os estrangeiros viriam 
para o Brasil. Isto deve ser evitado, o que acredito 
possa ser leito na forma do substib.Jtivo ~resentado 
ao final deste parecer. 

A Lei nº- 6.815, de 1980, criou o Conselho Na
cional de Imigração, órgão normativo que, atento às 
dificuldades que vão surgindo, procura conciliar os 
interesses de estrangeiros que pretendam a imigra
ção, com os interesses brasileiros de proteção à 
mão-de-obra nacional e com os principies universais 
de direito. 

Na Convenção de Genebra sobre Refugiados, 
o Brasil adotou a cláusula de restrição geográfica. 
Para abrandar a posição brasileira, o Conselho Na
cional de Imigração- CNI, baixou a Resolução nº- 8, 
de 1996, autorizando a concessão da permanência 
por razões humanitárias, mais tarde revogada pela · 
Resolução nº- 22, de 1991 , que a ampliou. 

O Ministério da Justiça, deade longa data, por 
meio de pareceres normativos, vem concedendo a 
permanência a estrangeiro em situação irregular, 
mas, inexpulsáveis (com filhos ou cônjuge brasilei
ro). O Ministério das Relações Exteriores, nos mes
mos casos, tem concedido o visto permanente se o 
estrangeiro ainda se encontra no exterior. Recente
mente, com a Resolução no. 22, de 16 de oul!.bro de 
1991, o CNI expediu norma admitindo o visto perma
nente (no exterior) ou concessão da permanência 
(no Brasil) aos pais, avós, filhos e netos, irmãos e 
cônjuge de estrangeiro que esteja com residência 
permanente no Brasil. Quer dizer, na linha reta, be
neficiou dois graus na classe dos ascendentes e 
dois graus na classe dos descendentes; na r. nha eo
lateral, beneficiou o parentesco de segundo grau. 

Por último, com a Resolução nº- 23, de 18 de 
março de 1992, o CNI fixou em US$200.000 (duzen
tos mil dólares) a quantia para a imigração visando a 
investimentos no Pais. 

Como se vê, já houve medidas suficientes para 
demonstrar que o Governo brasileiro - aqui entendi
do no sentido amplo dos três Poderes - tem procu
rado resolver o problema 

O projeto de lei em exame tem o grande mérito 
de reabrir a questão. Entendo, todavia, que ele deve 
ser aperfeiçoado. Em primeiro lugar, a Lei nº- 7 .685, 

de 1988, que se pretende alterar é uma lei de eficá
cia limitada no tempo e que já se exauriu. A lei exis
te, está em vigor, já produziu os efeitos que devia 
produzir. O prazo vencido, há sete anos, não pode 
ser ampliado. A solução não está em alterar uma lei 
de eficácia exaurida, mas, sim, em editar nova lei. 

Desta maneira, se pretende legalizar a situa- _ 
ção de estrangeiros em situação irregular, deve-se 
redigir uma arcabouço jurfdico pleno, de modo a 
abranger com eficácia as diversas situações. Assim, 
as exigências para as duas fases (registro provisório 
e concessão de permanência) devem ser estabeleci
das de uma só vez, para que os benefiCiários da pri
meira etapa (registro provisório) possam avaliar se 
estarão aptos a cumprir as exigências da segunda 
(concessão da permanência). Emergir da clandesti
nidade com o conhecimento das exigências apenas 
da primeira fase poderá não lhes ser conveniente. 
Este, talvez, tenha sido o grande problema das me- .·
didas anteriores. Afinal, o estrangeiro que não obti
vesse a permanência estaria sujeito à deportação. 

Outro aspecto importante, ainda, é que a anis-
tia que se propõe não deve abranger indiscriminada
mente todos os -estrangeiros em situação irregular 
na data de plblicação da lei. Uma disposição nesse 
sentido seria uma incentivo à clandestinidade, vale 
dizer, ao descumprimento de outras normas legais. 
Considero que a reabertura de oportunidade para 
aqueles benefiCiários das medidas anteriores e a 
ampliação para outros estrangeiros em situação irre- ~~. 

. guiar devem ser limitadas a quem já esteja aqui radi
cado. Nos Estados Unidos, por exemplo, concedeu-
se o Green Card ao estrangeiro com cinco anos de 
estada 

Isto posto, com essas considerações, opino 
pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de 
Lei n2 1 02, de 1992, e, no mérito, por sua aprova
ção. na forma do seguinte 

EMENDA NO- 1-CCJ 

Projeto de Lei da Cêmara n2 102 
(Substitutivo), de 1995 

DispOe sobre a estada de estrangei
ros em sltuaçao Irregular. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Poderá ser regularizada a estada de es

trangeiro que, tendo ingressado legalmente no terri
tório nacional, nele tenha residência permanente e 

· esteja em situação imigratória irregular, na data de 
publicação desta lei, e satisfaça os requisitos nela 
estabelecidos~ · ···· 
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§ 1" Considera-se- estrangeiro com residência 
permanente no território nacional aquele que dele 
não se tenha ausentado nos últimos dois anos por 
prazo superior a noventa dias ininterruptas ou cento 
e oitenta dias intercalados. 

§ 22 Considera-se estrangeiro em situação imi
gratória irregular aquele que: 

I - tenha excedido o prazo legal de estada; 
11 - tenha feito sucessivas viagens internacio

nais objetivando o visto consular, permanecendo em 
s~uação regular; ou 

III - esteja em situação regular por intermédio 
de prorrogações sucessivas do prazo de estada não 
superiores a dois anos, ou de concessão de asilo. 

Art 2" O estrangeiro de que trata o artigo ante
rior poderá requerer registro provisório desde que: 

I - comprove sua estada no Brasil por pelo me
nos cinco anos imediatamente anteriores à data da 
publicação desta lei; 

11 - comprove a ausência de antecedentes cri
minais; 

III - apresente requerimento à Policia Federal 
em até cento e vinte dias a contar da data de publi
cação desta Lei; 

IV - comprove o pagamento da taxa a que se 
refere o art 69. 

§ 12 Para os fins deste artigo, fica instituído na 
Polícia Federal o Registro Provisório de Estrangei-
ros. 

§ 22 O registro provisório de que trata éste arti
go implicará a concessão de uma cédula de identi
dade e assegurará ao beneficiáriocismesmos Clirei
tos e deveres do estrangeiro portador de visto per
manente, previsto no art. 16 da Lei n" 6.815, de 19 
de agosto de 1980, alterada pela Lei n" 6.984, de 9 
de dezembro de 1981 . 

§ 3º- A comprovação do preenchimento do req
uisito do inciso 11 deste artigo poderá ser feita me
diante declaração subscrita pelo próprio estrangeiro 
em que afirme não possuir antecedentes criminais. 

Art 3" O requerimento do pedido de registro 
provisório será apresentado em formulário próprio e 
dirigido ao órgão do Departamento de Policia Fede
ral mais próximo do domicílio do interessado, instrui
do com: 

I -comprovante do preenchimento dos requisi-
tos do art. 2•; 

11 -duas fotos 3 X 4; 
III- apenas um dos seguintes documentos: 
a) cópia autêntica do passaporte ou documento 

equivalente; 

b) certidão fornecida pela representação diplo
mática ou consular do pais de que seja nacional o 
estrangeiro, atestando sua nacionalidade; 

c) certidão do registro de nascimento ou de ca
samento; 

d) qualquer outro documento idõneo que per
mita à Administração conferir os dados de qualifica
ção do estrangeiro. 

Art 42 O registro provisório e a cédula de iden
tidade de que trata o art. 2• terão prazo de validade 
de dois anos. 

Art 52 Nos noventa dias anteriores ao término -
do prazo de validade do registro provisório, o estran
geiro poderá requerer permanência ao Ministério da 
Justiça, desde que comprove: 

I - ser detentor da cédula de identidade expe- . 
dida em conseqüência do registro provisório; 

11 - o exercício, durante o prazo de validade do 
registro provisório, de ocupação que lhe permita pro
ver a subsistência própria e de seus dependentes; 

III - ausência de débitos federais fiscais e de 
antecedentes criminais; 

IV - não ter se ausentado do País por prazo 
superior ao estabelecido no § 1 • do art 1 •. 

§ 1• A comprovação do preenchimento dos 
requisitos do inciso III deste artigo poderá ser feita 
mediante declaração subscrita pelo próprio interes
sado. 

§ 22 Com a concesSão da permanência, deverá 
o estrangeiro providenciar o registro definitivo de 
que trata o art 30 da Lei n" 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, na redação dada pela Lei n" 6.984, de 9 de 
dezembro de 1981. 

Art 69. Para requerer o registro provisório o es- · 
trangeiro deverá pagar taxa de valor correspondente 
à taxa para pedido de permanência, instituída pela 
Lei n" 6.815, de 19 de agosto de 1980, na redação 
deda pela Lei n" 6.964, de 9 de dezémbro de 1981. 

Parágrafo único. Para o pedido da permanên
cia de que trata o art 52, exigir-se-é o pagamento da 
taxa a que se refere este artigo. 

Art 72 Constitui crime fazer declaração falsa 
em processo de obtenção de registro provisório ou 
de permanência. 

Pena: reclusão de um a cinco anos e, se o in- _ 
trato r for estrangeiro, expulsão. 

Art 52 Comprovada a falsidade de qualquer 
documento anexado aos processos de que cuida 
esta Lei, serão cancelados o registro e a concessão 
da permanência. 

Art 92 O Poder Executivo, no prazo de trinta 
dias contado da publicação desta Lei, expedirá nor-
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mas para a sua fiel execução, inclusive instituindo 
modelos do requerimento de registro provisório e da 
cédula de identidade provisória e dando adequada 
po.blicidade à regularização da estada do estrangeiro 
em situação irregular. 

Art 1 O. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
po.blicação. 

Art 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1995.

lris Rezende, Presidente- Elcio Alvares, Relator
Pedro Simon - Ney Suassuna - Lúcio Alcantara 
- Ramez Tebet- Roberto Requiao -José Eduar
do Outra - Esperidillo A min - Edison Loba o -
Romeu Tu ma-José Bianco- Jefferson Peres. 

PARECER N!' 33, DE 1996 

Da Comissao de Constltuiçao, Justi
ça e Cidadania, ao Projeto de Lei da ca
mara n2 55, de 1994 (nO- 5.017, de 1990, na 
camara dos Deputados), que acrescenta 
inciso ao art 659 da Consolidaçao das 
Leis do Trabalho. 

Relator: Senador Esperidiao Amin 

1 - Relatório 

Sob exame nesta Comissão o Projeto de Lei 
da Cãmara n2 55, de 1994', que acrescenta inciso ao 
art 659 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O inciso que se pretende acrescentar ao art 
659 da CLT tem a seguinte redação: 

"Art. 659 ............................................... . 

X - conceder medida liminar, até deci
são final do processo, em reclamações tra
balhistas que visem reintegrar no emprego 
dirigente sindical afastado, suspenso ou dis
pensado pelo empregador." 

O projeto que examinamos é de autoria, oa 
Casa de origem, do ilustre Deputado Paulo Delgado, 
onde recebeu parecer favorável, à unanimidade, nas 
Comissões de Trabalho, Administração e Serviço 
Público e de Constituição, Justiça e de Redação. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

a) da constitucionalidade 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada

nia do Senado Federal compete, nos termos do art 
1 01, incisos I e 11, item 4, do Regimento Interno, opi
nar sobre a constitucionalidade e mérito da presente 
proposição. ··- · -

A matéria em análise atende aos requisitos 
constitucionais no que se refere à competência 1e-

gislativa da Uniao (art 22, 1), à iniciativa parlamentar 
(art 61, caput) e ao processo legislativo (art. 59, III), 
inexistindo óbice no tocante à juridicidade e boa téo
nica legislativa 

Preenche, portanto, o Projeto de Lei da Gama
ra n" 55, de 1994, os requisitos indispensáveis para 
a sua admissibilidade constitucional. 

b) do mérito 
A proposição visa in concreto insti!Ur norma 

processual que viabilize o exercido da garantia ex
pressa no inciso VIII do art ~da Constituição Fede
ral, que consigna, verbls: 

"Art. 8" .......................................................... .. 

VIII- é vedada a dispensa do empre
gado sindicaizado a partir do registro da can
didatura a cargo de direção ou representação 
sindical e, se eleito ainda que s~e alé um 
ano após o final de mandato, salvo se cometer 
falta grave nos termos da le~" 

A liberdade de associação profissional ou sindi
cal inscrita no art ~ da Conslittição Federal consti!Li
se em uma das modalidades dos direi1os sociais cons
titucionalmente consagrados. Como uma das dimen
sões dos direitos fmdamentais do homem, os direitos 
sociais são prestações constitucionais positivas esta
tais, em.nciadas em normas constitucionais, que pos
sibilitem melhores condições devido aos mais fracos, 
direitos que teildem a realizar a igualização de situaçõ
es sociais desiguais (José Afonso da Silva, ln Curso 
de Direi1o Constitucional, Ed. RT, 91 edição pág. 253). 

A Justiça do T rabaiho, em sua jurisprudência 
dominante, não tem admitido a concessao de medi
da liminar com vistas à reintegração do empregado 
estâyel demitido imotivadamente: A ausência de ex
pressa disposição legal que autorize a medida tem 
sido a justificativa para a denegaçao do pedido de 
reintegração no emprego. 

A sentença. na maioria dos casos somente é 
prolatada após alguns anos, implicando dano irrepa
rável para o empregado que receberá apenas os sa
lários do perfodo do afastamento. 

Nao pretende o Projeto determinar à Justiça do 
Trabalho a concessão inãoscriminada de i minares 
mandando reintegrar dirigentes sindicais. O autor do 
Projeto, em comentário muito bem lançado, consigna: 

Entretanto suprimir-se simplesmente 
qualquer possibilidade de questionamento 

. ao dirigente sindical, reveStindo a pessoa do 
dirigente do sindicato de uma intangibilidade 
incontrastável, é admitir-se uma posição au-
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tocrática às avessas, a par de não supor 
que mesmo o movimento social não possa 
cometer~ erros ou ser vítima de comporta
mentos individuais reprováveis. A única so
lução plausfvel, justa e equânime, capaz de 
preservar a garantia oonstitucional sem fran
quear a possibilidade de distorções de cará
ter individual, felindo o espírito da próplia 
Constituição, é reforçar o poder da autolida
de judiciária a qual, por natureza, sempre 
analisa o caso especlfioo concreto. O que 
não pode aoontecer é que liminarmente o 
empregador seja o próprio Juiz de seu litígio 
com o dirigente sindical, como ocorre na 
prática nos dias da hoje." 

O novo texto legal objetiva facultar ao Juiz Pre
sidente da Junta de Conciliação e Julgamento -
JCJ, a concessão de medida liminar mandando rein
tegrar no emprego dirigente sindical afastado, sus
penso ou dispensado pelo empregador. Assim, so-. 
mente após exame meticuloso do processo é que o 
Juiz Presidente da JCJ poderá ou não firmar convic
ção para deferir ou indeferir o pedido à reintegração. 
Não é automática a ooncessão da medida. O mérito 
da proposição é oferecer resPaldo legal à decisão oon
cessiva da liminar, que se constitui, atualmente, en1 
empecilho ao deferimento dessa medida, pois as JCJ 

. e os ·Juízes argumentam que inexiste norma proces
sual prevendo a possibilidade de tal concessão. · 

Em face das considerações supra-expandidas, 
somos pela admissibilidade do Projeto de Lei da Câ
mara ri' 55, de 1994, e, no mérito, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995: 
- lris Rezende, Presidente - Esperidiao Amin, Re
lator - Ney Suassuna (vencido) - Lúcio Alcântara . 
- Jefferson Peres - Pedro Simon -Romeu Tuma· 
- Roberto Requião- José Bianco ~ Bernardo Ca-
bral - Ademir Andrade - Josaphat Marinho·-· 
José E. Outra. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, 
DO SENADOR NEY SUASSUNA 

Na Comissao de Constltulçao, Justi
ça e Cidadania ao Projeto de Lei da Câ
mara n2 55, de· 1994 (Projeto de Lei n2 
5.011-B, de 1990, na Câmara dos Deputa
dos), que Acrescenta inciso ao art. 659, 
da Consolldaçao das Leis do Trabalho. 

I - Relatório 

·O Projeto de Lei da Câmara ·ri' 55, de 1994, 
acrescenta inciso ao art. 659 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, que visa a possibiHtar ao Juiz Pra-

sidente da Junta de Conciliação e Julgamento a oon
cessão de .medida liminar, até decisão final do pro
cesso, em reclamações trabalhistas que visem a 

- reintegrar no emprego diligente sindical afastado, 
suspenso ou dispensado pelo empregador. 

O ilustre Senador Esperidião Amin, na condi
ção de relator designado, profe·riu voto pela aprova
ção da proposição perante esta Comissão. 

t o relatório. 

li-Voto 

No que tange à constitucionalidade da matélia, 
não há reparos ao parecer do eminente Relator, 
uma vez atendidos 'os pressupostos constitucionais 
para sua admissibilidade constitucional. 

. A constitucionalidade de determinada matéria 
não é, contudo, requisito para a sua aprovação, indi
cando apenas o preenchimento de determinados 
requisitos imprescindíveis para que seja processada 
regularmente. 

Este me parece ser o caso deste projeto. 
Incluir dentre as competências do Juiz. Presi

dente de Junta de Conciliação e Julgamento a oon
cessão de medida liminar para reintegrar dirigente 
sindical afastado, suspenso ou. dispensado pelo em
pregador, é situação inusitada no processo do traba
lho,. porque permite que a lei adjetiva se sobreponha 
ao iJireito substantivo. 

A dispensa de empregado investido em man
dato sindical é prerrogativa do empregador quando -
verificadas. as situações previstas em lei. A Consti
tuição Federal, no seu artigo 80-, inciso VIII, ao ga
rantir a estabilidade do dirigente sindical, não o exi
me de s.ua.s responsabilidades .profiSsionais, quando 
pre-vê que ele pode ser dispensado se oometer falta 
grave definida em lei . 

. . . O af'l 482 da CLT, de forma muito clara, prevê 
as situações que autorizam a resilição do oontrato 
de trabalho, mesmo no caso de empregado diligente 
sindical. 

Estabilidade sindical não se confunde oom imu
nidade disciplinar. Se o empregado oometer falta 
grave que implique a sua suspen_são ou dispensa, 
não há que se falar em-reintegração, ainda mais em 
caráter liminar, sem que as razões do empregador 
possam ser oonsideradas pela autoridade judiciária 

A medida liminar é provimento cautelar admiti
do no Código de Processo Civil e na própria Lei do 
Mandado de Segurança, quando sejam relevantes 
os fundamentos da inicial, ou do ato impugnado pu
der resultar a ineficácia da ordem judicial, se esta for 
concedida no término da lide. 
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Para Hely Lopes Meirelles, a liminar é uma U
beralidade da justiça; é medida acauteladora do di
reito do autor ou impetrante, que não pode ser nega
da quando ocorrerem os seus pressupostos. 

Além disso é necessário demonstrar, de forma 
inequívoca, a ocorrência do fumus bonl Jure e o do 
perlculum ln mora. 
· As medidas cautelares previstas no Código de 
Processo Civil - CPC,e a Lei do Mandado de Segu
rança, acrescidas da figura da Tutela antecipa1ória 
de mérito, recentemente introduzida na reforma do 
CPC, são instrumentos suficientes para proteger 
eventual lesão de direito do empregado. 

Se estiver configurada a diffcil reparação, o juiz 
estará autorizado a conceder a medida acautelado
ra, determinando a reintegração do empregado ou 
cominando outro tipo de penalidade ao empregador. 

Portanto, é despicienda a instituição de uma 
r~ra processual especifica, no corpo da CLT, auto
nzando a concessão de liminares sem a exigência 
de qualquer requisito mais objetivo. 

O art. 769 da CL T dispõe "que nos casos omis
sos, o direito processual comt..m será fonte subsidiária 
do direito processual do trabalho, exceto naql.ilo em 
que for incompalfvel com as normas deste bllAo". 

Como se depreende do disposto no referido ar
tigo da CLT, o Código de Processo Civil responde 
como fonte subsidiária do processo do trabalho, au
torizando a adoção de medidas e procedimentos na
ql.ilo em que houver compatibilidade com a CL T. As
sim, é perfeitamente admissível a concessão de m&
dida liminar para reintegrar determinado empregado, 
mas desde que observadas as condições da lei pro
cessual civil, que exigem, ao menos, o atendimento 
do periculum ln mora e do fumus bonl Jure, o que 
não ocorre com o dispositivo que se pretende agre
garàCLT. 

Somam-se aos argumentos jurldicos a inopor
tunidade desta matéria, uma vez que sua aprovação 
representaria um incentivo ao acirramento das relaçõ
es trabalhistas, com a radicafizaçilo dos atos anti-sindi
cais, já que a dispensa do empregado falklso poderia 
ser revertida com facilidade na esfera judicial. 

Em face do expos1o, peço vénia ao eminente 
rela1or, para dele discordar, votando pela rejeição do 
Proje1o de Lei da Câmara n"-55, de 1994. 

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1995. -
Senador Ney Suassuna. 

PARECER N2 34, DE 1996 

Da ComJssao de Assuntos Sociais, 
sobre o PLC n• 34, de 1995 (Projeto de 
Lei n• 2.377, de 1991, na Câmara dos De-

pulados), que acrescenta dispositivos a 
lei n• 4.769, de 9 de setembro de 1965, 
que dispOe sobre o exerclclo da profis
sao de Técnico de Adminlstraçllo. 

Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima 

Relatório 

O projeto em exame, apresentado na Câmara 
dos Deputados pelo Deputado João Faustino, acres
centa três parágrafos ao art. 2" da Lei n" 4.769, de 
1965 (que regulamenta a profissão de técnico de ad- -
ministração), o primeiro deles tomando obriga1ória a 
participação do administrador, devidamente registra
do no órgão competente, na elaboração de todo e 
qualquer documento referente ao exercício profissio
nal. 

· O seglJ'ldo parágrafo impõe as autoridades fe
derais, estaduais e municipais, a exigência de que 
todos os documentos mencionados nas alíneas a e 
b do art.. 22 da referida lei (pareceres, rela1órios, pla
nos, proJetas, laudos, pesquisas, estudos, etc) sejam 
assinados pelo profissional de Administração. 

Já o terceiro parágrafo acrescenta outra exi- -
gência ao artigo: a de que se aponha à assinatura o 
número do registro do profissional no respectivo 
Conselho Regional de Administração. 

O autor justifiCa a proposição sob o argumen1o 
~e que os administradores devem oferecer, aos polf
ticos, aos governantes, a seus agentes politicas e 
técnicos, bem como aos dirigentes de empresas pú

, blicas e privadas, alternativas e soluções no sentido 
d~~ .~ e_f!cácia para o funcionamento das orga-
m~"""~· 

Para reforçar seu argumen1o, o au1or afirma 
ainda que "a defesa da comunidade só se concretiza 
quando hower zelo pelos serviços a ela prestados 
por todos os profissionais inscritos nos respectivos 
Conselhos, observada a reserva legal". 

Perante esta comissão do Senado, encarrega
da de examinar o mérito da propasição, não foram 
oferecidas emendas, no prazo regimental. 

Voto do Relator 

A proposição em exame estabelece a exigên
cia de que lodos os documen1os enumerados na re
lação que caracteriza a atMdade profissional de ad
ministrador (pareceres, rela1órios, planos, projetas, 
1~, pesquisas, estudos, análises etc.) sejam as
Sinados pelo profissional de Administração, inscri1o 
no Conselho da categoria · 

Tal exigência impõe restrições ao exerclcio de 
a:tividades afins à de administrador, como as de pia- -
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nejador, pesquisador, consultor, assessor, para citar 
as mais cori,-uns no serviço público. Se é correto de
fender a regulamentação de profissões em casos 
especiais, em que o exercício profissional dependa 
do domínio de temas mais complexos ou requeira 
um maior controle por parte do Estado, é correto 
também respeitar a liberdade de exercício profissio
nal, consagrada por todas as Constituições brasilei
ras, inclusive a de 1988, que diz, no art. 5", inciso 
XIII: "é livre o exercício de qualquer trdbalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissio
nais que a lei estabelecer". 

Apenas de modo excepcional o Estado estabe
lece restrições ao direito de acesso e exercício de 
certas profissões, com o objetivo de proteger a vida, 
a saúde, a segurança e a liberdade das pessoas. 
Assim, a regulamentação é exigida por lei apenas 
nos casos especiais, quando o exercício profissional 
depende do domínio de temas mais complexos ou 
quando requer um maior controle por parte do Esta- • 
do, neste último caso porque podem acarretar riscos 
à saúde, à segurança, à liberdade e aos valores mo
rais da sociedade. 

A prerrogativa que se pretende assegurar aos 
administradores, mediante a proposição em exame, 
não se conforma com o princípio da liberdade profis
sional já mencionado, garantido pela Constituição. 
Além disso, no caso específico dos servidores públi
cos, civis ou militares, as leis que os regem já cuida
ram de estabelecer deveres e responsabilidades ine
rentes ao exercício de atividades correlatas às de 
administrador. 

O projeto poderá ainda criar uma· reserva de 
mercado para o administrador, o que também não 
se coaduna com o espírito liberal da nossa Constitt.i
ção"Federal, quanto ao exercício profissional. 

Deste modo, proponho a rejeição do PLC n" 
34, de 1995. 

É o wecer. 
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1995. -

Beni Veras, Presidente - Ronaldo Cunha Lima, 
Relator - Osmar Dias - Marluce Pinto - Benedita 
da Silva - Valmir Campelo - Romero Jucá - Jo
nas Pinheiro - Bello Parga -AntOnio Carlos Va
ladares - Mauro Miranda - José Alves - Leomar 
Quintanilha- João França- Carlos Wilson. 

PARECER Jll1. 35, DE 1996 

Da Comissao de Assuntos Sociais 
ao Projeto de Lei da camara n2 90, de 
1995 (n" 2.329, de 1991, na camara dos 
Deputados), que Estabelece, para o músi
co ou grupo musical, como acréscimo ao 

salário contratado, participaçao miníma 
de 50% da renda proveniente de couvert 
artlstico. 

Relator: Senador Jonas Pinheiro 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Gamara n" 90, de 1995, 
que Estabelece, para o músico ou grupo musical, 
co.~ acréscimo ao salário contratado, participação 
m1mma de 50% da renda proveniente de couvert ar
tístico, teve origem na Câmara dos Deputados, onde 
tramitou como Projeto de Lei n" 2.329, de 1991, ten
do como autor o ilUstre Deputado Alceste Almeida 

Objetivamente o projeto pretende que o músico 
ou grupo musical que trabalhe em estabelecimentos 
prestadores de serviços de refeição, bebidas ou hos
pedagem, onde sao cobradas irnportancias à título 
de con_sumação ou couvert artístico, perceba, como 
acrésc1mo ao salário contratado, participação míni
ma de 50% (cinqüenta por cento) sobre a renda obti
da àquele títt.io no turno do evento em que aluarem. 
Se a atuação for.de'mais de um músico ou cantor, o 
rateio de 50% (cinqüenta por cento) do couvert ar
trstico será de competência do próprio grupo. 

Na Casa de origem, o projeto de lei recebeu 
parecer favorável, à unanimidade, na Comissão de 
Trabalho, de Administràção e Serviço Público e na 
Comissão de Constitt.ição e Justiça e de Redação. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
. emendas à proposição. · - -

É o relatório. 

11 -Voto do Relator 

. . . Compete à cOmissão de A,ssuntos Sociais do 
Senado Federal, nos termos do art. 1 00, inciso I, do 
Regimento Interno •. o exame da matéria objeto do 
presente projeto de lei. · 

No que se refere à constitucional idade, foram 
observados os dispositivos constitucionais relativos 
à competê.ncia legislativa da União (art. 22, I) e à ini
ciativa da matéria (àrt;. 61). 

A afividade artística há muito reclama maior 
atenção pOr parte do Congresso Nacional. Não é 
sem demora, que se desenvolvem no ambito da Ga
mara dos Deputados, trabalhos de comissão parla
mentar de inquérito visando apurar denúncias de ir
regularidades no Escritório Central de Arrecadação 
e Distribuição - ECAD, que aos poucos estao sendo 
confirmadas pelos diversos depoimentos d& músi
cos, cantores e compositores do nosso País. 

Agora chega ao Senado Federal o presente 
projeto de lei objetivando estabelecer uma regre 
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para a repartição da receita obtida com a atividade tibição, Justiça e de Redação e de Educação, Culta-
dos músicos ou grupos musicais que aluam em es- ra e Desporto da Câmara dos Deputados. 
tabelecímentos que prestam serviços de refeição, 2. A iniciativa trata da implementação da Resi-
bebidas ou hospedagem, onde são cobradas impor- dência Odontológica aproveitando-se, no que cou-
tãncias a título de consumação ou couvert artístico. ber, o dispo~to na lei nº 6.932, de 7 de julho de 

Essa regra consiste em fixar um patamar míní- 1981, que dispõe sobre as ativídades do médico re-
mo de remuneração compatível com o esforço e o sidente. Essa lei assevera que a residência constituí 
profissionalismo dos artistas de nosso País. modalidade de ensino de pósi}raduação, sob a for-

Neste projeto não se está instituindo vantagem ma de cursos de especialização, caracterizada por 
nova aos músicos uma vez que estes já recebem treinamento em serviço, funcionando sob a respon-
participação sobre as importâncias cobradas a título sabilidade de instituições de saúde, universitárias ou 
de consumação ou couvert artístico. não, sob a orientação de profissionais de elevada 

O que se pretende, Isto sim, é fixar um limite qualificação ética e profissional. 
mínimo que remunere condignamente os profissio- 3. Contam-se, atualmente, no Brasil, 86 (oiten-
nais da classe artística, aí ínclufdos os músicos, can- ta e seis) faculdades de Odontologia, que fonnam 
tores, instrumentistas e outros. cerca de 7.000 (sete mil) profissionais anualmente, 

Considere-se que o sucesso de um determina- remetendo a um continente de 124.839 cirurgiões-
do empreendimento comercial está, muitas vezes, dentistas, o que leva a uma média de 1 (um) cirur-
aliado à participação de músicos artistas. existindo, gião-dentista para cada grupo de 1.241 (um mil e 
portanto, interesse recíproco no volume arrecadado duzentos e quarenta e um) habitantes, índice supe-
pelo estabelecimento. ríor ao mínimo recomendado pela Organização Mun-

Por seu turno, a fixação de um limite mínimo díal de Saúde - 1/1.500, superando os Estados Uni-
protege também o proprietário do estabelecimento, dos da América e Canadá, com taxas de 1/1.598 e 
que passa a ter um parâmetro para a remuneração 1/1.873, respectivarner1te. . 
de seus contratados. 4. Paralelamente a esses dados, constata-se .-

Em face do exposto, votamos pela aprovação que somente 5% de nossa população têm acesso a 
do Projeto de lei da Câmara dos Deputados nº 90, serviços privados de odontologia, segundo infonna-
de 1995, nos terinos da redação aprovada pela Cã- ções da Associação Brasileira de Odontologia -
mara dos Deputados. A.B.O., sendo que o Brasil exibe uma média de 9,67 

Sala da Comissão, 7 de dezembro' de 1995.- dentes cariados, perdidos ou obturados por habitan-. 
Beni V eras, Presidente- Jonas Pinheiro, Relator- te, o que revela a gravidade do quadro hoje preva-
Marluce Pinto - Benedita da Silva - Leomar lente na assistência à saúde bucal no País. Acres-
Quintanilha - Valmir Campelo - Romero Jucti - cente-se-a isso a enonne disparidade na distribuição 
José Alves- Joao França- Csrlos Wilson -Mau- regional dos profissionais odontólogos, que é de 1 
ro Miranda - AntOnio Càrtos· Valadares - Lúcio para cada 811 habitantes na região sudeste; 
Alcãntara-EmHiaFemandes OsmarDias. 1/1.281, na região su; 1/1.282, na região centro

PARECER W 36, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 102, 
de 1995 (Projeto de Lei n• 1.323, de 1991, 
na camara dos Deputados), que institui a 
Residência Odontológica, cria a Comis
são Nacional de Residência Odontológica 
e determina outras providências. 

Relator: Senador Bello Parga 

1 - Relatório 

O Projeto de lei sob exame foi apresentado 
pelo Deputado Álvaro V alie, aproveitando o texto oli
ginal do Deputado Renato Cordeiro. A proposição 
recebeu parecer favorável das Comissões de Cons-

oeste; 1/2.383, na região nordeste e 1/3.369, na re
gião norte. 

5. Por outro lado, os recém-fonnados em odon
tologia encontram grandes difirudades quando se, 
deparam com a necessidade de treinamento e espe'
cíalização, visto que o equipamento necessário e a 
supervisão em serviço exibem alto custo, o que, pra
ticamente, impossibilita o seu acesso à maiopa dos 
egressos das faculdades, como bem salientado na 
justificação do autor do projeto. 

li-Voto 

6. Assim, a apresentação deste Projeto de lei 
vem responder de fonna satiSfatória e adequada às 
demandas das duas partes em consideração, vale 
dizer, inclimenta a oferta de serviços de assistência 
à saúde bucal à população, mormente aos seus es-
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tratos de mais baixa renda, bem como amplia as 
possibilidades de especialização, aperfeiçoamento e 
treinamento em serviço da mão-de-obra qualificada. 

7. Destarte, em razão dos motivos acima ex
postos, somos pela aprovação da Proposição ora 
apresentada, mantendo-se forma e conteúdo do tex
to originalmente oferecido à deliberação desta Casa 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
- Beni Veras, Presidente - Bello Parga, Relator -
Jonas Pinheiro - Romero Jucá - Mauro Miranda 
-João França -AntOnio Carlos Valadares - Leo
mar Quintanilha - José Alves - Carlos Wilson -
Lúcio Alcântara - Emilia Fernandes - Júnia Mari
se -Osmar Dias- Valmir Campelo. 

PARECER N2 37, DE 1996 

Da Comissão de Constituiçao, Justi
ça e Cidadania, sobre a Emenda n• 1 -de 
Plenário, oferecida ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 105, de 1995 (02 4.665, de 
1994, na camara dos Deputados), "que 
dispõe sobre as custas devidas à União, 
na Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus e dá outras providências." 

O Projeto de Lei da Câmara nº- 105, de 1995, 
foi apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, que sobre ele se manifestou, na forma 
regimental, concluindo, a 18 de outubro de 1995, por 
sua aprovação. 

Após essa fase, foi apresentada a Emenda nº-
1 • de Plenário, da iniciativa do ilustre Senador Oda
cir Soares, que assim dispõe: 

"Ar!. 11 ...... , .......................................... . 
§ 1• - Os depósitos efetuados em di

nheiro observarão as mesmas regras das· 
cadernetas de poupança, no que se refere à 
remuneração básica e ao prazo." 

A atual redação do § 1• do art 11 , submetida à 
revisão do Senado Federal pela Câmara dos Depu
tados, após as alterações colhidas naquela Casa, ou 
seja. a que consta do texto final, assim dispõe: 

"art. 11. . ........................................... . 
§ 1 o A remuneração dos depósitos em 

dinheiro observarão as mesmas regras das 
cadernetas de poupança. 

Portanto, a Emenda nº- 1, tem por objetivo adi
tar ao § 1• expressão que circunscreva as regras de 
depósito às das· cadernetas de poupança, relativa
mente à remuneração básica e ao prazo. 

Na justificação da emenda, seu autor reporta
se ao Decreto-Lei n• 1.737, de 20 de dezembro de 

1979, que disciplina os depósitos de interesse da 
administração pública. Entre esses depósitos con
tam-se os de natureza judicial. 

Sob o argumento da necessidade de que se 
deve diferenciar o _que é depositado a titulo de ga
rantia do que é recolhido como investimento, o art. 
32 do mencionado decreto-lei estabelece que. sobre 
os depósitos em dinheiro, não vencerão juros. 

10 o relatório. 
No mérito, a Emenda no 1, de Plenário, ofereci- _ 

da ao Projeto de Lei da Câmara nº- 1 05, de 1995, 
ressalta oportuna e deve ser acolhida, malgrado não 
comungarmos com a justificação, no tópico atinente 
ao Decreto-Lei no 1.737, de 1979,pelo fato de essa 
modalidade de norma - decreto-lei - já não integrar 
o rol constitucional do art 59 e. ainda que permane
ça em vigor, seria inteiramente possível de ab-roga
ção ou derrogação, se lasse o caso. 

Todavia, o cerne não é a norma ou sua modali
dade, e sim a similitude que os recolhimentos dessa 
natureza devem observar em relação às cadernetas 
de poupança, tanto no que se refere à remuneração 
básica quanto no que tange aos prazos. 

Ademais, a razão do acolhimento da Emenda 
nº- 1 • de Plenário, a nosso ver deve assentar na im
prescindível distinção entre os depósitos realizados 
a título de garantia ou de investimento. 

Conclusivamente, somos de parecer favorável 
à Emenda.i1>1, de Plenário, oferecida ao Projeto de 
Lei da Câmara no 105, de 1995, (no 4.865, de 1994, 
na Casa de origem), em consideração à distinção 
que deve presidir a natureza dos depósitos realiza
dos em favor da administração pública, e à seme- -
lhança que devem guardar em relação à remunera
ção básica e aos prazos fixados para as cadernetas 
de poupança. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
- I ris Rezende, Presidente - Ramez Tebet, Relator 
- Lúcio Alcantara - José Fogaça - Roberto Re-
quião - Ney Suassuna - Jefferson Peres - José 
Bianco - Esperidião Amin - Romeu Tuma - Pe
dro Simon -José Eduardo Outra - Edison Lobão 
- Elcio Alvares. 

PARECER NO 38, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos EconOmi
cos, sobre a Emenda n• 1-Substitutivo de 
Plenário oferecida ao PLS n• 134, de 
1995, de autoria do Senador Roberto Frei
re, que regulamenta o § 32 do art 82 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, disPondo sobre a reparação 
de natureza econOmica devida aos aero-
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nautas e aeroviários, civis e militares, Im
pedidos de exercer a profissllo. 

Relator: Senador Flaviano Melo 

1 - Relatório 

A Comissão de Assuntos Econõmicos aprovou, 
em 27 de junho deste ano, o Projeto de Lei do Sena
do n2 13~. de 1995, de autoria do Senador Roberto 
Freire, que se destina a dar cumprimento à determi
nação contida no § 3º- do artigo ao do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias - ADCT, vazada 
nos seguintes termos: 

"aos cidadãos que toram impedidos de 
exercer, na vida civil, atividade profissional 
específica, em decorrência das Portarias 
Reservadas do Ministério da Aeronaútica n" 
8-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e n" s-
285-GM5, será concedida reparação de na
tureza econõmica, na forma que dispuser lei 
de iniciativa do Congresso Nacional e a en
trar em vigor no prazo de doze meses a con
tar da promulgação da Constituição." 

Em relação ao carãler terminativo da decisão 
da Comissão foi interposto recurso para que o Proje
to de Lei seja apreciado pelo Plenário desta Casa 

No decurso do prazo regimental, confonme o 
art 235, 11, c, do Regimento Interno, foi apresentada 
Emenda n" 1-8ubstitutivo, de aUtoria do Senador Er
nandes Amorim, que foi analisada através do Pare
cer n" aa5/95-CAE, em 5 de dezembro de 1995, que 
ateve-se unicamente às modificações propostas aos 
artigos 6º- e 7". não tecendo qualquer comentário 
acerca das alterações propostas aos artigos 3º-, 42, 
6º- e 6º-, o que fez com que a Secretaria Geral da 
Mesa julgasse necessária uma nova análise da 
CAE. 

11-Voto 

As modificações propostas nos artigos 3º-, 42, 
a• e 9", da Emenda n" 1 de Ple'nário, não trazem 
maiores contribuições ao Projeto, podendo ser con
sideradas irrelevantes, motivo pelo qual não merece
ram de minha parte qualquer comentário em meu 
parecer anterior. 

Diante do exposto, concluo pela rejeição das 
modificações propostas nos artigos 3º-, 42, ao e 9" da 
Emenda n" 1-8ubstitutivo de Plenário. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
- Pedro Plva, Presidente em exercício - Flaviano 
Melo. Relator- Fernando Bezerra - Joao Rocha -
Beni Veras - Jefferson Peres - Osmar Dias -
Carlos Patrocfnio- Bello Parga- Jonas Pinheiro 

- Luiz Alberto - Pedro Simon - Geraldo Melo -
Sérgio Machado - Gilberto Miranda - Eduardo 
Supllcy. 

PARECER N• 39, de 1996 

Da Comlssao de Constituição, Justi
ça e Cidadania, de autor1a do Senador Jú
lio Campos sobre o Projeto de Lei do Se
nado n• 181, de 1995, que dlspOe sobre 
busca e apreensao de bem alienado fidu
clariamente, alterando p art 32 do Decre
to-Lei n•911, de 1•deoutubro de 1969. 

Relator: Senador Lúcio Alcantara 

I - Relatório 

Encontra-se sob exame da Comissão de Cons
ti!Lição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei do Se
nado n" 1a1, de 1995, que dispõe sobre busca e 
apreensao de bem-ali8nado fiduciariamente, alteran
do o art 3º- do Decreto-Lei n" 911, de 1" de outubro 
de 1969. 

A proposição, de Iniciativa do ilustre Senador 
Júlio Campos, retira do art 3º- e do seu § 1•, ambos 
do mencionado . decreto-lei, a imposição expressa 
para que autoridade judiciária conceda, liminanmen
te, a busca e apreensão do bem alienado fiduclaria
mente. 

Nos termos da legislação vigente, no caso de 
mora ou inadimplemento do devedor, estaria o juiz 
obrigado a conceder a liminar, Inaudita altera parte, 
no sentido de que fosse realizada a busca e apreen
são do bem alienado fiduciariamente. 

A iniciativa ora examinada exclui esse manda
mento expresso que consta do citado texto legal. 

Ao projeto não foram oferécidas emendas no 
prazo regimental, conforme é passivei constatar me
diante o exame do registro consignado na respectiva 
folha de tramitação. 

11- Dos Aspectos Jurfdlcos e do Mérito 

t verdade que, nos termos do art 79a do Códi
. go de Processo Civil, poderá o juiz determinar as 
medidas provisórias que julgar adequadas, quando 
houver fundado receio de que uma parte, antes do 
julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão 
grave e de difícil reparação. 

Também é verdade que a concessao de medi
da cautelar ex officlo, sem a observância do contra
ditório, deve ser encarada como providência de ca
ráter excepcional. A regra opera no sentido de que 
haja sempre que possível a oitiva das partes, antes 
que o juiz decida sobre direitos, ainda que de forma 
acauteiatória. 
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Todavia, o Decreto-lei n" 911, de 1• de outu
bro de 1969, estabeleceu, no seu art 3" e§ 1". que: 

Editora Revista dos Tribunais, 1976, p 378), quando 
afirma que: 

Art 3" O proprietário fiduciário ou cre
dor poderá requerer contra o devedor ou ter
ceiro a busca ou apreensão do bem aliena
do fiduciariamente, a qual será concedida li
minarmente, desde que comprovada a mora 
ou o inadimplemento do devedor. 

§ 1• Despachada a inicial e executada 
a liminar, o réu será citado para, em três 
dias, apresentar contestação ou, se já tiver 
pago 40% (quarenta por cento) do preço fi
nanciado, requerer a purgação da mora. 

Observa-se no texto transcrito que existe o di
reito e o devedor se defender depois de executada a 
liminar. Não há, portanto, privação absoluta do direi
to de defesa, tendo em vista que o devedor poderá, 
ainda que depois de realizada a busca e apreensão, 
contestar o alegado. Ademais, o autor deverá com-· 
provar a mora ou o inadimplemento, o que dá con
sistência à decisão do juiz, no sentido de conceder a 
referida liminar de busca e apreensão do.bem. 

Assim, não há, a rigor, julgamento de mérito, 
sem que seja ouvida a parte contrária. Contudo, a 
previsão expressa de concessão de liminar, antes 
da ouvida do néu, parece não andar bem com a dou
trina processual, que oferece recurso ao credor para 
requerer medidas cautelares, desde que haja funda
do receio de dano irreparável, conforme já mencio
nado anteriormente (CPC, art 798). 

Ressalte-se, portanto, que poderia existir ina
dequação jurídica do dispositivo, que confere ao cre
dor instrumento instantâneo de satisfação de seu 
alegado direito, ou seja, sem a oitiva da parte con
trária 

Aliás, ainda do ponto de vista jurfdico, cabe ci
tar o comentário de Nelson Nery Júnior e de Rosa 
Maria Andrade Nery a respeito da interpretação do 
art 3" do Decreto-lei n" 911/69 (in Código de Pro
cesso Civil e legislação Extravagante em Vigor, São 
Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1994, p. 1136), 
que diz: 

A norma não pode obrigar o juiz a con
ceder ex officio a liminar, porque se trata de 
direito dispositivo a cujo respeito é necessá
ria a manifestação da parte, em razão do 
princípio da inércia da jurisdição. O juiz não 
está obrigado a conceder a li minar de oficio. 

Assim não entende, todavia, Paulo Restiffe 
Neto, em sua obra Garantia Fiduciária (São Paulo, 

Satisfeitos todos os pressupostos e 
requisitos legais, o-deferimento da inicial irn

- portará automaticamente na concessão da 
liminar da diligência de busca e apreensão. 

Não há possibi I idade de se deferir a 
menor a inicial, apenas para citação, sem 
prévia apreensão. Daí o rigor na exigência 
de comprovação abundante dos requisitos 
para a formação de um judlclum preambu
lar (prova preconstituída). 

_ Admite-se, inclusive, que a ação de busca e 
apreensão prevista no Decreto-Lei n" 911/69 é autô

-noma, tem procedimento especial e não se confunde 
com a ação cautelar de busca e apreensão de que 
trata o Código de Processo Civil. 

A matéria, quando analisada do ponto de vista 
essencialmente jurídico, permite que se questione a 
ooservãncia do direito de defesa do devedor. De 
acordo com o art 3° do Decreto-Lei n" 911/69, pri
meiro o bem é retirado da posse do credor e somen
te depois, este é citado para contestar. Sob o prisma 
processual, portanto, a iniciativa ora examinada con
fere maior equilíbrio entre as relações do credor e do 
devedor. 

Todavia, é forçoso reconhecer que, na prática, 
a inovação pode deixar de trazer os beneficies pre
tendidos em relação ao adquirente de bem alienado 
fiduciariamente. Nesse sentido, não se pode olvidar, 
consoante o texto proposto, que: 

a)o credor correria maiores riscos, posto que a 
recuperação do bem dado em garantia do crédito te
ria qUe ser recuperado por meio de instrumerrto pro
cessual mais moroso; 

b) o risco acarretaria como conseqüência o au
mento do custo do dinheiro; 

c) o aumento do custo do dinheiro prejudicaria, 
justamente, os interesses daqueles que mais preci-
sam d~ crédito baratõ. - -

Há que se levar em conta. desse modo, qUe a 
mudança concebida certamente acarretará dificulda
des na obtenção rápida do crédito. 10 inegável, tam
bém, que as instituições que oferecem financiamen-
to passariam a aluar com maior cautela na escolha -
de seus clientes e nas exigências para a concessão -
do crédito. O que se está questionando, portanto, é 
o real benefício que esta alteração da lei traria para 
a população de um modo geral. 

III - Conclusão 

Ex his verbis conclui-se que a proposição sol> 
exame tem o mérito-de procurar maior equilíbrio, do 
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ponto de vista processual, entre o credor e o deve
dor, nas relações decorrentes de negócio realizado 
sob a forma de alienação fiduciária. 

Todavia, o exame dos aspectos de ordem prá
tica da matéria ensejam a adoção de posicionamen
to com vistas a resguardar efeitos desfavoráveis aos 
próprios !ornadores do crédito, como, por exemplo, o 
aumen!o do cus!o do dinheiro e das dificuldades 
para obtê-lo. 

Haja vista que, a nosso ver, não ht\ ofensa ao 
direito de defesa do devedor. mas, apenas, regras 
especiais para o processamen!o do instituto· da alie
nação fiduciária, não se detectou imperativa neces
sidade para que se modifique o texto do Decre!o-Lei 
n"911, de 1"de outubro de 1969. 

Registre-se por último, que os falOs e argu
men!os expandidos corroboram a hipó.ese de que a 

. modificação sob exame não deve prosperar, o que 
nos obriga a emitir opinião contrária à aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n" 181 , de 1995. 

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1995. -
Jris Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Rela
tor- José Fogaça - Ney Suassuna -José Eduar
do Outra - Esperldião Amin - Romeu Tuma -
José Bianco- Roberto Requillo- Ramez Tebet
Elcio Alvares- Edison Lobao- Jefferson Peres. 

PARECER N" 40, DE 1996 

Da Comissão de Constituição Justi
ça e Cidadania, a Proposta de Emenda a 
Constituição 11" 12, de 1995, de autoria do 
Senador Pedro Simon e outros, que 
acrescenta inciso X ao art. 30 da Consti
tuição Fe.:leral. 

Relator do Vencido: Senador Esperidião 
Amin 

I - Relatório 

t: submetida ao exame desta ComiSSão a Pro
posta de Emenda à Constituição n" 12, de 1995, de 
autoria do eminente Senador Pedro Simon, que 
acrescenta inciso X ao arl 30 da Constituição Fede
ral. 

A proposta de emenda à Constituição em co
mento tem por objetivo acrescentar um inciso ao arl 
30 da Carta, no sentido de inserir, dentro das com
petências dos municípios, a de promover a desapro
priação, por interesse social, de imóvel, para fins de 
urbanização, mediante prévia e justa inderiização. 

O ilustre auior da proposta justifica-a nos se
guintes tennos: 

"A emenda tem por finalidade propiciar a 
desapropriação de imóveis para fins de urba
nização, por interesse social, atendendo, des

. sa fonna, interesses da sociedade brasileira" 

Distribuída ao Senador Roberto Requião, mani- ·
testou-se o ilustre rela!or, em seu parecer, pela 
aprovação da proposição, com uma emenda, pre
vendo que a desapropriação em tela efetivar-se-á 
mediante prévia e justa indenização em dinheiro. 

11- Voto 

Apesar de julgarmos altamente pertinente a 
preocupação expressada pelo nobre autor da propo
sição, entendemos que a Carta Magna e a legisla
ção infraconstitucional já contemplam todos os ins
trumen!os neceSSários para o atingimen!o dos fins 
pretendidos pela PEC n" 12, de 1995. Estabelece a 
Lei Maior, verbis: 

"Ar!. 5. ························-··-··················· -

XXIII - a propriedade atenderá a sua 
função social; 

XXJV. - a lei estabelecerá o procedi
mento para desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em di
nheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição; 

Art 182 ..............•................•.. : .....•.••.•... 

§ 2° A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade ex
pressas no ;Jiano dire!or. 

§ ~As desapropriações de imóveis ur
banos serão feitas com prévia e justa indeni- -
zação em dinheiro. 

§ 49- t: facultado ao poder público muni
cipal, mediante lei especifica para área in
cluída no· plano diretor, exigir, nos tennos da 
lei federal, do proprietário do solo urbano 
não edifiCado, subutilizado ou não utilizado 
que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamen!o ou edificação compul
sórios; 

11 - imposto sobre a propriedade predial 
e terri!orial urbana progressivo no tempo; · 

III - desapropriação com pagamen!o 
mediante títulos da dívida pública de emis
são previamente aprovada pelo Senado Fe-
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dera!, com prazo de resgate de até dez 
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessi
vas, assegurados o valor real da indeniza
ção e os juros legais." 

Estabelece, também, a Lei Maior em seu art. 
22, 11, que cabe à União, prlvativalllerite~ legislar so
bre desapropriação. Encontra-se a matéria regula
mentada pelo Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho 
de 1941, e suas alterações. Dispõem os arts. 2•, ca
put, e 50, i, do citado diploma legal: 

"Art. 2" Mediante declaração de utilida
de pública, todos os bens poderão ser desa
propriados, pela União, pelos Estados, Mu
nicípios, Distrito Federal e Territórios. 

Art 5• Consideram-se casos de utilida
de pública: 

i) a abertura, conservação e melhora
mento de vias ou logradouros públicos; a 
execução de planos de urlbanização; o lotea
mento de terrenos, edificados ou não, para a 
sua melhor ulilização económica, higiênica; 
a construção ou ampliação de distritos in
dustriais;" 

Sobre a questão da desapropriação para fins 
de urlbanização, ensina Hely Lopes Meirelles, in Di
reito Administrativo Brasileiro, p. 501: 

A desapropriação para urlbanização ou 
reurlbanização prevista no art 50, i, do De
creto-lei n" 3.365/41, com a redação dada 
pela Lei n" 6.602178, estâ complementada 
pelo art 44, da Lei n" 6.766f79, em termos 
amplos, que permitem ao Poder Público, es
pecialmente ao Município, decretâ-la e pro
movê-la para a correta implantação de no
vos núcleos urbanos, ou para fins de zonea
mento ou renovação de ãreas livres, remo
ção de indústrias, modificações do traçado 
viário e demais obras públicas e edificações 
que dêem ao bairro a funcionalidade compa
tível com a nova destinação no complexo da 
cidade. A desapropriação, em tais casos, 
tem como utilidade pública a própria urlbani
zação ou reurlbanização ( ... )." 

Assim, do exposto, verificamos que a legisla
ção, tanto constitucional como infraconstitucional, 
hoje existente, abriga, sem problemas, a regulamen
tação da desapropriação de imóveis Dmanos para 
fins de urlbanização ou reurlbanização pelos Munici-

pios, tomando desnecessária a mudança da Consti
tuição para tal. 

Manifestamo-nos então, pela rejeição da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 12, de 1995. 

Sala da Comissão, 14 de dezembro de ·1995. -
lris Rezende - Esperidião Amin - Pedro Simon -
Lúcio Alcãntara - Ney Suassuna - Roberto Re
quiao - Edison Lobao - Romeu Tuma - José 
Eduardo Outra - Ramez Tebet - José Bianco -
Elcio Alvares -Jefferson Peres -José Fogaça. 

Voto em separado, vencido, do Se
nador Roberto Requião na Comissao de 
Constituição, Justiça e Cidadania à Pro
posta de Emenda à Constituição n• 12, de 
1995, de autoria do Senador Pedro Simon 
e outros que acrescenta inciso X ao art. 
30 da Constituiçao Federal. 

A presente proposta de emenda à Constituição 
tem por objetivo acrescentar um inciso ao art 30 da 
Carta, no sentido deJnserir, dentro das competên
cias dos municípios, a de "promover a desapropria
ção. por interesse social, de imóvel, para fins de ur
banização, mediante prévia e justa indenização". 

O eminente autor da proposta, Senador Pedro 
Simon, justifica-a nos seguintes termos: 

"A emenda tem por finalidade propiciar 
a desapropriação de imóveis para fins de ur
banização, por interesse social, atendendo, 
dessa forma, interesses da sociedade brasi
leira." 

A iniciativa não apresenta óbices de natureza 
constitucional ou jurídica. Antes, vem ao encontro 
dos preceitos concernentes à política urbana que, na 
verdade, já prevêem a possibilidade de o municipio 
desapropriar imóveis urlbanos. A inserção do dispo
sitivo apenas enfatiza tal prerrogativa municipal, 
sendo oportuna porque colocada justamente no arti
go que versa sobre as competências específicas do 
município. Está em consonância com o § 3" do art. 
182 do capítUo relativo à política urbana, que assim 
dispõe: 

"Art. 182 ........•......• ·-······-·-··········-····-·····--········ 
§ 3" As desapropriações de imóveis urbanos 

serão feitas com prévia e justa indenização em di
nheiro." 

Quanto ao mérito, a proposição mostra-se con
veniente e oportuna. Com efeito, a correspondência 
cada vez mais exigível entre o direito de propriedade 
e as necessidades que emergem das modernas 
condições de sobrevivência social das cidades é 
função de grande importância dentro da política mu-
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nicipal. As sociedades mais avançadas consagram 5.250/67 (Lei de Imprensa) bem asseguram a pooi- --
esse compromisso, e a nossa Constituição assegura ção dos que cometem excessos ou agem com negli-
o direito de o municfpio desapropriar imóveis urba- gência na divulgação de informações que posssam 
nos sem, porém, ferir o direito de propriedade, con- trazer graves repercussões com pertubação da ar-
forme se conclui da leitura do § 30 do art. 182, que dem pública ou alarma social. 
determina seja ela feita mediante prévia e justa inde- Por essas razões, com a devida licença da 
nização em dinheiro. Ilustre Proponente e do Preclaro Relator, votamos 

Somos, assim, pela aprovação da proposta, contrariamente a proposição em apreço. 
apresentando, porém, uma emenda para melhor Sala da Comissão, 05 de dezembro de 1995.-
adequá-la ao sentido do citado § 3"- do art. 182, ou lris Rezende, Presidente - José Eduardo Outra, 
seja, estabelecendo que a indenização seja efetua- Relator -José lgnácio - Bernardo Cabral - José 
da em dinheiro. Fogaça - Esperidião Amim - Romeu Tuma (ven

cido) - Ney Suassuna - - Roberto Freire - Josap

Emenda n• 1 - CCJ 

Dê-se a seguinte redação do inciso X a ser 
acrescido ao art. 30 do Texto Constitucional pelo art. 
1 Q da seguinte redação: Proposta de Emenda à 
Constituição oQ 12, de 1995: 

11Art. 1 º··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

X - promover a desapropriação, por in
teresse social, de imóvel, para fins de urba
nização, mediante prévia e justa indeniza
ção em dinheiro." 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
- Roberto Requião. Relator - Esperidiao Amin -
Elcio Álvares- José Fogaça. 

PARECER N" 41, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania ao Projeto de Lei do Sena
do n• 173, de 1995, de autoria da Senado
ra Marluce Pinto, que altera a lei n• 7.170, 
de 14 de dezembro de 1983, que define 
os crimes contra a segurança nacional, a 
ordem politica e social, estabelece seu 
processo e julgamento e dá outras provi
dências. 

Relator do Vencido: Senador José Eduardo 
Outra 

Parece-nos que os fatos descritos pela Nobre 
Autora. embora censuráveis, não deveriam ser tipifi
cados e punidos com os rigores de uma legislação 
notoriamente draconiana, em face do objeto jurídico 
que se procura tutelar, a saber, a precisão das infor
mações transmitidas á opinião pública em geral. 

Cremos que as disposições dos artigos 339 e 
340 do Código Penal {denunciação caluniosa e co
municação de crime ou de contravenção. respectiva
mente). assim como os artigos 15 e 16 da Lei oQ 

hat Marinho - Ramez Tebet - Ronaldo Cunha 
Lima - Elcio Alvares. 

Voto em separado, vencido, do Sr. 
Senador Romeu Tuma, na Comissao de 
Constituição, Justiça e Cidadania ao Pro
jeto de Lei do Senado n2 173, de 1995, de 
autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
altera a Lei n• 7 .170, de 14 de dezembro 
de 1983, que define os crimes contra a 
segurança nacional, a ordem politica e 
social, estabelece seu processo e julga
mento e dá outras providências. 

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 
de Lei do Senado 02 173, de 1995, de autoria da no
bre Senadora Marluce Pinto, que Altera a Lei n" 
7. 170. de 14 de dezembro de 1983, que define os 
crimes contra a segurança nacional, a ordem política 
e social, estabelece seu processo e julgamento e dá 
outras providências". 

A proposição, que não recebeu emendas no 
prazo regimental, pretende introduzir na Lei 7.170 
tllspositivos prevendo penalidades para aquele que 
utilizand()ose de fraude e falsas informações, simular 
fatos ou situações inverídicas, cuja exploração crie 
problemas diplomáticos para o Pais, o coloque em 
risco nossa segurança e soberania 

Quer, também, que a punição atinja que, ainda 
que culposamente, contribua para a prática de crime 
dessa natureza 

A medida não contraria disposições constitu
cionais ou inlraconstitucionais. 

Quanto ao mérito, julgamos que é extrema
mente oportuna, pois que vem preencher uma im
portante lacuna de nossas normas de direito. 

O caso lanomãmi, citado pela ilustre autora, 
não é, absolutamente, um fato isolado como exem
plo de exploração irresponsável ou maldosa de fal
sas informações. Nosso País já sofreu prejulzos e -
já se viu muitas vezes em situações embaraçosas, 
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fruto de manipulação fraudulenta ou tendenciosa de 
fatos, por parte de indivíduos que, à revelia dos inte
resses nacionais, visaram, exclusivamente, à noto
riedade útil aos seus mesquinhos interesses pes
soais. 

Pelo exposto, opinamos favoravelmente à 
aprovação do Projeto de Lei n" 173, de 1995. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1995. 
- Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o s.,guinte" 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 12, DE 1996 

Acrescenta dispositivo à Resoluçao 
n• 5, de 1996, excluindo dos limites de 
operações de crédito do Estado de TG
cantins a garantia prestada no art 1• 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• O art. 1• da Resolução n' 5, de 1996, do 

Senado Federal, passa a vigorar acrescido do se
guinte parágrafo único: 

"Art. 1 !2. .................................................. -

Parágrafo único: A garantia de que tra
ta este artigo não será computada para efei
to dos limites das operações de crédito, de 
conformidade com o art. 80 da Resolução n' 
69, de 1995, do Senado Federal." 

Justllicaçao 

Este proposição objetiva excluir dos limites de 
operações de crédito do Estado de Tocantins a ga
rantia prestada nos termos da Resolução n' 5, de 
1996, do Senado Federal. 

Pretende-se, assim, resguardar a capacidade 
de endividamento dessa unidade da Federação, que 
ficaria comprometida sem a adoção da providência 
ora proposta. 

Deve-se esclarecer, por oportuno, que o proce
dimento proposto está respaldado pelo art. 80 da Re
solução n" 69, de 1995, do Senado Federal, e já foi 
adotado por este Casa quando da aprovação da Re
solução n< 7, de 1996. 

Em face dos argumentos expostos, esperamos 
conter com a aquiescência dos nossos nobres Pares 
com vistas à aprovação da matéria. 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 1996. -
Senador Leomar Quintanilha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N•5. DE 1996 

Autoriza o Estado do Tocantins a 
prestar garantia no valor de 
R$34.000.000,00 (trinta e quatro mllhOes 
de reais), acnescida dos respectivos en
cargos financeiros (acessórios) junto ao 
Banco do Brasil S.A~ destinada a finan
ciar a execução do Programa de Coope
ração Nipo-Brasileiro· para Desenvolvi
mento dos Cerrados - PRODECER III -
Piloto, a ser implantado no Munlcfplo de 
Pedro Afonso, _Estado do Tocantins. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Estado do Tocantins autorizado, nos 

tennos da Resolução n' 69, de 1995, do Senado Fe
deral, a prestar garantia em operação de crédito re
lativa ao Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro 
para o Desenvolvimento dos Cerrados, PRODECER 
III - Piloto, a ser implantado no Município de Pedro 
Afonso, Estado do Tocantins, junto ao Banco do 
Brasil SA, no valor de R$34.000.000,00 (trinta e 
quatro milhões. de reais) (principal), acrescida dos 
respectivos encargos financeiros (acessórios). 

RESOLUÇÃO N" 69, DE 1995 

Dispõe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municlpios e de suas respecti
vas autarquias, inclusive concessão de ga
rantias, seus limites e condições de autori
zação, e dá outras providências. 

Art. 80 Os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios poderão pleitear ao Senado Federal que as 
garantias prestadas ou a serem prestadas não se
jam computadas para efeito dos limites fixados no 
art. 42, desde que comprovem que: 

I - a operação de crédito seja destinada ao fi
nanciamento de projetos de investimento ou ao refi
nanciamento da dívida; 

11 - a entidade garantida possua capacidade de 
honrar os compromissos assumidos. 

RESOLUÇÃO N" 7, DE 1996 

Autoriza a União a conceder garantia 
para operações de crédito externo a serem 
contratadas pela CESP - Companhia Ener
gética de São Paulo, mediante lançamentos 
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de títulos no exterior, no valor máximo acu
mulado equivalente a até 
US$71 0,000,000.00 (setecentos e dez mi
lhões de dólares norte-americanos), destina
dos ao pagamento de dívidas garantidas 
pelo Tesouro Nacional, e autoriza o Estado 
de São Paulo a prestar contragarantia à 
União para as mesmas operações de crédito. 

(A Comissão de Assuntos Econõmi
cos.) 

O SR. PRESIDJ:NTE (Valmir Campelo) - O 
projeto de resolução lido será publicado e remetido à 
Comissão competenle. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

"' lido o seguinte: 

OFfCIO N" 020/96- GLDPT 

Brasma- DF, 14 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 65, § 6", do Regimento ln

temo do Senado Federal, a bancada do PT no Se
nado decidiu, coerente com a posição do Partido 
dos Trabalhadores de rodízio anual de suas lideran
ças parlamentares, indicar, como seu líder e sua 
vice-lfder, respectivamente, o Senador José Eduar
do Outra e a Senadora Benedita da Silva 

• Senadora Benedita da Silva, PT - RJ - Se
nador José Eduardo Outra, PT - SE - Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy, PT - SP - Senador 
Lauro Campos, PT - DF - Senadora Marina Silva, 
PT-AG. 

• A Senadora Benedita da Silva participou da reuniAo da bancada 
do PT, realizada no dia 13-2-96, c,.Je elegeu o lfder e a vlce-llder. 
Deixa de assinar este documento por encontrar-se em viagem ao 
exterior. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O off
cio lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So
bre a mesa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 1• Se
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

OF. N2 75/95/CCJ 

Brasília, 6 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que 

em reunião realízada no dia 5-12-95 esta Comissão 
rejeitou o Projeto de Lei do Senado n2 173, de 1995, 

de autoria da Senadora Marluce Pinto, que altera a 
Lei n2 7.170, de 14 de dezembro de 1993, que defi
ne os crimes contra a segurança nacional, a ordem 
política e social, estabelece seu processo e julga
mento e dá outras providências. 

Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania 

OF. N" 80/95/CCJ 

Brasília, 14 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais oomunico a V. Ex" que 

em reunião realizada nesta data esta Comissão re
jeitou o Projeto de Lei do Senado n2 181, de 1995, 
de autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe so
bre a busca e apreensão de bem alienado fiduciaria
mente, alterando o art. 32 do Decreto-Lei n2 911, de 
1•deoutubrode 1969. -- -

Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência comunica que, nos termos do art. 91, §§ 
32 a 52, do Regimento Interno do Senado Federal, 
abrir-se-á o prazo de 5 dias úteis para a iÍ1terposição 
de recurso, por um décimo da oomposição da Casa, 
a fim de que o Projeto de Lei do Senado n2 173, de 
1995, e o Projeto de Lei do Senado n2 181, de 1995, 
cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam 
apreciados pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O 
Projeto de Lei da Câmara no 102, de 1992 (n" 
1.289/91, na Casa de origem), o Projeto de Lei da 
Câmara n255, de 1994 (n" 5.017/90, na Casa de ori
gem), o Projeto de Lei da Câmara n2 90, de 1995 (n" 
2.329/91, na Casa de origem), e o Projeto de Lei da 
Câmara n2 1 02, de 1995 (n" 1.323/91, na Casa de 
origem), cujos pareceres foram lidos anteriormente, 
ficarão sobre a mesa durante cinco dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art 235, 11, "d", 
do Regimento Interno, combinado oom o art. 42 da 
Resolução n" 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Ao 
Projeto de Lei da Câmara no 34, de 1995 (n" 
2.377/91, na Casa de origem), cujo parecer foi lido 
anteriormente, de acordo oom o disposto no pará
grafo único do art. 254 do Regimento Interno, combi
nado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995; fica 
aberto o prazo de dois dias úteis para interposição 
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de recurso, por um décimo dos membros do Sena
do, para que a matéria continue sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Se
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 109, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos dos artigos 21 e e 221 do 

Regimento Interno do Senado Federal e de acordo 
com as tradições da Casa sejam prestadas as se
guintes homenagens pelo falecimento do cantor Tal
guara Chalar da Silva: 

a) voto de profundo pesar inserido em ata; 
b) apresentação de condolências à família 
Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 1996. -

-senador Eduardo Supllcy. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O re

querimento lido depende de votação. em cujo enca
minhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que o desejarem. 

Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra, pela ordem. ao Senador Epitacio 
Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
não há ainda número para deliberação. Parece-me, 
então, que o requerimento vai ter que aguardar nú
mero para ser discutido e votado. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. ExA 
tem razão, pois precisaríamos de nove Senadores 
em plenário para votar. Infelizmente, no momento, 
só hã oito Senadores presentes. 

Antes do encerramento da sessão, se houver 
quorum. a matérià será votada -

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário em exercício, Senador Nabor Júr.ior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 110, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no disposto no inciso IV do 

art 71 da Constituição Federal, requeiro a Vossa 
Excelência que, ouvido o Plenário, seja solicitado ao 
Tribunal de Contas da União, que realize inspeção 
na Fundação de Assistência ao Estudante- FAE, vi-

sande averiguar a procedência de informes que dão 
conta de que a instituição estaria promovendo refor
mas de caracterísllcas suntuosas em instalações 
parcialmente ocupadas por ela, além de gastos com 
viagens de servidores, seus e de outros órgãos, des
proporcionalmente superiores às suas atribuições 
próprias. 

Justificaçao 
Chegou-nos ao conhecimento o fato de que o 

prédio onde se- encontra instalada, juntamente com 
outros órgãos públicos, a Fundação de Assistência 
ao Estudante, passa por reforma geral. 

T ai reforma inclui, entre outros ~ens; 1 ) a troca 
dos vidros comuns da fachada por outros azuis es
pelhados; 2) a substituição de 6 (seis) elevadores 
por novos; 3) a troca de todo o revestimento de car
pete do piso; 4) a mudança - pela 2~ vez, este ano -
do Gabinete do Presidente da instituição; 5) a aquisi
ção de grande quantidade de computadores. 

Consta, ainda, que está ocorrendo aumento 
expressivo de viagens aéreas de servidores da pró
pria FAE - de Brasfiia para outras cidades ~ e de 
outros órgãos - dl3 outras cidades para Brasília -, 
com passagens e diárias custeadas pela Fundação, 
aumento este injustificado diante de suas atribuiçõ
es, que, afinal, não sofreram alteração formal. 

Diante da s~ção de quase colapso de diver
sos selares - saúde. educação, transportes e outros 
-, por absoluta insuficiência de recursos, é de se in
quirir o que, afinal, explica este verdadeiro oásis de 
prosperidade, em meio à paisagem sarni-desértica 
que tem caracterizado a Administração Pública bra
sileira, ultimamente. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1995. -
Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O re
querimento será votado na próxima sessão delibera
tiva. 

Passamos à lista de oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio 

Cafeteira, por permuta com o Senador Valmir Cam
pelo. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, S. Ex• 
poderá poderá falar com apenas o~o Senadores pre
sentes? 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - ORe
gimento determina que os Senadores podem falar 
com até quatro Senadores presentes, que é um vi
gésimo da composição do Senado. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, é de estar-
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recer o que está acontecendo não apenas no exte
rior com relação ao Brasil, mas até mesmo dentro do 
Brasil. 

Os jornais de hoje noticiam: "MST tenta conse
guir apoio internacionar'. O Movimento dos Sem
Terra vai buscar apoio internacional, porque virou 
moda as organizações não-governamentais darem 
palpite, até para pressionar este País. 

Outra notícia: •fndios tomam cinco jornalistas 
como reféns". Os índios tomaram cinco jornalistas 
como reféns, sottaram esses jornalistas, mas ainda 
continuam reféns o delegado fris João e os funcioná· 
rios da Funai João Mello, Itamar Dias e Júnior Rei
naldo. Além disso, diz o jornal: "'NGs protestam na 
Suíça contra decreto brasileiro" -trata-se do Decreto 
n" 1.775. 

Estamos cansados de saber que a Amazônia é 
olhada como ponto de cobiça internacional. Os es
trangei ros fazem questão de. ao se referirem aos ín
dios brasileiros, dizerem "a nação indígena tal". 
Amanhã eles vão tomar a posição de apoiar uma na
ção dessas, Sr. Presidente, e vai ser difícil para este 
País. 

Os antigos proprietários de terra não podem 
sequer contestar, porque o decreto cria o direito de 
contestação de alguma coisa que foi demarcada er
radamente. Eles querem que não haja nenhuma 
contestação. e a éada dia que passa o que estamos 
vendo. é que o trabalho de defender a soberania na
cional fica mais difícil. 

Por último, Sr. Presidente, o "Painel" da Folha 
de S. Paulo de hoje diz: 

"Pressão externa 
O Parlamento Europeu deve votãi hoje 

resolução emergencial contra o Brasil. Tra
ta-se de moção de censura ao decreto do 
governo FHC que perrntte contestação às 
demarcações de terra indígena". 

Ou seja, Sr. Presidente, com a conivência de 
alguns brasileiros - e é preciso que se diga isto: 
até mesmo de alguns Parlamentares -. estamos 
vendo a nossa soberania ser contestada Discutia
se, nesta Casa, em relação ao caso Sivam, se a 
soberania do Brasil não estaria sendo posta em 
dúvida, posto que a Raytheon, o Govémo america
no queria ver o projeto aprovado. Pergunto, Sr. 
Presidente: e se o Parlamento Europeu reunir-se 
para tomar uma decisão contra o Brasil? E as 
ONGs que pretendem tomar a direção das coisas 
nacionais? · 

Sr. Presidente, a minha voz será sempre de 
alerta, de defesa Não aceito que aqueles que não 
têm representação popular possam pô-la em d(Nida. 
E nesse aspecto chego até a criticar o Senhor Presi
dente da Repúbfica, porque, no que se refere à re
forma da Previdência, duas ONGs - a Força Sindical 
e a CUT - participaram de mesas de resolução como 
se parlamentares fossem. O que aconteceu? Acon
teceu que o que sempre se disse, ou seja, que o PT 
era o braço político da CUT e que a CUT era o braço 
sindical do PT, no caso da Previdência, não valeu. 
Constatou-se que não são dois braços de um corpo; 
são xifópagos, que se estão digladiando, o braço de 
um dos xifópagos contra o braço do outro, um ten
tando asfixiar o outro. De repente o Sr. Vicentinho 

· faz pouco, debocha de Parlamentares do PT. 

O Sr. Jefferson Peres - V. Ex• me perrntte um 
aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Ouço V. Ex• 
comprazer. 

O Sr. Jefferson Peres - Senador Epttacio Ca
feteira, vejo também com muita preocupação essa 
atitude capttulacionista do Congresso. Evidentemen
te devemos ouvir a sociedade civil, antes de tomar
mos decisão, em relação às expedições mais impor
tantes, devemos abrir fóruns de debates, chamar to
das as entidades interessadas para discutir ampla
mente. Sentar à mesa de negociações e aceitar im
posições, ser vencido no grito, por covardia, é real
mente lamentável. Estamos adOtando uma postura 
que revela mentalidade ainda colonialista de nossa 
parte, postura reverencial em relação à Europa e ao 
exterior. As ONGs americanas e européias têm todo 
o direito de criticar-nos. Afinai de contas, não pode
mos impedir que assim procedam, mas não aceito o 
fato de que, toda vez que isso acontece lá fora, a im
prensa nacional dá o maior destaque. Parece até 
que são os tribunais morais da humanidade perante 
os quais o Governo brasileiro é obrigado a se curvar. 
Tenha paciência! Vamos ser mais corajosos e alti

. vos; vamos discutir, vamos ser democratas, mente 
aberta, mas vamos fazer o que considerarmos me
lhor, o que o Congresso considerar melhor para o 
País, tanto em relação aos órgãos da sociedade civil 
como em relação às ONG lá de fora. V. Ex' tem toda 
a razão. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, veja V. Ex• que os americanos construíram o de-
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senvolvimento do Pais. E depois, em prosa e verso, 
cantaram aquela luta pelo Oeste, matando índio. 
Matando índio! Mas matando índio não significa que 
um cidadão o fazia; significa que eram as tropas do 
governo que matavam os índios. 

O Sr. Bernardo Cabral - O General Custer fi
cou na História por isso. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Exalo. E mais: 
hoje quem quiser ver uma reserva indígena nos Es
tados Unidos vai ficar envergonhado, porque eles 
não têm absolutamente condição de sobreviver. 

Aqui, no Brasil, não. Aqui é diferente. Saiu um 
cacique, foi à Inglaterra e foi recebido com honra de 
chefe de governo. O Sr. Paulinho Paiakan chegou lá 
e foi recebido com honras de chefe de governo. Pos
teriormente, estuprou uma moça e, por essa razão, 
saiu da evidência. Mas se não fosse aquele episó
dio, ele estaria aí, a competir com o Chefe do Gover
no. Na realidade, o que essa gente quer é a manu
tenção nas mãos indígenas das riquezas brasileiras. 
E para não perderem o controle, para não deixar 
que o Brasil crie condições de explorar essas rique
zas, mandam missionários, mandam missões para a 
Amazônia. 

Na realidade, o índio brasileiro nem sequer é 
preservado dentro da sua cultura Paiakan tem 
avião, tem depósito de ouro e tem dólar. Eles rece
bem proporcionalmente à madeira que sai e têm o 
mundo inteiro para defendê-los. O homem lá do inte
rior do Amazonas, dizia ontem o nobre Senador Ber
nardo Cabral, não pode registrar suas terras. O 
branco não tem direito, mas,. com relação aos índios, 
aparecem as organizações não-governamentais. não 
para defendê-los, mas para defender a possibilidade 
de tomarem conta dessas riquezas. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex .. um 
aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço o aparte 
do nobre Senador Pedro Simon. 

A Sr< Marina Silva - Concede-me V. Ex<. um 
aparte depois? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Pois não, logo 
depois de ouvir o Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Eu preferia, porque o as
sunto está batendo à porta da Senadora, se V. Ex• 
permitir, falar depois da Senadora. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Pois não. t: 
com alegria que ouço a Senadora do Estado de 

onde - hoje faz três anos - os assassinos de Chico 
Mendes saíram e ninguém sabe onde eles estao. 

O Sr. Pedro Simon - Bela introdução V. Ex<. 
fez e com muita competência Meus cumprimentos. 

A Sr< Marina Silva - Agradeço a V. Ex• pela 
oportunidade do aparte e também pela solidariedade 
que manifesta na introdução do aparte, registrando 
os três anos da fuga dos assassinos do Chico. Eles 
continuam foragidos, sem que a Justiça brasileira 
faça aquilo que deve ser feito, ou seja, reoolocá-los 
na cadeia Inclusive estarei falando sobre isso daqui 
a pouco. O tema que V. Ex• está abordando refere
se à questao da revisão do Decreto n" 22, da intro
dução do princípio do contraditório para demarcação 
de terras indígenas. Trata-se de um decreto que foi, 
digamos, fruto do empenho do Ministro da Justiça, 
Nelson Jobim, e que conta com o protesto das rep
resentações dos povos indígenas, das suas entida
des de apoio e de entidades não-governamentais de 
todo o mundo. A iniciativa conta ainda com o apoio 
de representantes de nações que se posicionam 
contrariamente à revisão das terras indígenas. Digo 
a V. Ex• que, com todo respeito, entendo que primei
ro devemos desideologizar o debate e tentar assu
mir uma posição isenta, sem paixão. Digcro porque 
estou levando em conta o que acabou de dizer o 
ilustre Senador Pedro Simon: "que V. Ex• estaria ba
tendo na minha humilde porta de paxiúba". No caso 
dos índios, se existem entidades, governos, pessoas 
que têm interesse por eles meramente em função 
das riquezas que possuem, como madeira, ouro, mi
nérios, enfim, uma série de riquezas existentes em 
suas terras, outros o fazem com sinceridade. Histori
camente essas populações sempre foram marginali
zadas. Nunca o Governo entrou na discussão da 
questao das terras indígenas para revisar no sentido 
de acrescer aquilo que lhes falta, que lhes foi tirado. 
Dai dizemos que os brancos não têm direito enquan
to os índios o têm por inteiro. Entendo, todavia, que 
os brancos devem ter seu direito, mas os índios têm 
o direito originário, histórico, cultural. Não podemos 
negar que essas populações habitavam este territó
rio antes que o adentrássemos. As populações da 
Amazônia, principalmente, ali estavam. Quem anda 
naquelas matas, como ando e conheço, sabe que há 
um tipo de alimento indígena que chamamos pão de 
índio, feito de mandioca; alguns já foram até fossili
zados, dando a presença dessas populações e des
sas comunidades há mais de 1000 anos ali dentro. 
Estudos demonstram a quantidade de anos em que 
esses pães foram enterrados, a ponto de virarem 
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pedras. Acho que essas populações merecem o res- Barra do Corda, onde fecharam a estrada e transfor-
peito, e nós, infelizmente, fomos acostumados a vali- maram em prisioneiros todos os passageiros. A Poli-
dar os índios pelo que eles podem nos oferecer- te- cia Federal chegou lã e eles bateram de borduna 
nho batido nessa tecla. Não é pelo que eles podem nos policiais - foi filmado. l~so é uma realidade. En-
nos oferecer de riqueza, de algum segredo que eles tão, não defendo esses fndios. Afinal de contas se 
tenham para alguma doença, para alguma forma de perde todo o principio de autoridade. 
angústia, ou seja lã o que for, eles valem pelo que 
são. pela possibilidade de termos culturas diferentes 
sobre este planeta. Fico pensando: quanto a huma
nidade perdeu ao destruir os Incas, ao destruir os 
Maias! Quanto seríamos mais ricos se houvesse a 
possibilidade da troca com essas culturas fantásti
cas! Para mim os índios valem pelo que são, como 
seres humanos diferentes, como uma possibilidade 
da troca entre culturas diferentes. E só existe a troca 
na liberdade, e sem a liberdade não é possível. Infe
lizmente, não aprendemos que para eles sobrevive
rem tem que haver um espaço adequado para sua 
cuttura, para suas atividades de auto-.;ustentação, 
porque eles não têm como sobreviver num pedaço 
de terra, confinados, principalmente as cutturas nô
mades, que precisam de espaço para a caça, para a 
pesca, para se movimentar. Então, hã um sentimen
to sincero de que a questão indígena seja resolvida 
sem prejufzo dos caboclos. sem prejufzo dos agri
cuttores, dos colonos, nem de governos. Acho que o 
que queremos é um bom termo, e a revisão do De
creto no. 22, com toda sinceridade, Senador Cafetei
ra, foi extemporânea, ela coloca um pouco mais de 
lenha na fogueira de um caldeirão que já estava fer
vendo; quando poderia ser o contrário. Agradeço a 
V. Exª a oportunidade do aparte. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Eu é que 
agradeço o aparte de V. Exª. Mas V. Ex• fala de um 
índio que existiu e que uma pequena parte ainda 
existe - o índio que precisa caçar, o fndio que preci
sa usar os meios que a natureza lhe dá para sobre
viver. Quando V.· Ex• fala disso fala também do 
Paiakan, com avião, com ouro, com dólar, com tudo 
isso, e ele continua fndio; e tão sabido que, no estu
pro daquela moça, ele colocou a espasa, que não é 
aculturada e tem direito, portanto, a continuar sem 
ser presa, como a autora 

Pelo amor de Deus, temos que saber diferen
ciar o índio aculturado, o índio que tem cultura e, 
mais do que isso, tem safadeza. Então, não pode
mos dizer que ele não existe. V. Exª me permita - o 
seu aparte foi longo - mas não posso deixar de re
gistrar aquilo que sei. Eles fecham estradas no Ma
ranhão e não passa nada. Não há índios apenas no 
Amazonas e Acre, mas também no Maranhão, em 

Na hora em que o então Ministro da Justiça, 
hoje no Supremo Tribunal Federal, nosso colega 
Mauricio Corrêa, foi a Barra do Corda para dialogar 
com os índios, quem sentou à mesa? Dois foragidos 
da justiça que estão vivendo com fndias. Eles senta
ram à mesa com o Ministro da Justiça a fim de dis
cutirem problemas - foragidos da justiçai Essa é 
uma reaiidade. É preciso ter a coragem de dizer 
isso. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex• lJ'Tl 

aparte? 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço V, EX•. 

O Sr. Pedro Simon - Quem garantiu que o 
cantor arnerjcano subisse ao morro foram os agen
tes do tóxico. Foram padir licença aos agentes do tó
xico, no Rio de Janeiro, para subir na favela Não 
precisa falar em fndio; no Rio da Janeiro também é _ 
assim. Temos uma sociedade fora da realidade, fora 
da lei, que está mandando. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Senador Pe
dro Simon, não esqueço de uma ocasião em que eu 
estava em Grajaú e um gn.po foi falar comigo. Ao 
passar pelos índios em Barra do Corda, o gn.po no
tou que eles estavam tomando conta da estrada Os 
índios prenderam os integrantes do g~ e os colo
caram para dormir na corda - dormir na corda é dor
mir em pé, com o braço na corda; se quiser sentar, 
cacete nas pernas. Um deles - até porque o meu 
nome é conhecido no Maranhão - disse: "Mas va
mos ver o Senador Cafeteira e vamos tratar de um 
comício dele aqui". O fndio disse: "Nós queremos 
pegar esse Cafeteira, para ele também dormir na 
corda aqui". 

É isso. Na hora em que se colocam marginais 
para discutir com o Ministro da Justiça, na hora em 
que eles, na realidade, não respeitam, eles buscam 
o acumpliciamento de Organizações Não-Governa
mentais do exterior. 

E hoje volto a repetir o que está no jornal, para 
dar uma idéia do que temos feito em detrimento do 
Brasil: •o Parlamento Europeu deve votar hoje reso
lução emergencial contra o Brasil. Trata-se de mo
ção de censura ao decreto do Governo FHC, que 
permite contestação às demarcações de terras indf-
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genas". É a isso que estamos reduzidos, Sr. Presi
dente, estamos vivendo assim. Estamos, lá fora, 
sendo olhados corno se bárbaros fôssemos, corno 
republiqueta de banana. 

Quero dizer que tenho a coragem suficiente 
para falar aqui que existe o índio que precisa, sim, 
de terra para plantar. de rio para pescar. mas existe 
índio safado. índio que utiliza tudo da civilização, 
tem dólar guardado, tem depósito em ouro, tem 
avião, tem cultura, mas se esconde atrás de uma le
gislação que lhe permite viver sem prestar contas à 
Justiça. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Cum
prida a exigência regimental. retornamos ao encami
nhamento do Requerimento n" 1 09, de autoria do 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

Esse requerimento depende de votação, em 
cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra 
os Srs. Senadores que o desejarem. 

Para encaminhar a votação por cinco minutos, 
concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente. Sr% e Srs. Senadores, gostaríamos de 
que fosse encaminhado à família de Taiguara o voto 
de pesar. pelo Senado Federal. de todo o povo bra
sileiro. 

O compositor de "O cavaleiro da esperança". 
"Hoje" e "Universo no teu corpo" faleceu ontem, às 
2h30min, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, 
vitima de câncer na bexiga. 

"A doença o afligia desde o início dos 
anos 90. Na época, buscou tratamento nos 
Estados Unidos e em Cuba. Em 1994 os 
médico$ que o atendiam nos dois países de-
ram-lhe alta ' 

Taiguara chegou a lançar um disco, 
"Brasil Afri", com composições marcadas 
pela influência africana. E fez shows até de
zembro de 1995, quando a doença vottou a 
se maniféstar, impedindo-o de trabalhar". 

Ivan Uns diz a seu respeito: 

"Perdemos, com Taiguara, um grande 
pensador da história da realidade do Pais 
nos últimos 20 anos. Seu pensamento era 
voHado para a realidade simples do povo 
brasileiro, causa que abraçou com paixão e 
equilíbrio". 

"Taiguara Challan da Silva nasceu no 
Uruguai, em 1945, mas criou-se no Rio, em 
Santa Teresa, numa família de músicos. O 
avô, Glaciano Corrêa da Silva, e o pai; Ubi
rajara Silva. foram bandoneonistas conheci
dos no Brasil e na América do Sul. O início 
de sua carreira, porém, foi através da poe-' _ 
sia, em São Paulo, onde foi estudar Direito. 
Mas o golpe de 1964 e a situação politica 
acabaram obrigando o jovem estudante a 
trocar os livros, no segundo ano de faculda
de, pelo microfone. Apresentava-se no Juão 
Sebastião Bar, na Boca do Luxo, entre ou· 
Iras casas. Em 1966, assinou um contrato 
com a Phillips e lançou o primeiro LP. Foram 
mais dois álbuns até 1968, quando, assinou 
comaOdeon. 

Foi uma pessoa que se identificou com a luta 
daqueles que queriam e querem justiça neste País. 
Algumas das suas principais composições foram: 
Universo do teu corpo, Geração 70, Hoje, Carne e _ 
osso. O Cavaleiro da Esperança - em homenagem a 
Luís Canos Prestes - Que as crianças cantem, livres, 
Amanda. Eu Preciso de Você, Modinha, Helena. He
lena. Helena e tantas outras. 

Taiguara esteve sempre nas lutas pela democra
tização do Brasil. Foi solidário a diversas revoluções 
de inúmeros povos. inclusive à revolUção etbana 

"Em 1992, embarcou com um grupo de 
intelectuais, num avião fretado para Cuba, o 
chamado Vôo da Solidariedade. Foi levar 
ajuda, na forma de mão-de-obra e gêneros 
de primeira necessidade, ao povo cubano." 

, Acompanhado por i=ric Nepo.:nuceno. Fernan
do Morais e Frei Betto em sua partida a Cuba, disse: 

"Vou porque quero. Será que desacre
ditamos tanto da poesia que já não posso ir 
porque quero, ou será que já nos esquece
mos do papel histórico da Revolução Cuba
na? Eu tenho um encontro marcado com a , -
história". 

Portanto, homenageio, em nome do Partido 
dos Trabalhadores, esse cantor. compositor e poeta. 

Deixo. também, uma palavra para o Senador 
Epitacio Cafeteira com relação ao que S. Ex• afir- ' 
meu, ou seja, que a CUT e o PT são irmãos xifópa
gos. Gostaria de dizer do seu engano. É fato que a 
CUT e o PT são como irmãos que nasceram para a 
luta de libertação dos trabalhadores; nasceram para 
lutar juntos pela cidadania de todos os brasileiros. 
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Desde o início, dissemos que haveria aulonomia 
para as duas entidades. Uma cresce conhecendo a 
luta da outra, e as duas crescem no respeito e na 
admiração; crescem com os erros e acertos; e cres
cem como dois irmãos que sempre estarão juntos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - Não 
havendo quem peça a palavra, encerro a discussão 
com relação ao Requerimento ~ 109, de 1996, do 
Senador Eduardo Suplicy. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecerserrtados.(Pausa) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Jú
nior. S. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr<s e Srs. 
Senadores, as seguidas denúncias de irregularida
des envolvendo o Governador Or1eir Cameli, como 
Chefe do Executivo do Acre e como integrante de 
grupos privados, levaram a Procuradoria-Geral da 
República a abrir diversos processos e despertaram, 
em importantes setores da sociedade acreana. o 
sentido da necessidade de uma intervenção federal 
no Estado. 

O assunto já foi fartamente discutido neste ple
nário pelos Senadores que represerrtam o Acre, sem 
distinção de legendas e acima de paixões partidá
rias. O que todos os acreanos desejamos, na reali
dade, é ver recuperada a imagem do nosso querido 
Estado, atingida e manchada pela sucessão de de
núncias de corrupção e casos· concretos de incom
petência gerencial, fatos que se avolumaram desde 
o início das últimas administrações, posteriores ao 
período presidido pelo nosso hoje colega Flaviano 
Melo e seu Vice-Govemador Edson Cadaxo. 

O povo acreano está ciente, e a Nação, atra
vés dos membros do Senado, começa a saber que 
essa intervenção, na prática, já se processou. t feita 
nos termos do documento assinado pelo próprio Go
vernador Orleir Cameli, a pretexto de obter um em
préstimo de R$27 milhões junto à Caixa EconOmica 
Federal - um valor relativamente pequeno, mas que, 
em seu bojo, traz negras administrativas, financeiras 
e funcionais, impostas pela União ao Estado. · 

O contrato de financiamento foi aprovado pelo 
Conselho Monetário Nacional, na forma do Voto ~ 

162195, o que lhe dá autêntico poder normativo na 
gestão interna dos negócios estaduais, sujeitos ao 
monitoramento federal. O contrato, como de hábito, 
aborda nos primeiros dispositivos os aspectos preci
samente operacionais da aulorização e da operacio
nalização do crédito em si, tais como taxas, encar
gos financeiros, obrigações e garantias, ressarci
mento compulsório dos valores entregues e puniçõ
es nos casos de inadimplência 

A partir da cláusula décima primeira, entre
tanto, o Governo do Estado se submete a obriga
ções que nada têm a ver com o financiamento. 
Pelo contrato, o Governo do l:stado se comprome
te a •cumprir, rigorosamente, as metas abaixo re
lacionadas": 

-Alcançar, no exercício de 1996, resul
tado primário superavitário no valor de R$55 
milhões, a preços de dezembro de 1995; 

- Não contratar operações por anteci
pação de receita orçamentária; 

- Não admitir novos funcionários, tanto 
.na admini~ção direta como na indireta; 

- Incrementar, no exercício de 1996, 
em termos reais, a arrecadação tributária 
própria em 8,5%; 

- Conter as despesas de 1996 na mé
dia dos exercidos de 1994 e 1995; 

- Desenvolver estudos para implantar, 
a partir de janeiro de 1997, a modernização 
dOS sistemas de inforrilações fiscais e con
trole da execução financeira e orçamentária 
do governo estadual; 

- lrrforrnar ao Ministério da Fazenda, 
com antecedência de 30 dias, sobre qual
quer ato ou medida legislativa que implique 
aumento de despesa ou redução de receita; 
e, detalhe importante, isso se aplica também 
à criação de novos Municípios; 

- Determinar que, a partir de abril de 
1996, sejam atendidas todas as obrigações 
vencíveis a partir daquela data; as pendên
cias já existentes terão de ser regularizadas 
até 31 d6 dezembro do corrente ano; 

- Instituir o Cádastro Geral de Imóveis 
e centralizar em órgão próprio a administra
ção do patrimOnio imobiliário do Estado; 

- Implantar, até junho de 1996, o con
trole centralizado das empresas estatais, 
para consolidar informações e reduzir des
pesas; 

- Interromper qualquer novo endivida
mento estadual; 
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-- En\liar para ·apreeiaÇão da Assem
bléia Legislativa. até julho de 1996, projetos 
de lei capacitando o Estado a cumprir o 
acordo em tela, firmado com a Caixa Econõ
mica Federal. dentro das normas estabeleci
das pelo Conselho Monetário Nacional. 

Não está em causa, Sr. Presidente, se o Go
verno vai ou não ter condições de cumprir todos 
os compromissos que assumiu. Tampouco importa 
entrar no mérito das ordens aceitas pelo Gov_erna
dor ao assinar o contrato com a Caixa Econõmica 
Federal, mesmo constatando, inevitavelmente, sua 
quase inviabilidade. O que se destaca e merece 
análise político-administrativa é o fato de que o 
Governador, para receber um empréstimo de 
R$27 milhões, entregou integralmente a condução 
do Estado à União. 

Isso fica ainda mais evidente quando, nesse 
contrato de financiamento, nessa operação rotinei
ra de crédito. o Estado se compromete a executar 
um programa de privatizações e de liquidação de 
empresas públicas, que vai muito além do implan
tado pela União em seus próprios domínios. Se
não, vejamos: 

-Até junho de 1996, deverão seres
tabelecidos programas operacionais de pri
vatização, concessão de serviços públicos 
estaduais à iniciativa privada, reforma e 
desmobilização patrimonial, destinando-se 
a receita à quitação de dívidas do Estado 
com a União; 

- Até dezembro de 1996, extinguir, 
privatizar ou fundir entidades da Adminis
tração lndireta que não sejam totalmente 
auto-sustentáveis ou apresentem superpo
sições; 

- Também com prazo final estalbelecido 
em dezembro, desenvolver estudos para pri
vatizar a Eletroacre. 

Mas é na máquina administrativa e funcional 
que essa intervenção federal se toma evidente e ra
dical, com o estabelecimento de normas rígidas e da 
mais albsoluta submissão do Governo Estadual aos 
técnicos da União. t: importante ressaltar, prelimi
narmente. que o cumprimento dessas ordens fede
rais criará um caos social no Acre, pois implicará na 
imediata demissão de cerca de 5 mil servidores do 
Estado - devido ao fato de que, além da já citada 
proibição de contratações, na máquina direta e na 
indireta, o Governador Orleir Cameli aceitou as se
guintes condições: 

- Reduzir em 3% os gastos com a folha 
de pagamentos e encargos, comprimindo-os 
em R$ 16 milhões mensais no corrente ano 
- tudo a preços de dezembro de 1995; 

- Não conceder qualquer reajuste ou 
aumento aos servidores da administração 
estadual, direta e indireta - só podem ser re
passados os aumentos concedidos pela 
União a seus próprios servidores, mas, mes
mo assim, desde que não se uHrapasse 
aquele teto, de R$ 16 milhões mensais; 

- Até junho de 1996 será instituído pro
grama de reciclagem dos servidores - e se
rão devolvidos aos órgãos de origem os fun
Cionários deslocados de suas funções e de 
seus cargos; 

- Implantar também, até junho, controle 
de freqOência - o ponto - para os servidores 
estaduais, criando limites de remuneração. 
dentro do art. 37, inciso XI, do Ato das Dis
posições Transitórias da Constituição Federal; 

- Instituir. até dezembro de 1996, jorna
da de oito horas diárias para todos os servi
dores do Estado; 

- Em convênio com o Ministério da Ad
ministração, revisar toda a legislação de 
pessoal do Estado para eliminar benefícios 
ou vantagens que não sejam conferidas aos 
servidores federais. 

A Sr"- Marina Silva - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NA60R JÚNIOR - Com muito prazer, 
Senadora Marina 

A Sr"- Marina Silva.· Paralbenizo V. Ex• por es
tar tratando desse tema Ontem, inclusive, em comu
nicação inadiável, já tive oportunidade de albardá-lo. 
Mas as denúncias que fiz ontem. e que V. Ex• reitera 
hoje, são muito graves, porque o que está aconte
cendo é que o Governo Federal, com recurso públi
co, que é da União, decreta uma verdadeira inter
venção brãllca no Estado do Acre, inclusive com exi
gências de modificação na nossa Constituição. E -
como o Governador do Estado do Acre, que até ago-
ra tem sido um desastre, tem uma bancada de maio
ria, sabe-se lá o que eles vão fazer da Constituição 
do Estado do Acre. Agora. o que é mais grave, que 
V. Ex• acalba de citar. são os impedimentos com re
lação à contratação de pessoal. Existem algumas 
áreas que podem realmente já estar albastecidas; 

·mas, na parte de saúde, há municípios. como por 
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exemplo o de Feijó, que, um ano atrãs, com uma 
população de 30 mil habitantes, contava com ape
nas um médico. Em vãrios Municípios do Estado 
do Acre existe apenas um médico; em outros, não 
existe nenhum. Não hã também pessoal de apoio. 
O que o Governo estã fazendo é decretar a morte 
daquelas pessoas. Eu, inclusive, Senador Nabor 
Júnior, estou tentando obter o contrato assinado 
por outros governadores para que possamos fazer 
uma comparação, porque não tenho dúvida de que 
o Governador do Acre conseguiu assinar o pior 
contrato. Alguns políticos da Região Norte sempre 
foram acusados de fazer "política de pires na 
mão', mas o Governador Orleir Cameli conseguiu 
realmente uma façanha: a política de lamber as 
botas da União sem demonstrar o mínimo de auto
ridade - que, aliãs, não tem. O povo brasileiro pre
cisa saber que o Governador do Acre, que até 
agora não respondeu aos problemas de saúde, 
que não colaborou em nada para colocar os as
sassinos do Chico Mendes na cadeia, amanhã es
tarã inaugurando a Corte Especial do Superior Tri
bunal de Justiça, depondo em vãrios casos de cor
rupção. V. Ex~ aborda um assunto de muita impor
tância: tanto nós, Senadores, quanto aqueles que 
cuidam dos interesses da Federação devemos es
tar atentos, porque o que estã acontecendo no 
Acre é uma intervenção branca, com a aquiescên
cia - eu diria mesmo, com a falta de responsabili
dade - da autoridade maior daquele Estado, que é 
o Sr. Orleir Cameli. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado pelo 
oportuno aparte que V. Ex< confere. Acrescentaria 
mais, Senadora Marina Silva: creio que seria possí
vel o Governador obter o empréstimo junto à ·caixa 
Econõmica Federal sem essa submissão toda. evi
tando colocar o Estado tão vulnerável. Durante três 
anos, o Governo Estadual não vai poder reajustar os 
salãrios do funcionalismo, como ordena um dos 
itens de imposição desse documento que ele assi
nou com a Caixa Econõmica Federal. a não ser que 
a União conceda aumento para o funcionalismo fe
deral; aí o Estado talvez possa repassar o mesmo 
percentual aos seus funcionãrios, desde que a folha 
não supere o teto de R$16 milhões estabelecido no 
contrato. 

Ora, o Estado tem uma folha de mais de R$ 20 
milhões, que serã.reduzida para R$ 16 milhões; se 
ele só pode conceder aumento desde que a folha 
continue em R$ 16 milhões, tão cedo não haverã re
visão salarial para milhares de servidores federais, 

ainda que a União venha a fazê-lo para os seus pró
prios quadros. 

Esse é um dos aspectos mais graves da 
questão, e que fica ainda pior quando se sabe 
que, enquanto o Governador se submete a tal con
trato - aceitando a imposição da Caixa Econõmica 
de demitir 4 ou 5 mil funcionários admitidos sem 
concurso nos últimos cinco anos - o sindicato dos 
funcionãrios do Estado do Acre estão denunciando 
que, só no primeiro ano da gestão do aluai Gover
nador jã foram admitidos quase 4 ou 5 mil novos 
funcionãrios sem concurso. Veja bem a gravidade 
da situação! 

O Sr. Flaviano Melo - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Concedo o aparte ao 
ilustre Senador Flaviano Melo. 

O Sr. Flaviano Melo - Senador Nabor Jú
nior, V. Ex• trata hoje, aqui na tribuna desta 
Casa, de uma questão que considero seriíssima, 
não só para o Acre como também para todos os 
Estados da Federação. A partir do momento em 
que o Governo Federal. para fazer um empréstimo 
de R$ 27 milhões - o que representa talvez 70 ou 
80% do fundo de participação mensal do Estado do 
Acre - faz todas essas exigências, esta Casa tem 
que ficar preocupada. Primeiro porque, com isso, 
estã-se querendo acabar com o princípio federativo 
do nosso País para se fazer uma República unitãria. 
São 26 itens de exigências que o Governo Federal 
faz para assinar um contrato de apenas R$ 27 mi
lhões com o Acre. Tenho notícia de que vãrios 
Governadores assinaram contratos também para 
receber esses recursos da Caixa Econõmica Fe
deral. Não conheço os termos desses contratos. 
mas imagino que, se não são iguais, devem ser 
semelhantes. E aí me parece que é uma nego
ciação de cada Governador com a Caixa Econõ
mica Federal. Estou preocupado porque o Go
vernador pediu autorização à Assembléia legis
lativa para contrair esse empréstimo, mas não 
comunicou as condições. Então, S. Ex• enga
nou, no meu entender, a Assembléia legislativa, 
porque se tivesse mandado esse contrato, tenho 
dúvidas se os Deputados, mesmo os que o 
apóiam, iriam aceitar essas condições. Outro 
ponto que gostaria de abordar é que, segundo 
me informaram sindicalistas de Rio Branco, a fo
lha de pagamento jã estã nesse valor exigido 



26 ANAIS !>()SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

aqui e o pagamento de janeiro já foi feito. Então, o não são culpados, porque isso é uma coisa nova em 
Governado Estado não estánecessitandoderecur- nosso Pais. 
ses para pagar a folha de pessoal; e, ao assinar 
esse documento, S. Ex• está criando uma situação 
de fato para implementar uma série de politicas com 
as quais S. Ex• deve concordar, ou seja, reduzir a 
zero e arrebentar amáquinaadministrati\/ado Esta
do, deixando-o da maneiracomodeixouo Município 
de Cruzeiro do Sul, de que foi prefeito. Preocupo
me, por exemplo, com essas demissões, que, se
gundo os jornais lá da capital, irão acontecer com os 
funcionários contratados a parti r de 1990, indistinta
mente. Recordo-me de que criei uma fundação de 
tecnologia e um instituto de meio ambiente no Acre, 
altamente qualificados, com vários contratos no ex
terior e verbas a fundo perdido. Todos os técnicos 
dessa fundação e desse instituto foram contratados 
a partir de 89/90. Na realidade, eles vão ficar com 
motoristas, com secretárias. que eram funcionários 
antigos do Estado. Veja V. Exª o grau de responsa
bilidade do Governador do Estado. Parabenizo V. 
Ex• e espero que os Senadores dos diversos Esta
dos fiquem atentos a essa questão, senão acaba 
realmente o principio federativo do nosso Pais. Mui
to obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço a V. Exª 
pelo aparte e ressalto um aspecto que, inclusive, 
vou destacar no curso deste meu pronunciamento: a 
autorização concedida pela Assembléia Legislativa 
do Estado para que o Governo contraísse esse 
empréstimo junto à Caixa Econõmica Federal, 
anuência que, certamente, não foi precedida do in
tegral conhecimento de suas cláusulas. Preocupa
dos em não criar obstáculos à obtenção de recur
sos para o Estado, aprovaram a contratação do 
empréstimo e, parece-me, até os Deputados do 
PT votaram favoravelmente. Mas se as condições 
tivessem sido expostas a priorr para a Assembléia, 
tenho certeza de que os Deputados não autoriza
riam a concessão, pelo que representa de verda
deira capitulação do Estado, uma ingerência da 
União nos negócios internos de um Estado federa
do - de um Estado que integra a Federação brasi
leira, que hoje está ameaçada, como disse V. Ex• 
em seu brilhante aparte. 

O Sr. Flaviano Melo - E nós não podemos cul
par os Deputados, porque eu mesmo, quando Go
vernador do Estada da Acre, fiz empréstimo junto à 
Caixa Econômica Federal de mais de US$100 milhõ
es, e não existiam essas condições. Os Deputadas 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muita obrigada, Se
nador Flaviano Mela, pelo aparte ao meu pronuncia- -
mente. · 

Estamos, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, em face de uma situação ti pica de distinguir teo
ria e prática; é precisa fugir do simplismo irresponsá
vel, da armadilha saffstica que ~mitaria o quadro à 
pergunta: "são boas medidas?". 

Ninguém, em sã consciência, pode contestar 
princípios como a san.eamenta da máquina adminis
trativa, a correçãa de irregularidades e de privilégios 
na trato com as servidores, · a·eliminação dos ralos ·
por onde escarrem os poucos recursos do Estado - ·
mas, na realidade, tal simplificação esconderia a 
realidade de que o Governo da Acre abriu mão, 
completamente. da autoridade sobre sua própria ju
risdição constitucional, transferindo para o Goveino 
Federal a capacidade de resolver questões que vão 
desde o simples ponto dos funcionários até a venda 
de empresas que fazem parte do patrimônio esta
dual. 

Tudo isso em troca de R$27 milhões? 

É muito pouca dinheiro para tão grande sub
missão! 

O contrato foi aprovado pela Assembléia Legis
lativa do Estado, mas, como disse há pouco, não 
acredito que os Srs. Deputados tenham tido acesso, 
a priori, a todos os seus detalhes, a toda a integral 
abdicação de jurisdição nele expressa. Porque, na 
realidade, esse contrato devolveu o Acre à condição 
de mera Território Federal, incapaz de tomar decisõ
es sobre as mais comezinhas questões do seu dia
a-<lia como Unidade da Federação. 

Antes mesmo da Justiça, a máquina burocráti
ca da União já decretou a intervenção tederal no Es- . 
lado do Acre - com a assinatura e a consentimento 
do próprio Governador Orleir Carneli. 

Este é o assunto que trago hoje aos Anais do 
Senado Federal, para que, no futuro, não pairem so
bre os Representantes do Estado do Acre suspeitas 
ou acusações de omissão em face da importância e 
do alcance do contrata firmado entre o Governador e 
a União. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. NABOR JÚNIOR EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 
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CAIXA ECONÓMICA HIJERAL 

CONTRATO O ABERTURA E CRE~JTQ 
,..,,,... r"tTillõ <;J Fi\71" A Cfi_IXÂ 
ECONÓMICA 12DERAL, F. 1-:SJ AO'f u; 
ACRF., NA l'O MA PREYIS A NO V JT 
N• 162/95 , D . CONSELHO 10NETXRI 
NACIONAL. 

·I 

A Coix::s t:conômic;. Fcderl\1. tum sede em llrasilil\ ( I:), inscritn nn .adastro G rnl c 
Contribuimes·CGC sob n' OO .. i60.3051U001·04, dorovanre dcnom •d• CAIXA rep scnrada p lo s u 
Superimcndertte de Negócios, :;r. José Mat1ins Coelho, brasileiro, · rrodor do R.G. .822.909/S PM .. 
CPF n' 171.330.256·04 e o E:.rado do Acre. inscriro no COC so n• 63.606.4791 01-24, do avnr te 
denominado BENEFICIÁRIO. neste ato representado pelo seu Oo ernndor, Sr. Orle r Messias am li. 
brasileiro, casado, ponador da R.O. n' 0693932.·~. SSPIAM, CPF n' 224.85 .572·04 e cor o 
imerveuiente-~arancc. a Unill), doravi'lnte denominada OARANl'l ORA. represento a pelo ProCura .r. 
da Fazenda Nacional, Si'. Mannel relipe Rego Brandlo. bras eira, Ci\U.do. f'O ador da R o nc.. 
1.118.463, SSPIPI, CPF n' 23U07.183·68 e, ainda, o Banco do rasil, coe n' o .ooo.OOOiobor. 1. 
doravanre denomin~dn ANL'l.NTE. representado pelo seu Supe nrendenre. Sr. I' ulo üdair lrrnr. o, 
brasileiro, casado, R.G. n• 9 008.710.874, SSP/AC, CP!' n' 211 57.860·87. t!m usro e oc~dad <> 
pre•cnre conrrarn de aberrura ~e crédiro, de conformidade com o oro n• 162, de O de noveJ1hro de 
1995, com as oltcraçOes do V<•to 175, de 20 de dezembro de 1995 do Coruelho M ncrário Na innn, • 
Resoluç,\o n' 70, de 14 de d•«:mbro de 199~. do Senado Federa c o l.ei lrstadunl n• 1.176, e 27 de 
de7.cmbro de 1996, nos ternws e condiçOes estipulados nos clíus111 · seauintes: 

PRJMEIRA • NATUREZA. YAL.OR E l'INi\LlDADE DOfCRÉLJITO · A Ci\lXA ~bret.ao 
BENEFICIÁRJO, de ocordo <·om as disposiçOes contidas no Voto 1' 162/95, com • nlrerações o >to 
n' 175195, do Conselho Morrrrdrio Naciunol. un1 credito no valor e RS 27.000.00(t,t0 (VINTE F. S TE 
MILHÓF.S LlE REAIS). , 

Partgr•fo fmicn • Os rccum"· decorrenre• deste contrato serlo ln~gral e ubrigaturifmoute rnili~adnf no 
pn~amento de: · 

I. 
11. 

Linha de Crédito I ........................................... Rli 21.001'000,00 
Unha de Crédito li .. ······-····-···-·-·-····· ......... R$ 6.00 .000.00 
TOTAL ......................................................... RS 27.00 000,00 

SEGUNDA • D!Si'ONIB!U )Al>E DO CRÉDITO • O crédito J~ liberado em tr* parcelu~ne~ntc 
prévia outorií:açlo da GAl~ '\NTJDORA, sendo o primeira, n valor de RS 13 00.000,00 (T .ZE 
MILHÓES Dt REAIS), ent 09 de fevereiro de 1996, n segunda •. e RS 8.000.000, O (OITO~ ILH ES 
DE REAIS). cnt 03 de junho de 1996, c a terceira. corres~on ntc ll Linho de r~dito 1!, an da 
implernent•çfto do Progrorna de Ajusto do Quadro de Pessoal. . 

Parágrafo primeiro • A lib :r_açâo e,<tart\ condicionada i asslnfura de termo a~" !Ivo no cqntrn~ de 
refinanciamenro fundamcnll do na Lei n• 8.727, de 05 de no cmbro de 1993. estobelece do c o 
LB~I'j,.ll'·"u ......... ..,..., ... ,.. .•.... ' .- • 0 1 ' to I io1( ,,,,.,.n nnr t'r' f'l) rf rf> ~ f lf ! j 
real, tal como definido no""' rno aditivo, no pa~antenro das dfvid referida! no5 a11 •os /t, cJra~il't.c .~~11 
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Parágrafo segundo 1 Sc:rá f1 i ta dirctarnente pela CAIXA, a~ funcionário dqnittdo. nu;di;cnle 
apreseuta~o de publicaçao do: w de exoneraç~o no D1ário Oficial ~" E~lado ou docl(r:ncuto de r~SCIS~O 
do coutr~:~to de trabalho, dcv1dm 1cn1e homologado. · . -TERCI!IRA • UTILIZAÇÃO ilO CREI.l!TO • Para receber os ri:cursos, o !JENI!~IC!ÁRIO ~evc'á 
comprovar a situaç.1<> de re~utandadc Junto ao FGTS, INSS, P~/I'ASt;P c FTN~OC!AUCQF!NS, 
medianle aprc.scnti'tçao de certHJ 1o ou documcmn cqu1vnlente. 

QUARTA • J;NCM~Klll f'INnNCF.IIHlS • ~nh" n< "lrln• 11"""~'"' ""''~;d~ 'i'"''" "" "r.•• ~ dtsponibllil'.:lç<Jo àos recursos n-::1 Ht:.Nt:::.FlCIARIO, encargos finance os de 2,88% (do1 uneuos c çu1en " 
e oilo centésimos) ao mCs, cqut' alentes, n~~Çtfl data, ao cu!lõtO de capt çâo médlO da CA XA. :~cresdJdo · 
juros de 0,5% (cmco dé<:mw' por cento) ao rnê•. calculados • re a salda de\' dor atualii,ado 
capiudi•JCdos mensalmc.uc. -

Parágnú'o primeito • o~ cne..1q os nnaucciroç prc\:istos no ''c,,put'Y'scrao rcj"'actuad4 trm'lestral~ncnt 
J.:.Om ba5'c no último balanceie d(o CAIXA. 

· l'arág•H.fo segundo r A CAIXA fará JUS fi comissao de abertttra de l!;rédito cormspon~ente a 1 ,5o/o (u+ 
inteiro e cincu dccimos por ccntP) sobre o '~lor do crédito aberto. · . ' 

Parágrafo tcrcc~ro.G Em caso de inndimpl~ncia do BENI!FICIÁR!O~sobrc o ,·nlor da ~rc•taçilo v~tci~ 
ineidir~o juros lll0Uit6nmc COfl\!~pondcntcs a O,IJJJo/~ (Lrihtn e tr!s muésimc:ts por cento~a.C'I dia. ate da 
da cfcttvo pagamento. ' 

QUit-rl' A • I'ORMI\ E PRAJ.Il DE PAGAMEt-ri'O • A dlvido~erá paga.. ern 31(\rima c ~· tnc~ 
prestações mensais consceut1v<1s. calculacL1." com base na Tnbeia Pri , vcncendo·se a i~em1 em 29 d 
fevereiro de 1996, !Ui demais n:J úhimo d1a úut dos meses subs Uentes, sendo a lmua em O d 
dezembro de 1998. 

SEXTA • GARANTIAS • A t;ARANTIOORA rc.'õSarcirá a Caixat:uaisquêt quuntit docorren\es d~ 
'inadimplemento, acrc;cidas dv~ juros de mora refendes; no pará rafo terceiro da clâusula ql,lan 
simultaneamente \'lO recebh.ncntr pela GARANTU)ORA das contra ranuas de que tr Iam ns cláUs1'l~ 
séllma, o•t•"• e non• deste conu no. 

Pad.grafo único l-A GAnANTll: ORA, podendo executar as conlragaj'nnuas c mlo o razpnao, ubngp-se ' 
pagar à CAl.XA os valores madi nplidos. cm moeda corrente, aplicaC\do•sc os eneargo1 c J\UOS de 1mor4 
estabelecidos na cláusula quarta 'leste contrato. . 

SÉTIMA· CONTRAGARANTI<\S ·O DENEFICIÁIUO autoriza a~;ARANTIDOJV..~ se ressart.r d1 
quaisquer quantias que ''enha 1 dc.opender cm dccorr~ncta de 1 dimplemcnto co tratual, co o 
recursos provenientes d~s reccua; próprias c quotas a que ~e re.ferem ::: arugos 155, 1 !5 e 1 S9, 1 "a' e II 
da Consutu•ç.'lo Fede1al. 

l'aulgrafo itnico • Obriga-se: o I:IENEFICTÁIUO n ofereccrll no pra>o dejemunado I pel~ 
GI\RANTIDORA, a v1ncula1:lo de ouuas contragaranuas en\1 dtrcoto admitidh, em c~r;ite~ 
complementar au subsidiário. 

P~trágrnfo único 1 übnsn~sc o BENt::f"lC_IÁRiú n ofereerrr, 1)0 pr:!'lO\~eter~r'!mitdO peln ~AK.AN I"IDOR.Á. 
i1 vincul!\ç!o de outras c_ontr.agv 11:111n~ c111 d1re1:o t\dlllllidas, em ci!or~(~r compl~mcntor ~u S~1bs1di•do. i 

I 
01TA v 1\. ~ F'icn K CAIXA !1t1l >rl:ttiQ:l A req\ll'rer. cm nome da Ot R./\ N l'l DOR.A. * transícr~dc.1a ~t' 
recursos existentes cn1 que v c lllt\m ~'~ in~FeHar nft CC'IIIU. de c c' trnti7;-,çao dt re ihs'ô próprlits cfp 
BENCF!C:lÁRlO, n·~ \0099-Y, .11!1110 à :1g~nc1n ce·rnrnl do Bt~.nco do !Jt~d~ do Acre, n rft pagame!'llO dr 
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quant(ns dec{.)rrente~ d~ ini'!.dinurl!nc1a co-ntr;,wKI. O banco depos1t~tio. que ne.,;te atoJdcclnra cnnhl·c;J 
~.:'(t:'\ CmH1iç-tt,, ti1.a cl~~de ii\ (lU ti.\ ·IZ.i:JdO a re;,liz.dr i\ qu1tiÇliO rle cJébifcjs decorrt1HeS desf COntratO j~ntn r 
CAIXA. 

rarngrafo único I Clbrigl•Se n :!~NF.I'ICIARIO a nlo ~ubstnuir • n•titttiçilo dcposi ário da CO!)Ia ( 

centrali7 .. 1Ç4u de rcce1tu -sem a ~~~é vi1 <tnuencia desta 10 disposto neSf' cli\usu !:1. 

NONA • O UENEI'ICIARIO, en ca~o de nso pagamento de suas o i&açoes decorren* d<!<e coorrat9 
no d11 do vtllCJmOil<O, cede e tr>. •<iere à GARANTIDORA, em cartt irrevogável c Ir tratJ\vel. a lltul~ 
"pró solvendo". os credlto' provnnente~ du receitas a que se referer ·o~ int:ISOS 1 ''a1

' IJ do artig9 15~ 
da Constituição Federnl. que se ,•, çan1 ! su• conto de dep6•itos m3nti • junto no ANU TE. podendo 
CAIXA requerer ao ANLI!lNTE, :m nome do GARANTIDORA. o bl ue1o e a tranafer ncia dos v~lore! 
necessál'ios i cobem~ra d:'lS cbri1~1 çOcs m::~dimplidas. ~ I 
DfJ<:IMA • O BF.NEFICIÁRIO <e obrig~ a mnnter contft do depó• tos "" CAIXA •t n ttrminp <le 
vi~encin dc:~te cuntn'\to, e" autor ~.·a, em c:tr~tc:r irrcVC'IitlVel e irrerrt\l' f, 1 efetuar déhft s cm c:onc:l_\para 
pa;ftmll\tO de quaisq\1Cr obri&:'lc.: ~e~ financ:e:rallõ dele dec(')rrentes. u rii:,nndC\·Sc " mar ler, nas ip

1
oca, 

pr6pria.s, snlcJns suncientes, indept nderucmeruc: C e avrso ou notiticn;ll 

l.lÊC!MA·PRIMI!!RA • OUTR,\ S COND!Çc"lES • O B[iNF.FICifiO ~e eompro~cte pcrot'IO o 
CJARANTIDORA e a CAIXA, •'e R tor.l liqlll<laç~o do d~bito deo ente deote oont to. a curnrri•, 
rigorosnrnente. as metas ahalxo rc1 \Cionndn, pra1os e demais condiçOc estabelecidas no o to nG 16~. de 
30 de novembro ac 199S, do Con>l'ilto Monetano Nacional. 

r Aleancao, IIU exerclclo <lo 1996. resulroau primário SUJ)eravitoKio no volor do R~ 5~.ono.ooq.rJO 
(CINQOUNTA E CINCO MILII(ll') DF REAISJ, a preços de detcmbr. de 19Q~; 

Jl. nAo conttatnr Of1t:naçOes p: r nnteclp~:~çâo Oc receita orçamcmirll,• ARO; 

ht nfto 11d1mtir novos funcion;trias, tanto n\1 t'drniui~U'Ir.An rtirrrn r~, ,n "" lnlii•n•• 

IV. reduzir os gastos com follt; de pagamento e encarsos em 3% (t s por cento) aob 
realizados em dezembrotQS, de t'c>r na que as despesas mensais medias e situem em R! 
~DEZESS!i.IS MIJ.HOF.S DE REA I;) ao lon&o do exercfcio de 1996, a .eços de dezembt 

os disp~nclios 
6.000.000l00 
de 199': 

V. nln conceder. "~ a llquJdia ao do p: esente emprestlmo, aos se!ldoru d• •dmlni>!aç~o cstad~al 
dire~a e_ mdireu pa~os com recurso·; t!'1 E.stttdf.)~ re:1JHSte ou aumento de ncimenH,, n quf'll uer titulo, *111 
pcriodtcidnde inferior ()U e'ln r>ert:m tua! SllpenCJr aos concedidos pelo P der Exccuuvn d Uníft.t» 1t sa:us 
f'1róprios servtdorc:s. dc.)de '1ue resp1~ ti'IUn, no ex-erctcio <Je 1996, o valor tiput~ldtl no inca IV 11.cunn ~ 

:VI. 11\Stiruu·. a~t ju1\ho de 19~~~. prog.ntnw- d~ relocaliz:nç!C'I. trcint.'tento, controle 1= treqUénc:ln. 
(l.mtenç!n ~c ~.hm'S co:t1 ~alarios e 1 ratJti~.:açC!e~. lí\Ctorutlizaçnu de nt4o~e-obra e reromn to~ n1·gtos ~c 
on~em de tunc:on~rto~ ~es:oc.ldo~ j · ~~~~~ c~rgoo; e tunçOcs;/\ 

VIl :ncarnmhar ; Asscnbléia U:~JSlotlva, at6 asosto/96~ propn.ra d~ <tlettdl """ ar.,.s 
Mhnm.istri\llva c prev1denc~:~n 1 Que ehrnmc benef1ciol e vinculaçOtf ex1stcnlcs t1a Co~!lltutçao f.~ltldt~l 
e n:lo ccnstan{u da Cousmui~:~o Peder11l; 

.Vlll. nnplcmcutar unedtttt.HHente os hmues de r'=munctaç:\o ~.proventos rucvts~s n('l~ IUU.os ·t· 
lllCISO A. L. c J r ao 1\lO uan. LJI:•I \.l)l'rVI..:. ~.-v,,.,,~" ... 'wu••• T, .. ,,., • ..:.,, .... t .•.oo-t· . .J- o ...... l~'··••• ~'•.jr··•, 

IX rev1so1r. cm convênio 1om o Muusténo da Admlnlstraçao t Reforma elo l!.st*o, ;1 !egtsl·ç~o ~c 
pessoal do EsLado. com visla~; a rco,·C'Ig:U quaJSqucr bcne!lcios ou antil~cu., conced :t::t< aM se~·1do~c., 
pubhcos estodua" 11â0 conceo!.l>< p<:lo Poder Exc:cuuvo dn l!Julo A s seu• ~tóprios • ·odores·. 

29 
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X fldPtru at~ dezembro cl\ l ~9(1, iH medidas ncecss•rias pt'lra 
'servidor puoltc\1 c~tadual n p 1rt\rn.:uos qut auc~urem stu plcn 
rccolhmtcntos OilS contnbuH;:tX s do~ funCIOniHtos e do I!stAdO a~ Ft 

dcquar o sistcrn 
equ1llbrin atuari 
do de Prev1àenct 

Fevereiro de 1996 

de previdêl1ciO lcto 
I c rcgularrzarjn< 
e ASSII!itêrU:ta·. 

XI tnstuutr atC dczembJ :.'9ó, J0-1 nada de tmhalho de 8 horitS iárli\S par:1 os fu cronttntl'i ~ut,li os 
c:stadu:u.~. 1Uénuc<~ ii cstxbch:.Jdêl IJtHi\ O!l: s;crvidores da Poder E 'ctutlvu Fcdernl, o~ l~.:unCJs: df\ ct 
rcdcral numero R 1121?1; I 

' 
X!l. 1neremenrar no exerd :10 de 1996, a arrecadAçlo mbutáriH 

1 
rópna em 8,$% oito inteiCoJI c 

cinco d.écunos por c~.:mo), em tHmo!\ reais~ ~ 

-'XIII. n!o exceder. no exercie1o tle 1996, a média das despesas :custeiO vertflcad s nos exer lc1os de 
·1~94/199~; 

XIV. desenvol\'cr estudos para R. modcrnr7at;ilo dos s1sternas~c írúormnçOca ~ais e con~rolc~da 
execuçilo finãnceüa e orç:un'.!t 1lária do Guvcrno l:.stnciual. cx.aminJ.1do a vtabiUdade ~8 &ws imp~anta ;lo 
:\ parur de Ji\nt:Lro de l ~97~ . 

XV. mfurm•r ao Mirus1;no da fazend;o, com antecedênct1' de J(J (lrinl•) 1"'· sobre lodo~ou 
qualquer ata ou med1d~ lcgasl< tlva que 1mphque em 11umc:nto da d pesa ou rc:duc;Ao 111 rccc:-tta, iJ'lclu 1ve 
quanto a [ri\mHf\çâe~ c W\ÇiLõ' de ruojetos de lei <lUC v1sem à cn ~;'lo de mun\clpt :toem vtab1Jada ~ 
sustentllçJio econóllUC.1; - - , 

XV!. est>beleccr. a1é JUUI>o de 1996, prosramas O)'leractonais~ privallzaçlo, cfe<s~o de ~etnÍ:os 
públicos cst.adua1s i\ 1 ntciõtuv:l pnvada. rerClrma c desmobill7 ... 1ç:\. o , trnnom11f, nos te o. s de conv6nl4~ a 
serem tirmados. rc:spcçuv;~~rn~·nte. com o ~NDES. com os Min térios responiÃ\' is pelos se:sviçC'I~ a 
serem couccd.1dos e com :.. ~ (.'.Ctetaua do ('talnmOnio da Un1:lo, destinando :1s r ·catas resp~Ctl\',~ à 
rcduç~o ou ltquu.1j\ça:o da dl\!tla Jurtlo ao Tesouro N01cionll · 

XVll. c'unguu, pnvauz.1r '"fundir, até dezembro de ~~~6. en dadcs da Admln traçJu ... djreta uc 
n;lo scpm totalmeme ~uto•suqemi.vel! ou que •prcselltelll sobre 1çlo de funçOcs; I 

Xlllll ao,,envolver estuàol, até dozembro àc 1996, com v11t à pnvntí7.açl tia Comp~nru de 
Elctricldade ao Acre • El.ETI.OACPJ!, \ 

XlX -!::~cumnar que a p;·mr de almV~Et SCJIIrn ac1uuphda1 diis :u obrigaço \'endvcasr a p 11tr 
daquela dau. de respon<•~~ 1dade de cnutlades da Adnun1s1r> ~o lndireta Esta uAI julllo • 0\1 ms 
entidades mrulares c que· are lO. 12 96, SCJarn rcgulanzadas tod s as pend!nciu c ordem fiJ.! ~j' 1m 
cxistem~s ate Jancaror96 : 

XX insUlUir o Cadastro C<! ·:tl de !moveu c centr1h1.ar a adnu l~trac<'4o do paUl 16m o tmoblhl\ri 
nA Coordenadoria de E.ngenh•••·• do Pamrn6nro lmobiiiAno; I 

I 
XXI 11nplantar. are junho ct' 19~6. mecanismo de controle centr hzndo sobre as cr tpresos eS1~dua1 
v~>ando a reduç~o de despesas" o KCraç~o de rnforma<;Ocs fiscars co1 ohd•du, ! 

I 
XXJI. Interromper quí11quer :1o"o endividamento, Qlvo se o cm :resumo for utili do para ntsgat r 
dividas j~ cxistemc com cus1c nnancctró -supe-rioi' ao do empré imo, exccto se s recursos i Core 
capt:tdos JUnln a orgamsmos ofi ;ta.Js Jntcrm1C10ili\is do qual o Bms1l 

X.Xlll. dotar o orçamento <!<, ES:frido de recursos necesduos cumpnmento 
decorrentes do programa de sr1 1c:unentn ímancciro e d.c ajU5lC flsc .l acordado, cnv1 
proJelos de lc1 A A<>embléia Lc ;rslall\A a1e JUilho de 1996, 

XXIV. eUcnmuúun mensaln1("nte à Secrclan~ do 1'esouro Nnclona • STN o fiu"o d 
dados sobre sua cx'ecuç~o orç:,r 1entária. financeira e l)lllrimonial; 

I 
I 

os compr~m1sç '5 

do OS TC.<ÍCI>V S 

ca1xA do Sst.ad c 
: I 
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XXV. cncamlllhar rnensalmcme :\ Secretaria do Tesouro N~ionnl relaiórlo tetAihndo !obrei o 
cumpnmento das metAs estaC.: ec•d.ls neste msl!umenlo, permtLin . " reali7açAo de uditoria pe)n S"fN. 
ou órg~oicnl!dade por ela dcsq nado. quando esta julgar eonvenicn , 

X..XVJ manter durante toda: '•~éne1a deste contrato, a pallir de,unho/96, a adhn~l!nc!l do ~stadtó 
ce SUtiS I;IIU~YÇ.) ""'""'H\1\Itloww .. , ........ _ ..... ···4~-··· • ' ..... ··- TT .. Ioll:l"''. ''""' ,.n]itlat1.-.~ r.nr I 
d.iretD ou 1nducumentc~ l ro a ~ 

DÉCIMA SEGUNDA • A cméno da GARANTIDORA ~rfto ser nrmad~s adilivos n í'~ 
Hl!Lrumcnto. crn ou1ubro d<· 1996 c 1997, para rc:definiç:lo po o excrclcio se uime das tneta e 
quanuta11vos esl./\be\ecldos M' • nmos_ll. III, VI e VIl da clausula óeima primeira d ste contra19, cD o 
que desde j:l concordam o BEl Jt;l'IC!ARJO. o CAIXA c o i\NUE · B 

DRCIMA TERCEIKA • COMPROMF.TIMEN1'0 PIE RfCE!Ti\ L!QUlf:A. RI!~ • O 
compro meu mente de Rccclt.l ! :4uJdí\ Real deçorrc:nte dc~Lc ernpr limo ~crá ndicio ai ao ·per nlua~ de 
li%. prcv>sto no ad>Lii'O a q,,, se refere o pnr:lgrafo pruneao (la c usula segunda de te contraio 

DECIMA QUART i\ • VENC •MENTO ANTECIPADO· O nfto c~mpmnento dU (\lçOes prc~mt~ na 
cl~usuln deoima pnmeira, c c quaisquer outras obri~çOcs uwmi(!as neste co rato. impl)car na 
aplicaç;lo de uma ou mai~ <!IS seguintes penalidades ao BENF.l!JCIÁRIO: I • r çOcs sucehh·a de 
J(ll!s) meses do prazo de p:~ ;•mente, mdepenclcntementc do im~aclo que a r<:duç o venha a ~car~tAr 
no nlvel de comprocnenm<:~ to dos reccans do BENEfiCIÁRlt. ou II • 1·enci cnto nnteclpad~ da 
Iot~lidade c1a dlndn. mdepc«olentemente de aviso exlrajudicial ou~nlcrpelaç3ojudic I. 

DÉC!MA·QUINTA . Se a t AIXA 11ve1 que recorrer aos mc•O~Judiciais pHr& hier" pas~(ncn~ do 
divid..'l decorrente de.slc corr rato, terl'l dtrcuo, desde que dcsp, hada n pctiçto \iciaJ, Jl r~~ebe do 
OENEFlCIÁ.RlO. a tiMo d< pen> convene>onal H esta npheada :valor corrclpond ntc a 10%. (de por 
cento) sobre o total devido. c·' mpreendcndo pnncipal, encargos, J ros. comissOel e cm ais dcsjlesas. 5cm 
preJui/.O dos honoranosadl '' ;,!IICIOS que v1c1em a ser fixados em ul1.0. a iltulo de s cumbência: 

DÚCIMA·SEXTA • O'luçar d·> pagamcmo dns obngaçOcs aqui ni.umiuas é a og!.fia dn CAIXA 4• 
cidade de Rio llranco (AC). • 

DÍ!CIMA·SÉTIMA • fica eltllo o foro da cotlllll'ca do mstritoffFc:deral para sot+ç.,o de qullísq*r 
qucstO<:s dccorrenlell deste com rato. 

Rio l.lnnco, u9 de fevcrcuo 1996. 

/.:. ~~/-C/( 
JOSÉ MAR".:'JNS COI!!.HO 
Supcrintend•:nte • Calxn l!con6mica Federal 

7 -~· f'. c/rh · ~v~"' .. ~ ... ...-: 
ofú:E~ M ;:ssiAS MEJ.r 
Oovemador do Estado do Acre 

MANOF.I. ~E! RE(iO BRANDÃO 
Procurad<u 'j!a"j.~~da N\cional 

. \\. \ PAUL.OOJ~l ~Ãp/ 
Superinlt<~'(~ico do Brasil S. i\. 

ADI!II.SCN MOREIRA CAMPOS 
l'rcsídcnl< ·Dance do E<tado do Acre S.A. 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Volta
mos à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Peres. S. Ex• dispõe de 20 minutos. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que aconteceu, 
ontem, na Câmara dos Deputados, e o debate que 
agora acaba dé ser iniciado, com o discurso do Se
nador Nabor Júnior, dão-me a convicção de que o 
Brasil vive as dores do parto. Penso que está nas
cendo um Brasil novo, Sr. Presidente. Nós, contem
porâneos, ainda não tomamos consciência disso. O 
Brasil da esbómia inflacionária, da corrupção, dos 
desmandos, da irresponsabilidade administrativa, do 
comportamento antiético dos seus homens públicos, 
da impunidade, esse Brasil está moribundo, está 
acabando. Sem querer estabelecer polémica com o 
ilustre Colega do Acre, a autonomia dos Estados 
não está sendo ferida, Sr. Presidente. Quem 'quiser 
que continue autónomo, fazendo o que quer. Agora, 
se pedir recurso da União, vai ter que fazer o sanea
mento administrativo e financeiro. 

Algumas cláusulas citadas pelo ilustre Senador 
Nabor Júnior talvez sejam excessivamente draconia
nas, mas uma delas chamou-me a atenção. Exige 
que o reajuste do funcionalismo só seja concedido, 
salvo engano da minha parte, se a União concedê-lo 
e no mesmo percentual. Está corretíssimo. Estou 
acostumado aos desmandos de ex-Governadores 
do meu Estado e de outros. Sabem o que pode 
acontecer se nlio houver uma cláusula desse teor? 
O Governador, no final do seu mandato, derrotado, 
antes de passar o cargo ao seu sucessor, dá um au
mento irresponsável de 50% ao funcionalismo. Ele 
fica como herói e inviabiliza, por muitos meses, o go
verno do seu sucessor e adversário, que terá que re
correr novamente a um novo empréstimo da Caixa 
Económica Federal. Isso não pode continuar. 

Errpréstimo, sim, mas sob condições absolua
mente corretas. Não estou discutindo se essas condiçõ
es são certas, mas o Governo Federal tem que impor 
condições: ou os Estados se disciplinam ou se arreben
tam. Acabou-se a inflação, acabou-se a facilidade do 
passa:Jo. Os Governadores poderiam fazer qualquer 
coisa Por quê? Era só segurar os vencimentos dos fun
cionários públicos por quatro ou cinco meses, pois, com 
uma inflação de 45%, a folha descia de um percentual 
de 60'/o para 20%, e eles ficavam bem outra vez. 

Chegou a hora da verdade. Os Estados e a 
União terão que gastar o que tiverem arrecadado ou 
então se arrebentam. 

O meu pronunciamento era outro, mas, de 
qualquer forma, está relacionado com o assunto que 
acabo de tratar. 

O Presidente da Câmara dos Deputados, De
putado Luis Eduardo Magalhães, em boa hora, reu
niu os Líderes dos partidos, pressionando-os - no 
bom sentido - para que acenassem a extinção dessa 
excrescência, que é o Instituto de Previdência dos 
Congressistas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos que cor
tar na carne, sim. Todos falam em saneamento do 
Pais, todos falam em sacritrcio, desde que seja o sa
crifício dos outros. Ninguem quer fazer sacrifício 
neste País. Os governadores não querem, os prefei
tos não querem, os parlamentares não querem, os 
funcionários públicos não querem. Ninguém. O Bra
so precisa ser saneado, precisa ser consertado. É 
preciso acabar com os privilégios - dos outros; os 
seus, nunca. Ninguém abre mão de privilégios neste 
País. 

A coisa mais escassa no Brasil se chama "es
pírito público", infelizmente. 

A S,._ Marina Silva - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Ouço V. Ex• 
com prazer, apesar de achar que o aparte de V. Ex• 
quase vai ficar sem resposta, porque vou !rafar do 
I PC especificamente. Mas eu não poderia negá-lo a 
V. Exª. 

A s,._ Marina Silva - Agradeço a v. Ex•. Em 
tese, eu diria qL·a concordo plenamente com o ponto 
de vista de V. Ex•. A meu ver, os Estados comete
ram abusos, contrataram indevidamente; os gover
nadores fazem essas manobras no final do manda
to, ou seja, dão aumentos fora da realidade para fi
carem bem com a população, pensando nas próxi
mas eleições. O problema que esfarnos abordando, 
os Senadores Nabor Júnior, Flaviano Melo e eu, é 
que, no caso do Acre, foram realmente excessivas 
as exigências do Governo Federal. Por exemplo, no 
que se refere às contratações: Há Municfpios com 
30 mil habitantes que contam com apenas um médi
co! Como o Governador assina contrato que contém 
cláusula segundo a qual não se contratará ninguém 
durante um período de três anos? Ternos inúmeros 
casos que, realmente, apresentam situação de cala
midade, e o Governador se submete a esse tipo de 
exigências. Todos os Governadores devem ter assi
nado seus contratos em condições que requerem, 
também, uma taxa de sacrifício, uma contrapartida, 
mas que não firam a dignidade de seu povo e de 
seu Estado. O problema é que o Estado do Acre, 
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hoje, sofre uma crise de autoridade. Essas exigên- O Sr. Flaviano Meio - Só queria dizer que no 
cias demonstram um completo entreguismo para caso do Acre o comprometimento da receita foi de 
uma intervenção por parte do Governo Federai. 11 %. São Paulo, recentemente, fez um acordo com 
Quero parabenizar v. Ex• pela abordagem que taz o Governo onde comprometia 2,9%. Para V. Ex• ver 
na tarde de hoje- e vai continuar, com certeza - so- a discrepância existente entre os acordos do Acre e 
bre o fim da aposentadoria dos Parlamentares, e por de São Paulo. 
isso vou ser breve. Concordo que temos que san- o SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente, 
grar e cortar a própria carne; seria vergonhoso, no como disse a Senadora Marina Silva, como é que 
momento em que se estão derrubando privilégios de este Congresso poderá votar a lei de reforma da 
funcionários, de trabalhadores, mantermos os nos- Previdência, extinguindo privilégios de funcionários e 
sos. A sociedade elege um Senador, Ufl1 Governa- de algumas cate9orias de trabalhadores se mantiver 
dor, um Deputado para um período determinado de esse privilégio? E indefensável. É incrível como 280 
quatro ou oito anos, não para lhe pagar salário pelo Deputados assinaram um requerimento em que se 
resto da vida. Quando era Deputada Estadual, quan- pede destaque supressivo para a emenda que extin-
do era Vereadora, sempre batalhei contra a aposen- gue o IPC -vamos tentar derrubá-lo no Congresso. 
tadoria de ex-governadores, porque entendia que no Os argumentos são absolutamente não-convincen-
caso do meu Estado era uma afronta que as pes- tes. Como podemos justificar, perante a sociedade, 
Soas se aposentassem com salário de Governador, que um Senador ou um Deputado recebe aposenta-

. enquanto não existem veribas para escolas e postos daria depois de oito anos de mandato? Respondem, 
de saúde. Fizemos um levantamento, certa época, e como querubins, que a aposentadoria é apenas pro-
verificamos que havia 13 ex-governadores aposen- porcional e que o Deputado ou o Senador não se 
lados; somando-se todas as vantagens daria para aposenta com os subsídios integrais, mas apenas 
construir um grande número de escolas rurais, não com uma parte. Sim, mas essa pequena parte são 
me lembro bem os números. Claro que existe a idéia R$2 mil·- é o míAimo, após oito anos de mandato. 
do direito adquirido daqueles que já estão aposenta- Ora, creio que R$2 mil não ganham cerca de 70% 
dos, até porque eles não fizeram as leis. Mas se o dos brasileiros. Há argumento mais cínico do que 
momento é de sacrifício, temos que também parti- esse? 
lhar, ainda que em pequena dose, porque se campa- Outro argumento é que se dedicam ao Paria-
rarmos nossos vencimentos com os da maioria da menta; as pessoas abandonam suas funções e 
população verificaremos que o sacrifício ainda é quando voltam não podem mais restabelecer seus 
muito pequeno e que não se perde aquilo que não escritórios a consultórios. Em primeiro lugar, Sr. Pre-
se tem. Não considero minha uma aposentadoria sidente, funcionários públicos, trabalhadoras de em-
por apenas oito anos de trabalho. Digo isso sem prasas e empresários _ que são Deputados e Sena-
qualquer tipo de demagogia, sem querer fazer dis- dores _ quando voltam, reassumem seus empregos 
curso fácil; sempre disse isso, sempre defendi essa e não sofrem, absolutamente, perda alguma ao ter- .-· 
tese. Quero me aposentar dignamente como proles- minarem seus manciatos. Supostamente, quem per-
sara de Segundo Grau e não envergonnada como · deria: médicos, engenheiros, advogados, profissio-
Senadora por apenas um mandato. Muito obrigada e nais liberais. É possível. Mas, em primeiro lugar, 
aproveito para parabenizar V. Ex'. quem mandou que se candidatasse.m? Candidata-

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigada, ram-se a Deputado e Senador porque quiseram. 
Senadora Também eu, quando Vereador em Ma- Correm o risco, ao voltarem, de perderem a cliente-
naus, apresentei um projeto que se transformou em la? Correm. Então não se candidatem. 
lei que extinguia as aposentadorias de ex-prefeitos. A propósito, Sr. Presidente, conheço inúmeros 
Fiz três inimigos. ex-Deputados Federais que passaram quatro anos 

Quero, no fim de minha vida pública, dizer aqui, mas não conheço um que esteja passando pri-
como o Cardeal de Richelieu: "Todos os meus inimi- vações. Se o Senador Bernardo Cabral quiser ajudar 
gos eram inimigos da coisa pública Não me arre- minha memória, poderia responder se conhece ai-
pendo de tê-los feito". gum Deputado que esteja mendicando em Manaus. 

O Sr. Flaviano Melo - Permite V. Ex' um apar-· O Sr. Bernardo Cabral - Não. 
te? 

O SR. JEFFERSON PERES - Rapidamente, 
senão não falarei no IPC. Desculpe. 

O SR. JEFFERSON PERES - Não. Então a 
aposentadoria parlamentar não lhes fez falta. É ou
tra afirmação cínica, Sr. Presidente. 
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A Sr< Marina Silva - Perm~e-me V. Ex' novo 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES -Cedo-lhe o apar
te, Senadora Marina Silva. 

A Sr!- Marina Silva - Gostaria de abordar um 
aspecto do seu discurso. V. Ex• falou do sacrifício, o 
sacrifício dos outros. Sempre se quer sejam feitos 
sacrifícios, mas que seja o outro a fazer e não nós 
mesmos. Penso que o Brasil chegou num momento 
semelhante à estória da raposa que queria pegar fa
cilmente as galinhas. Dizem que era uma raposa 
muito magra e faminta que via gordas galinhas den
tro de um galinheiro. Um dia teve uma idéia brilhante 
para pegá-las e entrou por uma pequena brecha 
Chegando lá começou a comer todas as galinhas. 
Engordou, ficou enorme e, após comer a última gali
nha, tentou sair pela mesma brecha, mas percebeu 
que não passava mais por onde tinha entrado e teve 
que fazer um novo e rigoroso regime, saindo de lá 
da forma corno entrou. Penso que os privilégios já 
foram tantos, tantas tentativas de enriquecimento fá
cil que, hoje, o Brasil vai ter que fazer semelhante 
esforço, a fim de que aqueles que engordaram e fo
ram pelo caminho mais fácil saiam corno entraram; 
do contrário, Senador, não haverá futuro para este 
Pais, porque encontramos muito pouco espírito pú
blico, renúncia e compromisso de ajudar a maioria 
Creio que V. Ex", com coragem, assume um tema 
que gera inimigos. Não digo que eu tenha inimigos, 
porque não me considero inimiga de ninguém, mas 
tive muitos embates em função de combater esses 
privilégios de aposentadoria. No Acre, meu Estado, 
ex-governadores que assumiram um mês ou uma 
semana que seja, se aposentaram, para o resto da 
vida, corno governadores e ainda com verba de rep
resentação. A verba de representação tem sentido 
quando se está imbuído da função; como Governa
dor aposentado está-se representando o quê? No 
Estado do Acre, têm o salário de ex-governador e a 
verba de representação, embora um ex-governador 
aposentado nada represente. 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito ilustrativo 
e inteligente seu exemplo, nobre Senadora, e o in
corporo ao meu pronunciamento. É exatamente isto 
que V. Exª acaba de dizer: Foram-se atribuindo às 
elites brasileiras privilégios. Creio que é hora de, 
pelo menos, alguns segmentos delas, fazerem o mf
nimo de sacrifício. Todavia, se formos olhar bem 
isso não é sacrifício, porque vão continuar vivendo 
muito bem, nobre Senadora 

Sr. Presidente, não quero pertencer a esse ins
tituto. Desde que entrei aqui, já disse isso da tribuna, 

apresentei um projeto tornando facultativo o paga
mento do IPC, que está sobrestado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, à espera da refor
ma da Previdência, porque sou compelido, sou obri
gado a descontar para esse Instituto, algo que eu 
não quero fazer. 

Por que não quero pertencer a esse Instituto? 
Por uma questão de princípios. Se condeno o Insti
tuto, se condeno a aposentadoria aos 8 anos, corno 
é que posso contribuir para essa entidade? Mas es
tou obrigado, por lei, a contribuir. 

Passada a reforma da Previdência, se o dispo
s~ivo que extingue o IPC cair, vou fazer o meu proje
to andar, porque quero me desligar desse Instituto. 
Respeito a opinião dos colegas que forem contra, 
não quero violar os direitos de ninguém. 

Aliàs, o Senador Bernardo Cabral formulou 
uma emenda constitucional que resguarda e respei
ta os direitos adquiridos. Tudo bem! Não quero vio
lentar o direito de ninguém. Agora, que esse Instituto 
não pode continuar com essa aposentadoria indeco
rosa, não pode, Sr. Presidente. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Perm~e-me V. ExA 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Concedo o apar
te ao nobre Senador Eduardo Suplicy, com muito 
prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Jef
ferson Peres, manifesto meu apoio à reflexão de V. 
Ex•. É preciso que haja coragem por parte daqueles 
que pertencem a categorias como a dos Parlamen
tares brasileiros, em função da história com que com 
tanta facilidade se atribuíram· vantagens tais corno 
as do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
que permite a cada Parlamentar, desde que tenha 

_ 50 anos, pelo menos, após 8 anos de contribuição, 
ter direito a urna aposentadoria que não guarda rela
ção com o que se passa com o conjunro da popula
ção brasileira É mu~o importante que nessa reforma 
da Previdência, se vamos caminhar na direção da 
eqüidade para com todos os cidadãos. com os tra
balhadores do setor privado e do setor público, que 
também estejam os Pariamentares em uma situação 
institucional, com respeito ao seu direito previdenciá
rio, que não se distancie do mecanismo que é o 
existente para o conjunto da população brasileira 
Cumprimento V. Ex• por sua atitude. Desde já, mani
festo apoio ao proje1o de V. Ex" para tomar facultati
va a contribuição para o IPC, E corno para as deci
sões que iremos tomar aqui durante a votação da re
forma da Previdência, acredito que já constituem um 
número considerável os Senadores que aqui têm se 
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manifestado em consonância com o que V. Ex• está O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sobre 
propondo. Ainda ontem o Senador Romero Jucá a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário 
apresentou a sua posição sobre essa questão. A po- em exercício, Senador Nabor Júnior. 
sição de V. Ex< encontrará guarida em toda a Ban- São lidos os seguintes 
cada do PT. Muito obrigado. OFICIO N" 80/PT 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy, eu não poderia esperar 
outra atitude de V. Ex<, que tem mantido na sua vida 
pública e neste Congresso, primeiro como Deputado 
e agora como Senador, uma trajetória retilínea e de 
absoluta coerência. 

Se o Instituto de Previdência dos Congressis
tas for mantido, Sr. Presidente, muito bem, é um di
reito do Congresso fazê-lo - direito em termos, mas 
ele tem poder para fazer isso, que o mantenha -, 
mas ele vai deixar esta Instituição extremamente ex
posta. Não vamos convencer ninguém, nenhum ci
dadão deste País de que o corte de privilégios - dos 
privilégios dos outros - é correto, se não cortarmos 
os nossos. 

Dirão que falo assim porque não tenho os oito 
anos necessários para me aposentar. Mas eu teria, . 
ao concluir o meu mandato de Senador, uma apo
sentadoria de R$2 mil, em valores de hoje. Essa 
aposentadoria me está assegurada hoje se eu qui
ser lutar pelo IPC. Mas eu não quero, como não luto 
pelo privilégio dos professores universitários. 

Sou professor titular da Universidade do 
Amazonas e aplaudo a redução da aposentadoria 
Não há por que o professor se aposentar com cin
co anos menos de trabalho do que a maioria dos 
funcionários públicos. Exerci a minha atividade do
cente durante 25 anos, ainda sou professor, e ain
da não me aposentei porque não quis. Tenho tem
po, mas não quis me aposentar. Não está certo, 
não hã por que o professor se aposentar com 30 
anos de serviço. Tem que ser com 35 anos, como 
todos os demais. 

Meu esforço na sala de aula - sempre fui da 
linha de frente, nunca me escudei em cargos ad
ministrativos, nunca fui fazer longas bolsas de 
estudo para fugir da sala de aula, sempre fui um 
soldado, um professor do batente, da sala de 
aula, porque gosto de lecionar- nunca foi um sa
crifício que me permitisse o privilégio de me apo
sentar com cinco anos menos do que os demais 
funcionários públicos. Fizeram muito bem em 
cortar. Deveriam cortar privilégio de juiz e de 
todo mundo.. • 

Este País precisa começar a aprender que to
dos têm que ser realmente iguais perante a lei. Mui
to obrigado. 

Brasília, 15 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a VosSa Exeelên

cia a fim de indicar, em sltlstituição aos Deputados 
Sandra Starling e Arlindo Chinaglia, os Deputados 
Jair Meneguelli e Maria Laura para integrarem, como 
titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mis
ta destinada a apreciar a Medida Provisória no 1.300, 
que dispõe sobre repasses do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador e seguridade social. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
consideração. - Deputado Nilmário Miranda, Líder 
em exercício. 

OFICIO N2 81/PT 

Brasília, 15 de fevereiro de 1996 

. Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar, em sltlstituição aos Deputados 
Sandra Starling e Anindo Chinaglia, os Deputados 
Paulo Rocha. e Chico Vigilante para integrarem, 
como tituiar e suplente, respectivamente, a Comis
são Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
n" 1.305, que dispõe sobre cobrança de dívida ativa 
com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Exeelência protestos de. elevada estima e 
consideração. - Deputado Nilmário Miranda, Líder 
em exercício. 

OFICIO N2 82/PT 

Brasflia, 15 de fevereiro de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar, em sltlstituição aos Deputados 
Sandra Starling e Anindo Chinaglia, os Deputados 
Miguel Rossetto e Marcelo Deda para integrarem. 
como tituiar e suplerne, respectivamente, a Comis
são Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
n" 1.309, que dispõti sobre o Programa de Privatiza
ção. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência prote510s de elevada estima e 
consideração. - Deputado Nilmário Miranda, Líder 
em exercício. ·· 
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OFICIO N"- 83/PT 

Brasília, 15 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar, em substituição aos Deputados 
Sandra Starling e Arlindo Chinaglia, os Deputados 
Conceição Tavares e Gilney Viana para integrarem, 
como titular e suplente, respectivamente, a Comis
são Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
n" 1.314, que dispõe sobre a Nota do Tesouro Na
cional. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
consideração. - Deputado Nilmário Miranda, líder 
em exercício. 

OFICIO N"- 84/PT 

Brasília, 15 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar, em substituição aos Deputados 
Sandra Starling e Arlindo Chinaglia, os Deputados 
Celso Daniel e João Paulo para integrarem, como ti
tular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n" 1 .318, 
que institui normas para licitações e contratos da Ad
ministração Pública. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
consideração. 

Deputado Nilmário Miranda, Líder em exerci-
cio. 

OFICIO Nº 85/PT 

Brasília, 15 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar, em substituição aos Deputados 
Sandra Starling e Arlindo Chinaglia, os Deputados 
Nédson Micheleti e Milton Temer para integrarem, 
como titular e suplente, respectivamente, a Comis
são Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
n" 1.323, que dispõe sobre a ratificação de criação 
de Fundos: FCVS, FESR e Fundo Especial de Trei
namento e Desenvolvimento - FUNTREDE.~ 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
consideração. 

Deputado Nilmário Miranda, Líder em exercício. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala)- Serão 

feitas as substituições solicitadas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. S. Ex• dispõe de até 20 minutos para o 
seu pronunciamento. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, no
bres colegas, estou colhendo assinaturas, de acordo 
com o que prevê a legislação vigente, para apresen
tar uma proposta de emenda à Constituição a fim de 
que o Congresso Nacional não entre em recesso se ~ 
não tiver apreciado o Orçamento, que o Executivo 
manda a esta Casa, para o exereício seguinte. 

Entramos em recesso no dia 15 de dezembro. 
Este Congresso Nacional foi convocado extraordina
riamente no dia 8 de jaheiro pelo Poder Executivo. 
Hoje, às 11 horas, foi feita a abertura da 2• Sessão 
Legislativa da 500 Legislatura. porianto já entramos 
no exercfcio legislativo de 1996. E o Orçamento para 
este ano ainda não foi votado. Repito, estamos no 
dia 15 de fevereiro e ainda não votamos o Orçamen
to deste ano. 

Já trabalhamos o mês de janeiro e já estamos 
há 15 dias do mês de fevereiro sem termos votado a 
proposta de Orçamento para este ano. 

Precisamos criar mecanismos, Sr. Presidente, 
para que sejamos compelidos a apreciar matéria de 
tal envergadura, a fim de que, ao entrarmos no novo 
exercfcio, já tenhamos uma lei discutida e votada 
para que saibamos como agir; para que os duodéci
mos do ano que iremos adentrar estejam decididos. 

É para isso que estou colhendo número sufi
ciente de assinaturas: para que este proje!o em sua 
tramitação encontre o justo amparo nas comissões 
técnicas desta Casa e depois no Plenário. Reconhe
ço que existem outras proposições mais ou menos 
identificadas com a minha, e quem sabe possamos 
juntá-las e tomar uma decisão em conjunto em rela
ção a essa questão. 

Estou apresentando esta PEC com o número 
suficiente de assinaturas, no primeiro dia da 2A Ses- _ 
são Legislativa deste ano. 

O Sr. José Roberto Arruda - Permite-me V. 
Ex• um aparie? 

O SR. CASILDO MALDANER - Antes de pro
priamente apresentar a proposta, eu gostaria, com 
muito prazer, de ouvir o eminente Senador José Ro
ber!oAnuda 

O Sr. José Roberto Arruda - Senador Casildo 
Maldaner, assinei a proposta de V. Ex•, penso que 
ela é oportuna, efetivamente está no próprio núcleo 
da existência do Poder Legislativo a aprovação do 
Orçamento Geral da União, quer dizer, todos os Par
lamentos de todos os pafses democráticos do mun-
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do nasceram exatamente com essa responsabilida
de, que é a de elaboração do Orçamento. E, real
mente, é ruim que nós estejamos, já vencendo o pe
rfodo da convocação extraordinária, iniciando o se
gundo ano legislativo e não tenhamos ainda votado 
o Orçamento. Não o votamos nem sequer na Comis
são Mista de Orçamento. Penso, salvo melhor juizo, 
que já existe uma disposição que faz com que o 
Congresso não encerre seus trabalhos sem antes 
ter votado o Orçamento. E essa disposição não tem 
sido respeitada, por questões de ordem prática. Pedi 
à Assessoria da Casa que ajudasse meu gabinete -
propus emenda sobre o assunto - para que pudés
semos ter algumas respostas. Primeiro, o que acon
teceu neste ano? O Governo Federal apenas enviou 
o Orçamento para o Congresso em setembro; de
pois disso, a Comissão Mista de Orçamento, encar
regada de discutir o Orçamento, foi convocada para . 
discutir 140 créditos suplementares, o que atrasou a 
discussão do assunto. A própria estrutura, os pró
prios mecanismos de discussão do Orçamento den
tro do Congresso provavelmente já não correspon
dem mais às necessidades do Pais de hoje. Propo
nho, portanto, que o Executivo apresente ao Con
gresso a proposta orçamentária do ano seguinte até 
30 de junho do ano corrente. Quer dizer, no primeiro 
semestre o Executivo elabora o Orçamento; no se
gundo, o Legislativo o aprova. E mais: se em 30 de 
junho o Governo Federal não encaminhar a proposta 
orçamentária, o direito de fazê-lo passa a ser do Le
gislativo. O Executivo perde, não apresentando no 
prazo, o direito de apresentá-la. E se o Orçamento 
não for votado até 30 de dezembro, a proposta en
caminhada originalmente estará automaticamente 
aprovada Portanto, o Congresso Nacional, para dis
cutir o Orçamento, terá que fazê-lo dentro do perfo
do legislativo. Isso me parece fundamental. Não 
obstante o fato de estarmos vivendo um período ex
tremamente fértil e produtivo no Congresso Nacio
nal, não votamos o Orçamento. Eu comentava há 
pouco com o Presidente do Congresso, Senador 
José Samey, que este toi um período extremamente 
fértil. Poucas vezes o Senado Federal pôde discutir 
e votar matérias tão importantes em um prazo tão 
curto de tempo, quer no plenário, quer nas suas co
missões. Mas é claro que, se há lacuna nesse pro
cesso fértil de discussão e votação, é exatamente o 
fato - repito - de não tenmos votado ainda o Orça
mento. Vale salientar, no entanto, que a Comissão, 
presidida pelo Senador Renan Calheiros e cujo Re
lator é o Deputado lberê Ferreira, tem se portado 
com toda a transparência. Segundo informação que 

eles próprios forneceram, nos primeiros dias 005 traba
lhos das sessões deliberativas, ainda em fevereiro e co
meço de março, o Orçamento deverá ser votado pela 
Comissão e pelo Plenário do Congresso Nacional. 

O SR. CASILDO MALDANER - Tentarei, Se-. 
nador, fazer algumas ponderações aqui anotadas, 
que coincidem com o pensamento de V. Ex•. Penso 
que isso é fundamental. 

A presente proposta de emenda à Constituição 
tem por objetivo buscar maior rigor na observância 
do prazo para apreciação da proposta de lei orça
mentária anual e conseqüente devolução para san
ção presidencial antes do inicio do exercício finan
ceiro a que se refere. 

O art. 165. § 99-, da Consti!Lição diz que cabe à 
lei complementar "dispor sobre o exercicio financei
ro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organiza
ção do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamen
tárias e da lei orçamentária anual". 

A seu turno, o § 2~ do art. 35 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias diz que até a en
trada em vigor da lei complementar a que se refere o 
arl 165, § 90, o projeto de lei orçamentária da União 
será encaminhado até quatro meses antes do encer
ramento do exercício financeiro e devolvido para a 
sanção até o encerramento da sessão legislativa 

Ocorre que o Poder Legislativo vem sistemati
camente negligenciando o cumprimento do dever 
constitucional de devolver o projeto de lei orçamen
tária até o encerramento da sessão legislativa. 

Com efeito, as datas de publicação das leis or
çamentárias dos últimos cinco anos confirmam de 
forma eloqüente essa assertiva e demonstram que o 
que poderia constituir exceção passou a ser regra. 

Assim, a lei orçamentária para o exercfcio de 
1990 é datada de 31/01190; a de 1991, foi devolvida 
em 31/01/1991; ade 1992, em 28/02/92; ade 1993, 
foi sancionada em 29/04193; a de 1994, vejam bem, 
foi 9/11194. 

Vejam bem, a lei orçamentária para 1995 cons
titui honrosa exceção, o que já não ocorre com a re
lativa ao exercício de 1996, cujo projeto, já em mea
dos do mês de fevereiro, onde estamos, nem sequer 
fora apreciado ainda pela Comissão Mista encarre
gada desse mister, para ser submetido ao Plenário 
das duas Casas. 

Nada tenho contra a Comissão de Orçamenlo -
aliás, dela faço parte -; nada tenho contra o Presi
dente ou contra o Relalor, em absoluto. Aliás, a meu 
ver, eles estão fazendo um trabalho extraordinário, 
tentando encontrar um caminho. Mas precisamos, 
em conjunto. encontrar l"!'ecanismos. 
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A impressão que se tem é que se pretende 
criar a indústria das convocações extraordinárias do 
Congresso Nacional -que tanto oneram os cofres da 
Nação e desgastam a instituição perante a opinião 
pública - tendo como um dos pretextos a votação do 
Orçamento, peça-de natureza política e fundamental 
no campo das realizações governamentais. 

Uma das razões que se apresentam ·para justi
ficar a convocação é a votação do Orçamento, o que 
aconteceu este ano. Mas o Orçamento não foi vota
do. As bases no cobrarão mais tarde.\ 

Dai o motivo de nossa proposta de emenda à 
Constituição que prevê também para o Projeto de 
Lei Orçamentária anual o que já se observa com re
lação à Lei de Díretrizes Orçamentárias. Sua apro
vação reveste-se de elevada significação social, pois 
toma não onerosa para a sociedade a possível 
omissão do Congresso Nacional. 

Essas são as razões fundamentais que nos 
motivaram a buscar junto aos colegas o apoio para 
que a matéria tramite até em conjunto com as de
mais propostas, como a de V. Ex•, Senador Arruda, 
para que possamos criar meios para que, de uma 
vez por todas, possamos, quando entrarmos no 
exercício financeiro, ter em dia a Lei de Meios e a 
proposta orçamentária estar em dia. Essa era a mi
nha intenção ao propor essa proposta de emenda à 
Constituição. 

Antes de continuar esse breve arrazoado, gos
taria, com muita honra, de ouvir o nobre Senador 
Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador Ca
sildo Maldaner, manifesto total apoio à iniciativa de 
V. Ex• - já a assinei - no sentido de que o Congresso 
Nacional não fique mais a atrasar o exanie da men
sagem orçamentária. Entendo que deveríamos 
aprender melhor com as lições obtidas a partir do 
que ocorreu em 1991, 92, 93 e 94 com a mensagem 
orçamentária. Houve atrasos. E por essa razão, tí
nhamos. o propósito de não permitir mais que tal 
ocorresse. Mas este ano novamente estamos verifi
cando o mesmo fato. A iniciativa de V. Ex• é correta. 
Não podemos permitir que haja recesso sem o exa
me da mensagem orçamentária. Se V. Ex• me per
mite, Senador Casildo Maldaner, expresso apoio à 
manifestação que V. Ex• fez ontem da tribuna do Se
nado Federal. Se me permite, dizer também o quan
to considero imporiiante aquilo que V. Ex• disse on
tem. Nós, Senadores da República- ainda mais ten
do em vista que o Tribunal de Contas da União men
cionou que em março próximo poderá concluir a au
ditoria sobre o processo de escolha da Raytheon -

deverlamos ter a disposição de aguardar a conclu
são dessa auditoria e inclusive de enviar todas as in
formações para que aquele Tribunal de Contas da 
União tenha os elementos necessários e faça, com a 
maior isenção possível, o trabalho no sentido de au
xiliar a importante decisão que iremos tomar. Ainda 
para reforçar os argumentos de V. Exª, passo a ler a 
breve notícia pt.blicada na revista Business Week 
desta semana e que foi transcrita, hoje, brevemente 
pelo Jornal do Brasil. Solicitei à própria correspon
dente deste jornal, Flávia Sekles, que me desse a in
formação que está na revista Business Week, que 
está nas bancas dos Estados Unidos, mas que aqui 
ainda não tínhamos. Diz a revista, de 19 de fevereiro 
de 1996: Washington Outlook: CAPITOL WRAP UP. 
A FIVE-FIGURE THANK YOU? Vou traduzir em por
tuguês, embora esteja aqui em inglês, numa tradu
ção livre: "0 Presidente Clinton tem um novo fã-du· 
be em Lexington, Massachussets, sede da Raytheon 
Co. De acordo com os relatórios da Comissão Fede
ral de Eleições, 22 executivos-seniores da Raytheon 
deram cada uma o máximo limite legal de US$1,000 
para a campanha de reeleição de Clinton, em no
vembro últi~-Os doadores incluem o principal exe- _ 
cutivo da Raytheon, Dennis Piccard, dois executivos 
vice-Presidentes e dois seniores vice-Presidentes. 
Por que tamanha doação? Taivez por causa dos in- -
tensos esforços de lobby da administração que aju· 

- daram a Raytheon a vencer um contrato de um bj. 

!hão e quatrocentos milhões de dólares no Brasil, 
em 1994. por um sistema de vigilância ambiental 

· para a floresta Amazónica, floresta de muita chuva. 
Em 1995, a administração lutou contra esforços de 
uma companhia francesa que queria levar para si, 
queria roubar o negócio da grande empresa de ele· 
trônicos dos Es!ados Unidos. Um executivo da Rayt
heon insiste que as doações "nada têm a ver" com a 
mão da administração que tanto ajudou no negócio." 
O nosso prezado Relator da matéria, Senador Ra
mez Tebet, chegou a questionar se a contribuição 
de uma empresa para uma campanha é coisa tão 
grave assim, éolocando isso como dúvida durante a 
sua exposição. Acho que a melhor forma de nos res
guardarmos é justamente através do processo de li
citação pública. Acredito que o exame que o T ribu
nal de Contas da União puder fazer será de grande 
ajuda E será muito prudente, sensato que o Senado 
Federal ouça a recomendação de V. Exª, o que será 
em poucos dias, para que eles possam fazer o tra
balho completo, ainda mais porque o próprió Minis- _ -
tro Adhemar Ghisi disse que, logo após o Carnaval, 
os esforços de toda a equipe da Terceira Secretaria 
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de Controle Externo do Tribunal de Contas da União Precisamos, de uma vez por todas, encontrar 
serão envidados, concentrados para realizar esse um denominador comum em relação a essa ques-
trabalho de tanta importância para o Senado, para o tão. 
Brasil, para o próprio Executivo. 

O Sr. Pedro Simon - Desculpe-me, nobre Se
nador Casildo Maldaner, apenas por um instante. 

O SR. CASILDO MALDANER - Pois não, Se
nador. 

O Sr. Pedro Simon - Mil dólares é a contribui
ção máxima individual nos Estados Unidos! E no 
Brasil, quanlo é? 

O Sr. Eduardo Suplicy - Não me lembro do' li
mite. 

O Sr. Pedro Simon - Pelo que li na entrevista de 
t.m e"llresário de Minas Gerais, na Revista lstoÉ, 
fala-se em fortunas. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nos Estados Unidos 
há uma legislação muito rigorosa 

O Sr. Pedro Simon - Achei interessante que 
nos Estados Unidos o máximo que um cidadão pode 
contribuir para uma campanha presidencial é de mil 
dólares. Gostaria de saber quanto se pode dar no 
Brasil. 

O Sr. Jefferson Peres - Essa contribuição lá é 
de pessoa física 

O Sr. Pedro Simon - Sim, pessoa física no 
Brasil, estou dizendo. Lá, a pessoa tisica pode con
tribCJir com no máximo mil dólares. E a pessoa física 
no Brasil? 

O SR. CASILDO MALDANER - Gostaria até 
de separar a primeira parte do aparte do Senador 
Eduardo Suplicy, que é em relação à proposta que 
apresento. 

Em seguida, vou comentar o que analisei on
tem à tarde no plenário e que diz bem de perto da 
importância. 

O Sr. Eduardo Suplicy - O assunlo de ontem 
à tarde também foi muito i"llortante. 

O SR. CASILDO MALDANER -Vou aproveitar 
a carona de V. Ex" e voltarei ao assunlo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Exi 
dispõe de dois minutos. 

O SR. CASILDO MALDANER - Procurarei sin
tetizar, Sr. Presidente. 

A primeira parte do pronunciamento é a análise 
dessa proposta de emenda à Constill.ição para que 
o Orçamento, que vai entrar no exercício seguinte, 
seja analisado previamente. 

Essa é a proposta que estamos analisando, 
para deixar bem separado. 

O Congresso foi convocado, encerramos o pe
ríodo extraordinário ontem e o Orçamento de 96 ain
da não foi votado. Pelo que vejo, vamos iniciar o 
mês de março sem que ele seja votado. 

Esse é o primeiro assunto. 
O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex• permae um 

aparte nesse assunto? 
O SR. CASILDO MALDANER - Pois não. Gos-

taria de, em seguida, fazer uma referência aos emi
nentes Senadores Suplicy e Pedro Simon. 

O Sr. Bernardo Cabral -Depois, V. Ex• voltará 
ao problema Raytheon. Mas queria me cingir a essa 
matéria que V. Ex" aborda E logo devo dizer-lhe, 
Senador Casildo Maldaner, que apus a minha assi
natura na sua emenda 

O SR. CASILDO MALDANER - Pelo que agra
deço imensamente. 

O Sr. Bernardo Cabral- Considero-a oportu
na. V. Ex• dá uma demonstração de que é preciso 
disciplinar a matéria, a fim de que não fiquemos sen
do alvo - nós, do Sanado - de injustiças quanto a 
esse problema do Orçamento. Além do que, V. Ex~ 
diz bem ao registrar que já se vai perdendo tempo 
quanto ao problema do ano passado, V. Ex• quer 
disciplinar para que não se repita Ora, veja V. Exi, 
numa hora em que muitos Senadores já viajaram, o 
Plenário está sendo presidido pelo seu titular, o Se-· 
nadar José Samey, e V. Ex• traz um assunto que é 
altamente oportuno. Só inteno"lli - V. Ex• já sabia 
da minha solidariedade à emenda - para ressaltar 
que nem todos os Senadores ou os Parlamentares 
estão brincando no exercício do seu mandato. 

O SR. CASILDO MALDANER - Agradeço 
imensamente o aparte de V. Exi e quero dizer que fi
quei imensamente honrado com a assinatura aposta 
por V. Ex• e pelos demais Colegas que aqui estão e 
que também endossaram-na Agradeço imensamen
te e creio que iremos encontrar os meios para corri
gir essas distorções. 

Senador Eduardo Suplicy, quanlo a essa se
gunda parte, quero lembrar que, na verdade, ontem 
à tarde, levantamos essa questão. Fizemos isso por 
achar oportuno, por entender que seja fundamental, 
até porque há dais meses, se não estou equivocado, 
provocado até por V. Exi, o Tribunal de Contas da 
União enviou informações reservadamente ao Presi
dente desta Casa que as disbibuiu aos Senadores. 
Essas informações nos diziam que haviam vícios no 
caso Sivam, tanto é que gerou a formação de urna 
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supercom1ssao para analisá-lo. Posteriormente, a não é apenas tentar ver algum defeito do outro lado 
Aeronáutica tentou complementar e enviou informa- · para poder se firmar, enquanto alternativa. Acredito 
ções ao TCU tentando esclarecer. que se consegue se firmar também tendo uma ação 

O Tribunal de. Contas da União, pelo que sei, afirmativa e positiva. 
está mergulhado analisando o assunto. Se vão con- · Mas também, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
vencer ou não ao Tribunal de Contas as informações acredito que paciênCia tem limite. E a minha paciên-
da Aeronáutica, não sei ainda. cia afirmativa, per mais boa vontade que tenha, está 

Gostaria que nós tivéssemos erif mãos estas chegando ao seu limite, no que se refere à questão 
informações para, tranqüilamente, formarmos o nos- da fuga dos assassinos do Chico Mendes. 
so veredicto antes de votarmos o caso Sivam em O jornal O Globo traz uma matéria, hoje, intitu-
plenário, no final deste mês ou no inicio do próximo. lada: 'Assassinato de Chico Mendes continua impu-
Afinal o Tribunal de Contas da União é um órgão au- ne". Esse é um fato que tenho relatado, reiteradas 
xiliar do Poder Legislativo. Portanto, esse documen- vezes cobrado do Ministro da Justiça, inclusive soli-
to é fundamental, pois, de acordo com eJe podere- citando a solidariedade dos Srs. Senadores, para 
mos votar contra ou a favor; inclusive aqueles que. que o Brasil deixe de figurar na lista das dez maiores 
na Comissão, votaram a favor do Relator poderão impunidades do mundo, que é o crime de Chico 
até mudar de convencimento de acordo com essas Mendes. Aliás, ontem, há três anos de sua fuga, 
informações, ou vice-versa completou exatamente 1.091 dias que os assassinos 

Quero endossar a preocupação de V. Exa, no c - estão fora da cadeia. 
bre Senador Eduardo Suplicy, e também fazer jus ao Essa matéria de O Globo é muito oportuna. 
pensamento que o eminente professor e conselheiro Diz o seguinte: 
- assim o considero ', o nobre Senador Pedro Si- 'A tarde de 14 de fevereiro de 1993 foi 
mon, tem manifestado aqui no plenário. Aliás, essa é festiva no pavilhão de segurança máxi!fla da 
uma preocupação de todos nós. Penso que a Ama- Penitência Dr. Francisco de Oliveira Conde, 
zõnia vai aguentar mais um pouco ' temos aqui os em Rio Branco, no Acre. Os presos, indife-
ilustres Senadores que a representam com tanta rentes aos olhares dos policiais militares, 
dignidade: Bernardo Cabral e Jefferson · Péres. A riam e conversavam animadamente, beben-
Amazõnia, que aguentou tanto tempo, apesar das do uísque importado. Dois deles tinham uma 
investidas externas de toda ordem, pode continuar razão especial para comemorar: Darli Alves 
aguardando até que nós, tranqüilamente, possamos da Silva 9 seu filho Darei Alves Pereira, con-
decidir sobre esse caso com o auxilio do Tribunal de denados a 19 anos pela morte do sindicalis-
Contas da União. O TCU está aí para nos auxiliar. ta Chico Mendes, poucas horas depois esta-

Eram es5as as considerações que gostaria de riam longe dali." 
fazer nesta primeira sessão ordinária do segundo 
ano desta Legislatura. Vou relatar-lhes as condições em que o Sr. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Darei Alves fugiu. Ele estava acometido de forte :
pneumonia, estava múito doente, sendo atendidos 

Durante o discurso do Sr. Casildo Mal- por médicos, e, com certeza, a polícia, pelo menos 
daner, o Sr. Va/mir Campelo, deixa a cadei- alguns policiais militares, tiveram participação na 
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. fuga de Darli e Darei. Digo isso porque não havia 
José Samey, Presidente. condições concretas do Sr. Darei sair pelo buraco 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo que foi aberto na cela, por onde a polícia alega que 
a palavra à Senadora Marina Silva eles fugiram. Com certeza, eles saíram pela porta e 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o havia um carro do tipo pick-up, caminhonete, os as-
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. parando, que os transportou até um lugar onde, pro-
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. espero que a vavelmente, saíram de avião ou de automóvel. En-
taxa de glicose seja favorável hoje para que eu pcs- tão, quero, aqui, afirmar, reiterar a tese de que hou-
sa falar de pé. ve uma participação de algumas autoridades do Es-

Em primeiro lugar, quero regisirar que há um tado do Acre na fuga dos assassinos. 
ano estou nesta -casa e confesso a V. Ex"s que te- Depois, nós tivemos várias denúncias no santi-
nho me esforçado para ter uma ação afirmativa, no do de que eles estavam escondidos na Fazenda Pa-
sentido de entender a política como um espaço em raná. Reiteradas vezes, fizemos pedidos para que a 
que também se constrói, que não é apenas crítica, Polícia Federai fizesse a busca e, segundo informa-
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ções, essa busca foi efetuada, mas em vão, pois sentamenkl de sem-terra, o Ministro da Justiça faz 
não encontraram ninguém. exatamente o oposto, no que se refere à questão da 

Posteriormente, tivemos conhecimento de que terra indígena, que revê o Decrekl rP- 22, através do 
eles estariam escondidos em uma fazenda de ami- Decreto rP- 1.775? Será mera coincidência ou será que 
gos na Bolívia, como o programa Fantástico mos- existem muitas forças poderosas na Amazônia que 
trou. Nós adquirimos o endereço, os conhecemos e conseguem fazer com que o venkl sopre 5elllll"e na 
realmente eles servem como uma proteção, um an- roda do moinho a favor dos seus interesses? Por que 
teparo para os dois fugitivos. No entanto, a polícia o FNO, na Amazônia como IJI1 todo e, particulannen-
brasileira diz que não pode prendê-los porque é ter- te, no Estado do Acre, que eu conheQo, não consegue 
ritório boliviano. Mas nós sabemos que em uma arti- financiar a produção de pequenos proprietários? 
culação de polícia internacional, através da lnterpol, Com muita tristeza, embora. defenda o Basa 
seria possível o Brasil fazer as buscas necessárias. corno órgão de desenvolvimento da Amazônia - é 
Não entendo por que até agora não o fez. fundamental que a Região Norte disponha de algu-

Na matéria do jornal O Globo, o Diretor da Po- mas instituições que possam ajudar a promover o 
lícia Federal, Vicente Chelotti, declara que não de- seu desenvolvimento -, quero registrar que o Basa, 
sistiu de procurar os matadores de Chico Mendes. A no Acre, apesar de todo o esforço feito por Senado-
Polícia Federal até entrou em contato com a polícia res, prefeilos, sindicalistas e pela sociedade civil 
boliviana que, através da lnterpol, foram chamados para aumentar os recursos do FNO, hoje, exige no 
a colabo'rar. Acre - pasmem V. Ex"s -cadeia dominial para poder 

Não acredito, em nenhum momento, que a po- oferecer o financiamento. 
Hcia vai dizer que desistiu de procurar os assassinos Exigir cadeia dominial no Estado do Acre é 
de Chico Mendes. Agora, o que me estranha é que desconhecer a questão da propriedade no Estado, 
com toda essa busca, com todo esse aparato, com porque se formos. fazer a cadeia dominial chegare-
toda essa vontade demonstrada pelas autoridades mos à conclusão de que talvez o Acre ainda perten-
brasileiras em prender os assassinos do Chico Men- ça à Bolívia e não aos-seringueiros que estão ali há 
des, até hoje, os dois fugitivos conseguiram ser mais quase cem anos. Existem famnias que estão numa 
espertos do que toda a Justiça brasileira. colocação há quase cem anos e que não têm como 

Então, isso é muito estranhá. E at caberia inda- provar a sua titulação de terra e, então, não têm 
gar: será que a ineficiência da Polícia Federal na acesso aos recursos do FNO, que precisa mudar 
Amazônia e, mais particularmente, no Acre, a falta seus critérios. 
de estrutura, de viaturas, de conduções adequadas Cadê 0 banco do povo? o Presidente da Repú-
para cumprir o seu trabalho, não faz parte de uma blica quando foi ao Estado do Amazonas, onde fez 
estratégia? . uma reunião com várias entidades nao govemamen-

Creio que existem grupos conservadores, de tais, apresentou uma idéia com que eu, de pronto, 
latifundiários que assassinam seringueiros, índios, concordei. Por isso, recebi, inclusive, crflicas no meu 
trabalhadores que abonam o funcionamento da Poli- Estado de que estaria colaborando com o Governo: 
cia Federal nos termos aqui colocados. Dessa for- 'Que história é essa de a Senadora Marina estar a 
ma, ela não tem condições de prender os assassi- favor de banco do povo?' Entendi a proposta do 
nos do Chico, do lvair, do Calado, do Jonas, do Banco do Povo corno uma idéia muilo boa para a 
Elias. Eu poderia enumerar uma fisia de 15 pessoas Amazônia. Não precisaria nem ter uma instituição 
que são conhecidas no Acre. 'banco do povo", ele poderia ser operado através do 

T ai vez isso possa fazer parle de uma estraté- Basa, através do Banco do Brasil ou através dos 
gia de ficar bem com determinados grupos muito po- bancos estaduais da Amazônia, com uma linha de 
derosos, que gostam de ver uma polícia sem estru- crédito especial para que o pescador pudesse com-
tura, porque, dessa forma, ela não tem como agir e prar uma tarrafa nova, fazer uma canoa nova ou 
se comporta, muitas vezes, como refém desses bár- comprar um motor de popa novo; ou quem sabe 
bares da nossa região. uma pequena agroindústria para beneficiar a polpa 

Gostaria de fazer outras considerações. Por do cupuaçu; ou quem sabe ainda uma outra agroin-
que no momento em que o próprio Incra estava envi- dústria de benefiCiamento do palmito do açaf, que 
dando'todo um esforço, na pessoa do Dr. Francisco pode ser plantando na Amazônia, gerando emprego, 
Graziano, no sentido de facilitar a questão da desa- gerando renda e, acima de tudo, receita para os Es-
propriação de terras, por interesse social, para as- tados que dependem de repasses da União. 
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Por que o banco do povo não vingou? No Rio nhuma outra alternativa de sobrevivência Não gera 
Grande do Sul está dando certo, graças a Deus, por- emprego, não gera receita, não gera absolutamente 
que houve o empenho do Prefeito Tasso Genro. nada. Não repetirei aqui os preços exorbitantes por 
Essa idéia pode ser um exemplo de como financiar que o metro cúbico de mogno é vendido no exterior 
os pequenos, porque esses sim pagam seus finan- em comparação ao valor insignificante de R$ 20 
ciamentos. Os levantamentos feitos revelam que a pelo qual é vendido dentro de uma colocação de se-
inadimplência dos pequenos é insignificante, en- ringa. 
quanto que, com relação aos grandes, que pegam Sempre lutamos para que a política da madeira 
empréstimo para pecuária ou mesmo para plantio de envolvesse o manejo florestal, o certificado de cri-
seringais de cultivo. pasmem os senhores, a inadim- gem, com beneficiamento na própria região, na fabri-
plência é muito grande. cação de móveis, e aí precisa-se de tecnologia, as-

Por isso faço essas indagações: por que na tudo, pesquisa e ajuda por parte do Governo. E, 
Amazônia as coisas vão acontecendo assim, ao dessa forma, estaríamos oferecendo- emprego em 
Deus dará? nossa região. 

Por que falta uma política para a borracha? ln- Durante muitos anos a borracha e a castanha 
sisto nesta questão de política para a bcrracha por- representaram 40% dos produtos de exportação do 
que o lbama dispõe de poucos funcionários para fis- Brasil, e o que ficou na Amazônia de todo esse di-
calizar as inúmeras áreas de conservação e de pre- nheiro? Absolutamente nada, apenas a miséria. 
servação ambiental pelo Pafs afora. No entanto, o Agora são milhões de dólares que estão saindo atra-
Acre, que tem 2 milhões de áreas de preservação, vês da madeira. E o ql.Je fica na Amazônia para a 
através das reservas extralivistas, dispõe de 20 mil sua população? Absolutamente naâa Descobiem-
seringueiros que tomam conta dessa área sem co- se jazidas e- mais jazidas de ouro. O que fica na 
brar um centavo do Governo Federal, e tudo o que Amazônia para a sua população? Absolutamente 
eles querem é apenas um preço justo para a borra- nada. É política de terras arrasadas. Somos como 
cha, para continuar fazendo esse trabalho. um celeiro do qual somente se tira e nada se repõe. 

Isso é fazer política assistencialista? É fazer Só que isso tem um limite, e jã o estamos atingindo. 
política de subsidio para uma atividade que eles É por isso que faço aqui ur;,a pequena ponte. 
consideram falida? Não considero falida a questão Daqui a alguns dias estará se aprovando uma lei de 
das reservas extrativistas. Primeiro, porque não se patentes que não leva em conta os nossos recursos 
pode cobrar das reservas extrativistas a viabilidade genéticos e os nossos recursos naturais. A Amazõ-
econômica nos moldes do Centro-Sul, ou do Sul do nia é detentora de uma grande quantidade de recur-
País. Nós temos que incorporar a variável ambiental. sos genéticos que podem significar. em termos de 
É fundamental para a Amazônia que ela seja ocupa- - pesquisa, em termos de fabricação de remédios e 
da por seringueiros, por caboclos, que lhes mantêm medicamentos, milhões e até bilhões de dólares 
a forma originária, sem alterar seus recursos natu- para os países que estão fazendo pirataria dentro 
rais e sua biodiversidade. Os seringueiros e os ín- das florestas amazónicas, estão pirateando os nos-
dias sabem fazer isso como ninguém. -- sos recursos genéticos. Isso é completamente das-

Talvez fosse o momento de se pensar no caso considerado. 
de as reservas, as áreas de conservação tornarem- Quando se trata de uma tora de mogno, pelo 
se bancos de gerrnoplasmas que podem muito bem menos vemos sair nas estradas e no porto de Para-
servir aos estudos, aos pesquisadores; e o Brasil pa- naguá a imensa quantidade de mogno; mesmo sen-
garia muito menos se tivesse que fazer isso em la- do um empresário de má-fé, que se apropria indevi-
boratório. damente do suor dos seringueiros, fica algum recur-

Por que não há uma política correta para a so no Brasil, fica alguma coisa. 
questão dos recursos naturais, como é o caso da Agora, quando os piratas levam dentro de suas 
madeira? O Chico Mendes durante toda a sua vida mochilas fungos, plantas, que depois são transfor-
lutou por isto: por um programa de desenvolvimento madas nos laboratórios, onde não temos nenhum re-
para a Amazônia que efetivamente fosse sustentá- suKado do ponto de vista econômico, do ponto de 
vel. E a madeira é uma atividade das piores na Ama- vista de pesquisa e de tecnologia, aí sim, é mais 
zõnia; porque, em se tirando o valor da floresta, ela complicado. 
passa a ser absolutamente nada, presa fácil; e ainda Portanto, uma lei de patentes deveria levar em 
porque, ao fazer isso, os seringueiros ficam sem ne- conta a grande quantidade de recursos que nós te-,~ 
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mos em termos de biodiversidade e, pelo menos, as
segurar-nos o cuidado necessário· para que o Brasil 
possa usufruir corretamente dessa sua riqueza 

O Sr. Eduardo Suplicy • Permite-me um apar
te, Senadora Marina Silva. 

A SRA. MARINA SILVA - Com muita honra, 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Em primeiro lugar, 
gostaria de extemar minha solidariedade1ao conteú
do do seu pronunciamento e também renovar o ape
lo às autoridades do Ministério da Justiça e da Polí
cia Federal com respeito ao desaparecimento, à 
fuga dos assassinos de Chico Mendes. Completa
dos hoje três anos, é de se perguntar: - Será que o 
Ministro da Justiça, Nelson Jobim, e o Diretor da Po
licia Federal, Vicente Chelotti, realmente estão envi-

. dando todos os esforços para conseguir prender 
aqueles que cometeram o assassinato de Chico 
Mendes? 

Diante dos indicias de que pessoas, nas diver
sas áreas do Acre, citadas per V. Exª, estão dando 
um apeio aos assassinos de Chico Mendes, fazendo 
com que eles estejam ali percorrendo áreaS· como 
reporta, hoje, O Globo, até administrando, ainda 
que a distância, a sua Fazenda Paraná, será que os 
membros da Polícia Federal, mesmo com o inter
câmbio com a lnterpol, não seriam capazes de solu
cionar o problema em países vizinhos? Será que, 
apesar de haver indícios da presença deles aqui ou 
acolá, passados três anos, eles não têm notícia al
guma? Seria extremamente importante que a Policia 
Federal demonstrasse maior eficácia. 

A SR.MARINA SILVA -Agradeço a V. Ex• pelo 
aparte e incorporo-o ao meu pronunciamento. Quero 
dizer .a V. Ex~ que os esforços envidados pela polí
cia para colocar na cadeia os assassinos de Chico 
Mendes são quase inexistentes. Eu gostaria inclusi
ve que o Ministério da Justiça nos mostrasse, por 
meio de relatórios, o que está sendo feito real mente, 
porque toda vez que se aborda o Ministro da Justiça. 
ele diz que está agindo em silêncio, para que não se 
crie uma sttuação em que os assassinos consegui
rão escapar mais uma vez. Infelizmente jâ está agin
do em silêncio hâ muito tempo. 

Não sei se o silêncio neste caso ajuda, porque 
me parece que está. de alguma forma, contribuindo 
para que haja realmente uma i nação no processo de 
recaptura 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que de toda 
essa luta do Chico- que acabou com a sua morte - e 
de ludo que falei em relação aos problemas que são 
vividos pela Amazônia, principalmente nessa última 

parte que diz respeito à Lei de Patentes, que me 
preocupa muito, pois não considera esse enonme 
potencial que temos. Inclusive, faz vista grossa a um 

_ conhecimento tradicional importante de ser incorpo
rado numa Lei de Patentes: a questão do saber das 
populações tradicionais. 

O levantamento que foi feito por alguns cientis
tas brasileiros dá conta de que, em 1 o mil amostras 
colhidas alhures pela floresta, uma pode ser de ser
ventia para algum tipo de atividade, per exemplo, da 
indústria farmacológica Quando é levada em canta 
as indicações dos pajés, dos caboclos, esse número 
cai de 1 O mil para apenas mil amostras. Em mil 
amostras, tem-se uma planta ou um fungo ou outro 
elemento de grande utilidade, no que se refere ao 
conhecimento dos recursos genéticos. 

No entanto, essas populações que levaram 
anos, séculos, milénios para adquirir esse conheci
mento não recebem absolutamente nada Os pes
quisadores _ pegam_ a partir daquela informação, de
senvolvem produtos e começam a cobrar royaltfes 
por isso, e as populações continuam pobres, tendo 
que pagar inclusive muito caro por esses medica
mentos. Estarei tentando apresentar, ainda quando 
for à votação em turno suplementar, se for possível 
regimentalmente, uma emenda que considere a pos
sibilidade de que se crie um fundo para assegurar 
recursos às populações tradicionais, pelo conheci
mento adquirido, quando for apropriado por quem 
quer que seja e patenteado como sendo do seu co
nhecimento. 

Concluindo, Sr. Presidente, afirmo que talvez, 
para a inação da Polícia Federal, ou mesmo da Jus
tiça brasileira, que em outras épocas já se mostrou 
tão eficaz em prer,der presos politicos, em massa
crá-los, em achá-los aonde quer que estivessem - a 
história está aí e não estou, gratuttamente, acusan
do ninguém - talvez valesse uma pequena história 
de uma cobra muito venenosa que mordia a lodos 
que passavam. Um dia, um determinado sábio disse 
que ela parasse eom aquilo. A cobra levou em conta 
o conselho do sábio e parou de morder as pessoas. 
Dez anos depois, o sábio voltou ao mesmo local, e a 
cobra estava toda machucada e com a cabeça bati
da. O sábio perguntou-lhe o que lhe acontecera. 

A cobra respondeu:- Você me aconselhou a 
não morder, a não bater, e isso que fizeram comigo. 

Ele retrucou-lhe:- Disse a você que não mor
desse, mas não disse que não podia correr atrás; 
disse a você que não mordesse, mas não pedi que 
espalhasse para as pessoas que você não morde 
mais. 
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A Polícia e a Justiça brasileiras, se não querem Sr. Presidente, Srs. Senadores, o déficit de 19 
agir com a mesma truculência, talvez corra atrás dos empresas de transporte aéreo para com o Governo 
assassinos e, com certeza, os bandidos irão lem- Federal, de cerca de US$214 bilhões, foi parcelado, 
brar-se do tempo em que aquele órgão era eficaz em 1995, em 96 meses, sem a inflação do primeiro 
para prender presos políticos. ano, a juros, reptto, de 12% ao ano. Um negócio que 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo consideramos interfamiliae, ou seja, de pai para filho. 
a palavra ao nobre Senador João Rocha, por permu- Não se trata, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ta com o Senador Carlos Patrocínio. absolutamente de prevenção alguma contra o seg- ~-

0 SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia 0 ~ manto empresarial de que se está falando. Não se 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sii's e Srs. Se- trata de colocar na "bertinda' as companhias aéreas 
nadares, trago à consideração deste Plenário e da pelo simples prazer de fazê-lo. Trata-se de um apelo 
Nação brasileira uma questão que me intriga: o défi- ao bom senso. 
cit do Tesouro Nacional, os percalços com os quais É inadmissível e injustificável o tratamento dite-
se depara o Governo na captação e distribuição dos renciado a diversos setores produtivos do cenário 
recursos aos segmentos estruturais da sociedade, nacional. Como pode o Governo Federal 'dar-se ao 
em contraste com a sua condescendência no que se luxo" de rolar, nas condições ora apontadas, dívidas, 
refere à divida continuada de certas empresas para quando ele próprio conta com um considerável défi-
com os cofres públicos. cit do Tesouro? E mais: é vuHoso o gasto anual dos 

Falo, pois, a respeito das dívidas das compa- órgãos públicos com passagens aéreas a serviço. 
nhias aéreas para com a lnfraero, para com o Go- Nada, por conseguinte, é mais lógico do que os va-
vemo Federal, decorrentes do recolhimento das tari- tores em débito por essas companhias serem abati-
tas de embarque a que procede tais empresas, de- dos na aquisição de bilhetes aéreos pelo próprio Go-
vendo estas tarifas, por força de lei, ser repassadas verno, que paga de pro11to àqueles que não lhe pa-
ao Erário, conforme preceitua a Portaria n" 256, de gam há anos. Por que não haver urna conta de com-
28 de junho de 1994. pensação, Sr. Presidente, Srs. Senadores? 

Ocorre que, lamentavelmente, essa pecúnia re- Na verdade, o montante devido e 'rolado', 
colhida, à guisa de táxa de embarque, não vem sendo como vimos por longos 96 meses, está sendo objeto 
rEÍpassada ao Tesouro Nacional há mais de dois anos. de uma espécie de apropriação indébita, como ocor-

Antes, conforme demonstrativo da pr'ópria ln- r e com o 1 mposto de Renda da pessoa física, porque 
fraero, 19 empresas aéreas nacionais estão inadim- as companhias aéreas são simplesmente um agente 
plantes para com o Governo, posição dada em ou tu- de repasse do Tesouro Nacional. E 0 que é pior: am- -~ 
bro de 1995, importando a soma de paradas pela própria lei. É fato incompreensível, 
R$213.282. 1 84,80. ~-- aviltante e injusto, que merece uma reflexão acura-

Ademais, Srs. Senadores, é estarrecedor admi- da, com vistas à devida reformulação. 
tir que a própria legislação vigente, se, por um lado, 
fixa pl'azo para recolhimento de tais tarifas ao cofres 
públicos, por outro, amparada e até mesmo incenti
vada pela inadimplência, vez que confere às empre
sas aéreas o direito de obter acordo de parcelamen
to com juros compensatórios de 1% ao mês, pro 
rata dle, respeitando-se ainda a carência de um ano 
para a atualização monetária, de acordo com o art. 
6", da Lei n" 6009/73 e art. 1 6, do Decreto n" 
89.121/83, e Lei n" 8.880194. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aí está uma 
verdadeira alavanca que impulsiona a dívida e bene
ficia o devedor. Enquanto o rigor dos juros reais de 
24%/ano mais a correção monetária castigam seg
mentos outros que alicerçam a economia brasileira, 
como é o caso da agricultura, entre outros, instaura
se 'o paraíso da dívida". no que toca às companhias 
aéreas brasileiras. 

Ademais, é princípio fundamental em Direito: 
•Quando se incompatibilizam a lei e a justiça, prefira
SE! esta em detrimento daquela. • A normal legal me
rece reparos. 

Estaremos apresentando um profeta de lei ten
tando corrigir essas distorções, Sr. Presidente. 

O Fundo Aeronáutico, sabe-se, não movimenta 
recursos bastantes para os fins a que se propõe. Es- -
tão deficitárias as esquadrilhas da Força Aérea Bra
sileira por falta de peças e outros componentes. O 
próprio Presidente da Replblica utiliza uma aerona-
ve com mais de 30 anos de vida útil, também, como 
se propala pela imprensa, em estado precário. 

Há, inclusive, Sr. Presidente, unidades federati
vas, cujas capitais não dispõem de um aeroi>orto 
condigno, a exemplo do meu Estado do Tocantins. 
Palmas. sua capital, tem, em vão, pugnado pela sua 
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necessária transformação de um "precário campo de 
pouso" em um modesto aeroporto. 

O Sr. Carlos Patrocínio - V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. JOÃO ROCHA -Com muito prazer, no
bre Senador Carlos Patrocínio.·· 

O Sr. Carlos Patrocínio - Nobre Senador João 
Rocha, V. Ex• traz à apreciação deste Plenário uma 
matéria de suma importância. Esses privilégios são 
concedidos, como V. Ex• bem assegura, através de 
dispositivos legais. Sabemos que existe o Fundo 
Aeronáutico para cuidar dos aeroportos, melhoran
do-os, e também para que a Força Aérea Brasileira 
tenha condições de reparar sua esquadrilha Temos 
observado que nada disto tem acontecido. O nobre 
Senador acaba de frisar que algumas unidades fe
deradas não dispõem de um aeroporto ou uma pista 
de pouso compatível com suas necessidades. Quero 
afirmar a V. Ex• que há seis anos tento que se ilumi
nem a pista do aeroporto de minha cidade, Araguaí
na, no Estado do Tocantins, onde todo dia aterrisa 
um võo doméstico, sempre lotado. Por lá já passa
ram aeronaves Boeing, da Varig, e aviões da Riosul. 
Ainda não consegui o meu intento, nobre Senador. 
Também lutamos por esse aeroporto de Palmas, e 
aqui cabe ressaltar que o Estado de Tocantins, não 
obstante o número de aeronaves que trafega rumo 
ao norte do nosso País e rumo a nações da América 
do Norte, não tem uma pista iluminada para dar so
corro a um avião que possa, eventualmente, apre
sentar alguma pane. Por outro lado, o mais grave: a 
esquadrilha da Força Aérea Brasileira está totalmen
te sucateada. Tive ocasião de solicitar informações 
ao Exm" Sr. Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Lê
lia Lõbo, por ocasião da sua vinda à Comissão de 
Economia, quando tratávamos do assunto Sivam. E 
discutíamos se não seria necessário recursos para 
que o Ministério da Aeronáutica deixasse de praticar 
o canibalismo. Hoje, no Ministério da Aeronáutica, 
às vezes, desmonta-se duas ou três aeronaves para 
se tirar uma outra da pane, já que não se consegue 
fazer a necessária reposição de peças naquela insti
tuição. Fuià Antártida num avião Hércules, aliás, um 
avião muito importante para o Brasil. Estávamos em 
Punia Arenas, na Terra: do Fogo, Chile, quando 
ocorreu uma pane Hércules e tivemos que requisitar 
dois aviões, o primeiro para nos fornecer a peça de 
que necessitávamos e o segundo para dar auxilio, 
com uma outra peça," ao avião que nos havia socor
rido. O Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica afirmou
nos que vai haver recursos no decorrer deste ano 
para que possa a Aeronáutica deixar de praticar 

esse canibalismo. Mas o falo é que temos uma frota 
totalmente sucateada Aliás, não sei nem quantos ja
tos Mirage temos ainda, modernos, de tecnologia 
francesa Ao que sei, já acabaram quase todos, en
tre aqueles que, como V. Ex" sabe, estão baseados 
em Anápolis. Portanto, é muilo importante o pronun
ciamenlo de V. Ex", porque o Fundo Aeronáutico 
não está cumprindo com o seu desideralo, com a 
sua função, e está servindo para conceder privilé
gios às companhias aéreas. Não quero estender 
muilo o meu aparte, nobre Senador, para não tirar o 
brilhantismo do discurso de V. Ex", mas exista um 
problema também que nunca consegui entender -
vou começar a estudar essa matéria, para ver se en
tendo alguma coisa -: as companhias aéreas cobram 
aqui dentro do nosso País as tarifas mais altas do 
mundo, quando as viagens internacionais são bem 
mais baratas, ou seja, fazendo com que o brasileiro 
vá gastar o seu dinheiro em Miami, Nova Iorque, 
Washington, na Europa e alhures. Não há, com isso, 
incentivos ao turismo em nosso País e, conseqüen
temente, o dinheiro possa circular aqui. E ainda há 
as tais das linhas regionais, que são mais caras ain
da. Portanto, esta é uma coisa que eu ainde não 
pude entender: não há incentivo para que possamos 
fazer o turismo interno. Sabemos que esses países 
do G-7 são poderosos do ponlo de vista industrial, 
mas tenho a certeza e a convicção de que a maJor 
indústria desses países é a do turismo. Nós podería
mos também agilizar a implantação dessa indústria 
no nosso País, mas não temos o incentivo necessá
rio, que deveria partir, principalmente, de tarifas 
mais baratas internamente. PortaniO, fica aqui o meu 
apoio à palavra de V. Ex• e, mais uma vez, espero 
que o Ministério da Aeronáutica, pelo menos, consi
ga fazer um balizamenlo notumo numa das pistas 
de pouso da capital do meu estado, Tocantins, por
que há seis anos. luto por isso, mas nunca consegui, 
nobre Senador. Multo obrigado. 

O SR. JOÃO ROCHA - Nobre Senador Carlos 
Patrocínio, o aparte de V. Ex" acrescenta e valoriza 
muito o nosso pronunciamenlo. 

O Sr. Bernardo cabra! -Senador João Rocha, 
concede-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO ROCHA - Com muito prazer, Se
nador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo cabral - Quero aproveitar o 
que acaba de dizer o Senador Carlos Pa!rocfnio 
para confirmar o que tisna, o que embota o turismo 
no nosso País. É rigorosamente verdadeiro o que se 
passa. Hoje, os amazonenses saem de Manaus 
para Miami e voltam a Manaus ou vão de Manaus a 
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Cancun. no México, e voltam. com sete dias de hos
pedagem em bons hotéis, com uma passagem que 
sai mais barata do que Manaus-Rio-Manaus, ou 
mesmo que Manaus-Salvador-Manaus. Já não que
ro falar nem no estado da nossa eminente Senadora 
Emilia Fernandes, que ficaria mais distante, pois Ma-

! naus fica num ponto e Porto Alegre em outro. Veja 
como V. Ex• tem razão quando aborda um assunto 
dessa natureza. Já identifiquei que a linha coordena
da do seu discurso é uma veemente, uma candente 
reclamação para com o descaso que se impõe ao 
nosso País nessa matéria. Observe como se conju
gam as duas coisas: um Senador que representa 
Tocantins, como Carlos Patrocínio, há seis anos 
vem reclamando uma pista de pouso~ a ser construí
da em seu Estado. Não é possível que se faça ouvi
dos de mercador em um País continental como o 
nosso, sem trazer uma alternativa para o nosso or
çamento. Qual é essa alternativa? O turismo. O que 
é o turismo? Uma indústria sem chaminés, sem po
luição. De modo que peço permissão para me aco
plar ao discurso de V. Ex• dando-lhe esse pálido 
apoio. 
~- ó sFCJoÃo F!õciii-- -6-8Parte-de\i.-Ex• 
também valoriza sobremaneira o nosso pronuncia
mento, pois V. E~ é um Parlamentar da região Nor
te do País. da região amazõnica ~ofrida. ·~ 

O que mais nos preocupa, nobres Senadores 
Carlos Patrocinio e Bernardo Cabral, é que, no caso 
especifico do nosso estado, Tocantins. a distância 
de Brasília a Araguaína é de aproximadamente mil e 
duzentos quilõmetros. Essa região era atemdida por 
võos comerciais da VASP e da VARIG, com passa
gens a um preço alto, mas até certo ponto acessr
veis. Posteriormente, como muito bem colocou o Se
nador Carlos Patrocínio, companhias regionais co
meçaram a fazer essas linhas. Descobriram um filão 
novo: essas companhias regionais são financiadas 
pelo BNDES, com recursos do Tesouro e elas não 
têm controle sobre o preço das tarifas. O que elas 
fazem então? Por exemplo, se pela VARIG uma 
passagem Brasilia/Araguaína, hipoteticamente, cus
ta R$500, nas companhias regionais pode chegar a 
custar até R$1 mil. 

Para que V. Ex" possa c()nnecer ~a realidade, 
há, ainda, mais um fato verdadeiro, qual seja, uma 
passagem Brasília/Porto Nacional, que corresponde 
a um percurso em linha reta de mais ou menos 700 
quilõmetros, custa exatamente R$486. No entanto, 
nos pacotes turísticos que estamos vendo anuncia
dos todos os dias, uma passagem Brasilia/Mia
mi/Brasflia, com direito a sete noites em hotéis de 

três ou quatro estrelas. também custa mais ou me
nos R$480. 

O que sentimos, portanto, é que ao invés de a 
região Norte ser privilegiada no seu tráfego aéreo, 
ela é penalizada. O Tocantins hoje é um estado su
perpenalizado, pois é basicamente servido por em
presas regionais que usufruem de financiamentos -
federais através do BNDES,. cobrando-nos o dobro 
do preço de uma passagem Paris/Nova Iorque, que 
a American Airlines, hoje, estâ colocando no merca
do a um preço médio de R$286. 

~Nobres Senadores, além do elevadíssimo cus- ~

to das passagens aéreas nacionais, mais especifica
mente em nosso estado, 9 Tocantins, o passageiro 
paga, também, a tarifa de embarque. Essa tarifa so
fre apropriação indébita, porque trata-se de um di
nheiro recebido de imediato pelas companhias aé
reas e repassado ao Governo no transcurso de oito 
longos anos, 96 meses. 

O Governador de nosso estado precisa realizar 
obras de infra-estrutura, de saneamento, de ener~ 
gia ... 

____ Q_Sfl._PBE;S!_DI;_NJ_E_(Cª§il{lg_MªLctanru) -_Se- -
nadar João Rocha, V. Ex• dispõe de dois minutos 
para encerrar o seu pronunciamento_ 

O SR. JOÃO ROCHA - Pediria um pouquinho 
de paciência a V-E~. porque já estou conciuindo. 

Citamos o exemplo do Tocantins: para viabili
zar essas obras de infra-estrutura o Governo estâ 
colocando recursos à disposição dó estado por inter- ~ 
médio da Caixa Econõmica Federal. O governo es
tadual só tem direito ao limite, parece-me, de R$30 
milhões para pagar em 36 meses, mais correção e 
juros de 2% ao mês- Estamos colocando as dispari
dades, Sr. Presidente, que existem no tratamenlo 
das regiões e nos tipos de atividades empresariais 
neste País. 

Efetivamente, Sr_ Presidente, são distorções 
como essas que minam nosso processo de estabili
zação da economia. A sabedoria do homem do cam
po ilustra bem essa questão: "Se pela porta da fren
te abastecermos de roldão um paiol com mantimen
tos, que pelas portas dos fundos são retirados aos 
poucos, não haverá colheitas e trabalho bastantes 
para mantê-lo abastecido". 

Por hora, dou-me por satisfeito por trazer esse 
assunto à reftexão e premeio voltar com novos fatos 
concretos. Temos que mostrar ao Pafs que precisa- ~ 
mos acabar com a disparidade e com o tratamenlo 
diferenciado que, normalmente, prejudica apenas a ~ 
região mais carente, a região Norte do País. 

Era o que tinha a dizer. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. João Rocha, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar Quin
tanilha. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, as mensalida
des escolares cobradas Brasil afora têm trazido uma 
preocupação muito grande às famílias brasileiras 
que, com muito sacriffcio, procuram dar um ensino 
de melhor qualidade para seus filhos. 

Recordo com certa nostalgia, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, que na minha infância e na minha 
adolescência, originário de família pobre, não tinha 
eu possibilidades de buscar o ensino particular, mas 
naquela época não era necessário, porque tínhamos 
ensino público da melhor qualidade, particularmente 
na cidade onde cresci. Era uma eSCola disputada, 
havia concorrência para as suas vagas. Recordo-me 
que para ingressar no 11 Grau precisávamos, àquela 
época, fazer um teste preliminar, como um pequeno 
vestibular. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupei 
·nos primeiros momentos de instalação do Estado do 
Tocantins a Pasta da Educação,tendendo ao apelo 
do seu primeiro Governador, que tinha a tarefa in
gente de organizar administrativamente o estado e 
fazer suas estruturas funcionarem. 

E eu que imaginava conhecer a realidade do 
estado ficava estarrecido à medida que recebia as 
informações da nossa efetiva realidade, em que a 
demanda reprimida quase superava nossa capaci
dade de atendimento às crianças de I e 11 Graus. 

Nos causava tristeza ver a estrutura ffsica exis
tente nas nossas escolas, com prédios abandona
dos, desmoronando. com pintura totalmente desgas
tada, algumas dando choque nas paredes, infiltração 
de água, vazamento no teto, desabamento parcial, 
vidraças quebradas, sanitários destruidos, muitos 
sem abastecimento de água potável. 

Uma verdadeira tristeza, realmente, um desas
tre. Material escolar, nem se fala. Carteiras, muitas 
das salas não as tinham em número suficiente para 
acolher as crianças que as freqüentavam. Se bus
cássemos o quadro docente, veríamos que a situa
ção era também drástica: havia ali uma quantidade 
enorme de professores sem a necessária qualifica
ção, que não tinham a formação mínima exigida 

para se orientar uma classe de quarenta, cinqüenta 
crianças. 

Em muitas das nossas salas de aula havia pro
fessores que não tinham o I Grau completo. Fiquei 
assustado com essa situação e imaginei que a solu
ção seria substituir imediatamente esses professo
res sem qualquer qualificação por pessoas devida
mente preparadas, que tivessem freqüentado ban
cos escolares, que tivessem o diploma adequado 
para ministrar o ensino fundamental, essencial, a 
tantas crianças que emergiam da sua vida de obscu-

. ridade quanto aos conhecimentos. Era uma situação 
impraticável, uma situação impossível, primeiro, pe
los salários existentes e, segundo, pela inexistência 
de quantitativo de mão-de-obra disponível para aten
der a tamanha demanda. 

Por outro lado, Sr. Presidente, Tocantins, esta
do criado pela força e pela luta do seu povo contra o 
abandono, o ostracismo, apresentava esse quadro 
difícil nas suas pequenas cidades. Como mandar um 
professor qualificado para uma cidade de dois mil, 
três mil habitantes? Não que o professor não quises
se ir, mas porque os salários existentes até então 
não o estimulavam e não nos possibilitavam a deci
são de colocar em cada escola número suficiente de 
professores nos mais diversos municípios. 

Em decorrência desse do:,sapreço, desse desa
poio, desse abandono das instituições públicas para 
com a educação neste País, vemos hoje, com triste
za, que muitos profissionais que tiveram o ensejo de 
concluir o III Grau têm dificuldade ou não sabem es
crever escorreitamente, perdem-se na correção da 
sua fala ou da sua escrita. Fico a me perguntar: se 
uma pessoa que fez o I, o 11 ou o III Grau, estudando 
sempre a língua pátria, estudando sempre o Portu
guês, e no final dos seus estudos escolheu uma ati
vidade técnica profissional para exercer, concluiu o 
curso superior, tem o seu diploma, mas não sabe 
escrever corretamente a língua do seu Pafs, como 
será o conteúdo, a consistência do conhecimento 
que ele adquiriu nesse curso de III Grau que fez em 
apenas quatro ou cinco anos, se ao longo da sua 
vida escolar ele não teve condições de aprender 
bem a sua língua pátria? 

Por essa razão, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, preocupa-me a estrutura de ensino ainda 
existente no País. Participei de debates prolonga
dos, ouvindo os mais diversos segmenlos ligados à 
Educação, para discutir e aprovar a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, que teve tramitação traumáti
ca e demorada na Câmara dos Deputados. Nesta 
Casa, a sua tramitação ocorreu com um pouco mais 
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de celeridade, tendo havido o exame do substitutivo 
apresentado pelo nobre Senador Darcy Ribeiro. 

Todavia, Sr. Presidente, entendo que não é na 
essência da letra, não é na lei que está a gravidade 
do nosso problema na área educacional. A gravida
de do nosso problema na área educacional e nas 
demais áreas que envolvem o setor público está na 
questão gerencial. Falta decisão política, falta vonta
de política para se dar um ordenamento correto, 
adequado e sério a essa questão fundamental. Não 
se pode imaginar um povo desenvolvido e'desprepa
rado. Não se pode imaginar que o Brasil possa cres
cer, social e economicamente se sua população tem 
cuHura e conhecimentos limitados. 

É preciso que nós, nesta Casa, tenhamos· 
consciência e nosunamos nessa tarefa ingente de 
acompanhar os trabalhos que são desenvolvidos 
com vistas à educação e à escola pública, no senti
do de evitar a exploração que está acontecendo por 
parte da escola privada. 

Talvez fosse injusto, se generalizasse a crítica 
à escola privada, porque ela tem suprido a lacuna, a 
falha que a escola pública tem trazido. Ela tem me
lhorado realmente a qualidade de ensino hoje entre
gue à população brasileira. mas a um custo eleva
díssimo, a um custo que não permite à grande maio-· 
ria das famílias brasileiras, do cidadão comum, ofe
recer ao seu filho, como o mais importante do seu 
legado, uma instrução à altura, porque as mensali
dades escol ares assim não o permitem, extrapolam 
qualquer orçamento. 

O Sr. Carlos Patrocínio - V. Ex• permite-me 
um aparte, eminente Senador Leomar Quintanilha? 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Com muito 
prazer, ouço V. Ex•. Senador Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Nobre Senador, em 
um rápido aparte gostaria de comungar com a 
mesma preocupação de V. Exa. quanto à deteriora
ção do ensino público em nosso País. Nós, que, 
oriundos de·tamilias pobres, tínhamos que estudar 
em escola pública Fiz todos os meus cursos em 
escolas públicas, inclusive a faculdade de Medici
na, graças a Deus de excelente qualidade, o que 
já não existe hoje no País. Foi movido por essa 
mesma preocupação de V. Ex• que ainda ontem 
colhi no plenário desta calenda Casa as assinatu
ras de apoiamento para que possa tramitar uma 
proposta de emenda constitucional que estabelece 
a escola de co-gestão ou cooperativa escolar em 
nosso País. Elas já existem em alguns lugares, 
como, por exemplo, em Maringá, no Paraná, em 
Goiânia e em Brasília, onde escola desse tipo vem 

funcionando com rara eficiência. Portanto, espero 
merecer o apo iamento dos nossos pares- nesta 
Casa. para que possamos instituir essa nova modali
dade de escola. Apenas inserimos no texto constitu
cional, onde está escrito que a educação é direito de 
todos e dever do Estado e que será exercido pelas 
escolas públicas gratuitas e pela rede privada, a ex
pressão "o modelo misto de escola", qual seja, 
aquele tipo de escola que terá cc-gestão administra
tiva e financeira, pesará menos ao Governo Federal. 
Tenho certeza de que esse tipo de escola haverá de 
prosperar com muita eficiência, porque não visa lu
cro. Gostaria de alertar, em fazendo este aparte a V. 
Ex•. que essa proposta de emenda constitucional vai 
sofrer muitas pressões, porque sabemos da força do 
cartel da escola particular. Como bem frisou V. Ex•. 
não temos nada contra as escolas particulares, mes
mo porque elas suprem uma lacuna muito grande 
que existe em nosso ensino, mas estamos sentindo 
que principalmente a classe média, já que a classe 
pobre não tem acesso ao ensino privado, está tam
bém deixando de ter esse privilégio, digamos assim, 
de freqüentar as boas escolas privadas, dado o valor 
insuportável das mensalidades escolares. Numa in
flação de cerca de 20% ao ano, algumas escalas 
majoraram em até 70% suas mensalidades. Há ta-

- mílias que estão diminuindo a qualidade de sua ali
mentação, para poder colocar seus filhos em esco
las particulares, ainda que as mensalidades sejam 
escorchantes. Portanto, nobre Senador, quero 
aplaudir V. Ex• e dizer que, comungando com essa 
preocupação, apresentei essa proposta de emenda 
à Constituição, que, se merecer o devido acatamen
to dos nosso Pares no Congresso Nacional, nos en
sejará um novo tempo, uma outra modalidade de es
cola que vai ajudar a escola pública no ensino e na 
erradicação do analfabetismo em nosso Pais. Muito 
obrigado, nobre Senador. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Agradeço ao 
nobre Senador Carlos Patrocínio a rontribuição que 
traz ao debate que iniciamos nesta Casa sobre tema 
que interessa a todos nós e ao povo brasileiro. 
Quanto a iniciativa para a regulamentação da escola 

- ·de cc-gestão, estou convencido de que sua proposi
tura está no caminho certo. É por certo com a rea
ção e com a participação da iniciativa privada e, 
principalmente, da família interessada na educação 
do seu familiar, do seu parente, do seu filho, que te
remos uma escola mais enxuta, de custo mais redu
zido, com professores estimulados, melhor remune-
rados e uma criança bem educada. Agradeço a V. 
Ex" pelo aparte. -
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A s'"' Emilia Fernandes - Permite-me V. Ex• de Diretrizes e Bases de que continuar existindo En-
um aparte? sino Fundamental dividido em ciclos não é bom para 

o SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - No- o País. porque continua permttindo que se fale em 
bre Senador Leomar Quintanilha, a Presidência co- escolas de primeiro grau incompleto, de primeira a 
munica que V. Ex• dispõe, de acordo com o Regi- quarta, de primeira a quinta séries. Isso significa um 
mento, de três minutos para concluir o seu pronun- retrocesso. Sabemos das dificuldades, mas o País e 
ciamento. seus legisladores devem ter uma utopia a perseguir, 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presi- uma utopia que se pode concretizar. E um alerta que 
dente, com a benevolência de V. Ex", eu não pode- . deixo nesse sentido. Quanto à questão levantada 
ria perder a oportunidade de incorporar a este deba- pelo Senador Carlos Patrocfnio, parece-me funda-
te a manifestação da nobre Senadora Emília Feman- mental. Apresentamos uma emenda que previa um 
des, a quem concedo, neste momento, o aparte. direcionamento, na gestão participativa, através de 

pais, alunos, professores e da própria sociedade, in
clusive funcionários das escolas, mas não obtivemos 
aprovação. Portanto, a emenda do Sênador Carlos 
Patrocínio chega em bom momento para que, grada
tivamente, possamos mostrar que a administração fi
nanceira e pedagógica de uma escola não é para 
ser decidida entre quatro paredes, mas responsabili
dade e compromisso de uma comunidade escolar. 
Compartilho da preocupação de V. Ex~ e certamente 
teremos outras ocasiões para discutir este _tema 
Cumprimento o nobre Senador Leomar Quintanilha 
pelo pronunciamento que faz. Acredito que quando o 
Brasil se der conta de que recursos aplicados em 
educação não é gasto, é investimento para melhorar 
a qualidade da mão-de-obra de 5e!JS trabalhadores 
e da vida da sua gente, todos seremos mais felizes. 

A S'"' Emília Fernandes - Agradeço a oportu
nidade e cumprimento V. Ex• por pela avaliação lúci
da e objetiva que faz da situação da educação no 
seu Estado e no País. Também registro minha preo
cupação como educadora que sou, inclusive profes
sora do Ensino Fundamental, durante 23 anos, em 
escola pública. Como parlamentares, como pessoas 
comprometidas com a educação, sabemos que esta 
ãrea deve ir muito além do saber ler e escrever. É 
imprescindível, neste momento, nesta virada de sé
culo, que se pense e se exija educação de qualida
de, onde o aluno possa realmente desenvolver sua 
visão crítica e criadora. Isso passa por uma avalia
ção do que recentemente discutimos, durante um 
ano, no Senado Federal, a chamada Lei de Diretri
zes e Bases da Edúcação, recentemente aprovada 
Muitos- avanços esta lei está a apresentar e a desa
fiar a educação deste País, como a importãncia dos 
profissionais habilitados, do ingresso por concurso 
público, da valorização do ensino supletivo para jo
vens e adultos de forma gratuita, como defendemos 
e ~nseguimos aprovar, a questão de ampliarmos o 
ensino fundamental com a incorporação do pré-es
colar. Tudo isso vai exigir dos Governos - Federal. 
Estaduais e Municipais - e da própria sociedade 
como um todo uma qualificação e uma priorização. 
que.não-existemnestePaís. Sabemos que o proble
ma educacional no País não é questão de escolas. 
Sabemos que ainda existem muitas escolas em con
dições precárias e, por incrível que pareça, até mes
mo no meu Estado, Rio Grande do Sul, considerado 
um dos Estados em que a educação estava num ní
vel mais elevado, existem escolas em precárias con
dições, professores com salários ínfimos. universida
des sucateadas e ainda estamos clamando por es
colas técnicas ·profissionalizantes, que ainda hoje 
são em número reduzido. Avançamos, demos um 
passo a frente. Entretanto, chamo a atenção dos 
Srs. Senadores. assim como da sociedade brasileira 
como um todo. para a possibilidade prevista na Lei 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Agradeço a 
contribuição que traz V. Ex". emérita educadora, pro
funda conhecedora da questão. 

Sr. Presidente, SP5 e Srs. Senadores, entando 
que o comportamento reP,rovãvel da maioria das es
colas particulares com a aplicação de mensalidades 
abusivas não serã coibido através de um policia
mento. A forma mais adequada e correta é que o en
sino público, obrigação e dever do ·Estado, seja ofe
recido com eficiência, com qualidade. Esta seria a 
única forma de contribuir para a regularização dessa 
situação s-GOillil"-eSlies preços-abusillos cobrados 
hoje pelas escolas particulares. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -
Com a palavra o Senador José Alves. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL-$E. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, SP5 e Srs. Senadores, pesquisas recentes 
vêm demonstrando que, entre as maiores preocupaçõ
es da sociedade brasileira, atualmente destaca-se a 
que se relaciona com o crescimento do desemprego. 

A crescente carência de oportunidades de tra
balho não é uma réalidade apenas existente em· 
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nosso Pafs, é um problema mundial, que atinge tan- rosa inibidor da livre iniciativa, dos investimen1Ds 
to pafses ricos quanto aqueles mais pobres e menos produtivos e da geração de empregos. 
desenvolvidos. Considero muito oportuna a disposição do Mi-

Entretanto, Sr. Presidente, SF-s e Srs. Senado- nistério do Trabalho em estimular a nova experiência 
res, mantidas as devidas proporções, ó desemprego dos contratados temporários com simplificação de 
no Brasil vem atingindo posição alarmante, cre- cláusulas, visando estimular a absorção de mão-de-
scendo a níveis muito mais elevados do que a ten- obra pelas empresas. 
dência de geração de empregos pelo crescimento Na área rural do Nordeste, os pequenos produ-
da economia. O número de pessoas desemprega- tores lutam com imensas dificuldades para sobrevi-
das por família quase dobrou desde o início da dé- ver na atividade agrícola, por estas razões, cada vez 
cada A esse contingente de milhões de desempre- mais difícil. 
gados, dos quais 58% são representados pela mas- Em Sergipe, mesmo com o tímido apoio do 
sa de trabalhadores com carteira assinada e que es- Fundo de Desenvoivimento do Nordesta, com atei-
tão alijados do mercado de trabalho, soma-se, tos positivos na cultura do arroz, a estrutura de pro-
anualmente, mais de um milhão e meio de novos dução de coco, laranja e cana, situados entre os 
trabalhadores à procura de emprego. principais itens da atividade agrícola do Estado, pas-

Na agricultura, mais de 400 mil postos de tra- sa por uma crise sem precedentes, com o cresci-
balho deverão sumir, devido ao encurtamento da menta da inadimplência junto aos bancos, a retração 
área plantada, 0 que deverá repercutir em termos de nos investimentos e a venda ou abandono das pro-
novas pressões sobre a reforma agrária, o Movimen- priedades, o que é preocupante para o Estado, que 
to dos Sem-terra e o êxodo rural. já foi o primeiro produtor de coco e é o segundo 

Faço estas considerações, Sr. Presidente, para 
refletir sobre emprego e desemprego, assunto muito 
sério, que têm profundas repercussões na econo
mia; enquanto um é promotor de riqueza e bem-es
tar, o outro é gerador de pobreza e miséria, com seu 
variado elenco de desequilíbrios sociais. É urgente 
que seja revertida essa tendência ao aumento do 
desemprego e que a economia retome o seu cresci
mento. 

É bem verdade que existe um componente es
trutural nessa crise do trabalho, um fenômeno mun
dial estimulado pelo avanço tecnológico, pela globa
lização e pela flexibilização das barreiras comerciais 
entre os países, facilitando o aumento das importa
ções para estimular a competição, a eficiência e ab
sorção de tecnologias. Com todas estas medidas, 
em que pesem aos benefícios, o desemprego tein 
crescido principalmente na indústria, ao contrário do 
setor serviços, onde as oportunidades de trabalho 
têm aumentado. 

O peso dos impostos .dos encargos trabalhistas 
e das elevadas taxas de juros vêm sufocando as mi
cro e pequenas empresas, responsáveis pela gran
de parte da oferta de postos de trabalho em nosso 
País, com isso, estimulando o crescimento da eco
nomia informal, que embora contribua para a sobre
vivência dos desempregados formais, com quase 
nada participa da receita tributária do Estado. 

A burocracia, a. complexidade e os elevados 
encargos da legislação trabalhista, aliados ao pater
nalismo da Justiça do Trabalho, têm sido um pode-

maior produtor de laranja 
O Sr. Carlos Patrocinio - Permite-me V. Ex• 

um aparte, eminente Senador José Alves? 

O SR. JOSÉ ALVES- Com muito prazer, Se
nador Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocinio - Eu gostaria de fazer 
algumas considerações, tendo em vista o brilhante 
pronunciamento de V. Ex", que trata da preocupação 
número um do nosso País. Recentemente, o Institu
to Gallup de Pesquisa percorreu várias cidades e 
constatou que a preocupação número um do nosso 
País deixou de ser a inflação e passou a ser o de
semprego. Nós concordamos que houve melhoria 
substancial do salário. O salário de R$1 00,00 in
fluenciou de maneira não tão significativa, mas au
mentou o poder de compra da classe assalariada, 
principalmente de quem ganha salário mínimo. To
davia, parece-nos que nem o salário mínimo está 
sendo mais oferecido ao nosso trabalhador, que, 
cada vez mais, está sendo desempregado. Por esta 
razão, nobre Senador José Alves, comungando da 
mesma preocupação de V. Ex•, foi que ontem, da tri
buna do Senado, apelei para que o Presidente da 
República tomasse providências no que concerne ao 
programa de geração de empregos, olhando sabre
tudo o Proálcool, reativando-o, e também o Probor
Programa de Incentivo à Produção de Borracha Na
tural. Apresentei requerimento à Mesa do Senado 
Federal convocando o Exm" Sr. Ministro do Trabalho 
Paulo Paiva a comparecer a este plenário. Além das 
propostas que V. Ex" tem feito, o trabalho temporário 
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seria da informalidade, já que sobre ele não pesa
riam encargos sociais, e há também a diminuição da 
carga dos encargos sociais sobre a folha de paga
mento. Eu gostaria também que S. Ex', o Ministro, 
falasse aqui sobre os programas efetivos de geração 
de emprego. É relevante para o Senado debater o 
Proálcool, como V. Ex• já citou, a questão da indús
tria sucroalcooleira no Nordeste e também o Probor, 
no Norte do nosso País. Cumprimento V. Ex• por tra
zer esta preocupação, que deve ser a principal do 
Congresso Nacional. Sabemos que essa não é só 
uma crise nacionaJ, ela é mundial. Temos que nos 
antecipar, porque ela tende a se agravar de maneira 
profunda, principalmente pelo descaso com que são 
tratadas as regiões menos desenvolvidas do nosso 
País. Portanto, felicito-o pelo brilhantismo do seu 
pronunciamento. · 

O SR. JOSÉ ALVES - Agradeço ao nobre Se
nador Carlos Patrocínio a lucidez do seu aparte e, 
com muita satisfaÇão, o incorporamos ao nosso dis-
curso. . _ 

Comparados os custos de produção em valo
res de revenda e beneficiamento no mercado, os 
preços agrícolas destes produtos são, realmente, 
aviltantes para o agricultor. 

É inquestionável, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a prioridade em que se constitui o esfor
ço gigantesco .e permanente do Governo em elimi
nar O déficit p(lbljco e regularizar O flUXO de caiX!I do 
Tesouro para garantir a estabilidade da moeda, con
ter a inflação, financiar os projetas indispensáveis ao 
nosso desenvqlvi,mento, bem como estimular os in
vestimentos e .o crescimento económica, rebaixan
do, futuramente~ as aluais taxas de juros para viabUi
zar o crédito, o. financiamento desses investimenlos 
e. enfim, o bom funcionam.enlo do óosso sistema 
econõmico, para estimular o progresso, gerar renda 
e emprego em beneficio da população. 

Mas consid.e.ro que seja indispensável uma do
sagem adequada neste remédio, um balanceamento 
racional nas variáveis desta equação. ·As vezes, é 
preciso cortar \lm dedo para não se perder a mão. O 
contrário seria inadmissível. .. 

Entretanto., Sr. Presidente, quero chamar a 
atenção desta Casa para outros problemas sérios, 
que· também contribuem para o desemprego, desa
fiando a criatividade do Governo na busca de solu
ções: a inadimplência, o crescimento da dívida públi
ca e o empobrecimento de Estados e Municípios, 
com aumento das. disparidades regionais. 

· · Li alguns artigos e trabalhos que vêm alertando 
para os aspectos de perda de rec·eita com relação a 

Estados e Municípios, com a vigência do Fundo So
cial de Emergência/Fundo de Estabilização Fiscal e 
com a perspectiva de aprovação da atual proposta 
de reforma tributária. 

Ora, Sr. Presidente, num conjunto de cifras bi
lionárias manejadas· pela União, como, por exemplo, 
R$20 bilhões para pagamento de juros da divida pú
blica, R$5 bilhões para rolagem da dívida agrária, 
especulam próximo de R$1 O bilhões para o Proer 
estimular a fusão de bancos; e outros valores muito 
elevados, R$67 milhões é uma cifra quase insignifi
cante, mas num Estado pobre como o nosso, este 
montante corresponde à sua perda de receita para a 
União, no período de 95/96, e daria para cobrir mais 
de 60% do volume. de recursos solicitados pelas 
emendas da bancada do Estado para atender a pro
jetos extremamente prioritários do Governo de Ser
gipe, objetivando o Orçamento deste ano. 

No que se refere à reforma tributária, na versão 
proposta, a perda média da receita dos Estados no 
perfodo de 1996197 é de menos de 2%. Entretanto, 
com a extinção ou reformulação de certos impostos 
e sua nova destinação, no período a partir de 1998 
pula para mais de 1 O%. 

Em Sergipe, por exemplo, neste mesmo perto
do considerado, a perda lfquida de receita passa d!l 
R$9 milhões para mais de R$24 milhões a partir de 
1998, o que certamente agravará a situação do de
semprego no Estado como parte de uma realidade 
regional. 

Em termos de toda a região nordestina, os Es
tados perderão cerca de R$160 milhões anuais no 
mesmo período, pulando esta cifra . para mais de 
R$500 milhões a partir de 1998. 

A reforma tributária, o controle do défiéit públi~ 
co e a regularização do fluxo de caixa do Tesouro, 
realmente, são prioridades fundamentais para o·for
talecimento de nossa economia. Entretanto, a solu
ção desses problemas estão a desafiar a nossa cria
tividade para que o seu equacionamento não venha 
a dificultar, ainda mais, a situação dos Estados e 
Municípios, já profundamente asfixiados pela carên
cia de recursos e o crescimento insuportável de 
suas dívidas, que neste último ano se elevou'consi
deravelmente devido à sustentação da política ne
fasta de juros altos. 

Simplificar as relações e obrigações trabalhis
tas para estimular o emprego é tão importante quan
to aperfeiçoar o nosso sistema tributário e a eficiên
cia da arrecadação, visando melhor distribuir o peso 
dos tributos e promover a justiça fiscai. Reaparelhar 
o funcionamento da administração pública e da eco-
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nomia, indiscutivelmente, é uma sólida prioridade, O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
mas também é indispensável que não se sacrifique, Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 
ainda mais, os trabalhadores, os Estados mais po" O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun-
bres e, principalmente, a Região Nordestina, onde cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
as famílias são mais atingidas pelo desemprego. Senadores, o Sindicato dos Metalúrgicos de São 

No Nordeste, o custo de um hectare de fruticul- Paulo e mais oito Sindicatos Patronais ligados à 
tura irrigada é de R$6 mil e gera dois empregos dire- Fiesp firmaram; nesta semana, na capital paulista, 
tos, além de toneladas anuais de frutas. Os R$15 bi- uma convenção coletiva estabelecendo o chamado 
lhões que, estima-se. o Govemó venha a gastar na "acordo coletivo de trabalho temporário". 
pseudo-salvação do Banespa daria para irrigar 2,5 A intenção dos em!lresários e trabalhadores é 
milhões de hectares, gerando 5 milhões de empre- ampliar a oferta de empregos e, ao mesmo tempo, 
gos diretos, o que também beneficia igual número ·criar alternativas-de redução das onerosas obrigaçõ-
de fammas e cerca de 20 milhões de pessoas.. es sociais previstas nii legislação. 

Os R$15 bilhões destinados ao Banespa, pela Pelo acordo celebrado, Sr. Presidente, fica ex-
vaidade tucana do Governo Federal e Estadual, re- tinto o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 
solveriam, tenho a certeza, a questão mais urgente Serviço, o que não deixa de c:;ausar espécie, vez que 
do Brasil, que se chama Nordeste. o benefício está consagrado no art. 7" da Constitui-

Dois milhões e meio de hectares de fruticultura ção Federal. 
irrigada, a exemplo da experiência de Petrolina, em O acordo de São Paulo altera, também, o per-
Pemambuco, e do Platô de Neópolis, em Sergipe, centual de contribuição- das empresas ao INSS, re- "·-
poderiam representar uma fonte extraordir)ária de ri- duzindo-a de 20% para 8% - o mesmo percentual 
queza para a Região Nordestina e urn suporte valia- -----pago pelo trabalhador. 
so no fortalecimento das divisas do Pais, com a ex- Os sindicatos paulistas acordaram, ainda, a ex-
portação de frutos tropicais que tem mercado segu- tinção da Carteira de Trabalho, visto que não existi-
re. rão anotações das relações de emprego, mas, tão-

Projetas desse porte, aliados a investimentos somente, os chamados Contratos Individual Flexível 
mais significativos em infra-estrutura de turismo -ati- e Colativo Flexível, com cópias para as partes envol-
vidade que movimenta mais de US$3 trilhões no vidas. · · 
mundo, empregando 200 milhões de pessoas. e no Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Folha 
Brasil já corresponde a 8% do PIB -, poderia se de S. Paulo publicou na quarta-feira, a íntegra do 
constituir em solução definitiva para a questão do acordo firmado pelos sindicatos. Por ali se fica se-
desenvolvimento no Nordeste. O litoral privilegiado bendo que a contratação será por tempo determina-
por suas condições climáticas, belezas naturais, va- do, prevendo-se o mínimo de três e o mãximo de 
riada riqueza cultural e hospitalidade da população, dois anos para os contratos. Que o FGTS será subs-
aspectos já devidamente valorizados e equaciona- tituído por um "Fulldo de Garantia do Trabalhador", 
dos no Prodetur, programa ambicioso que, apesar uma conta remunerada no banco mantida pelo em-
das limitações dos recursos com que vem sendo im- pregador,onde, a cada mês, serão depositados 10% 
plantado, vem mostrando o potencial de retorno no da remuneração do empregado. 
que diz respeito ao desenvolvimento turístico na re- Não vou enumerar aqui todas as inovações 
gião. contidas no acordo dos sindicatos paulistas, mas 

Nes~? fase em que estamos concluindo os Ira- existem considerações a que não posso me furtar. 
balhos da convocação extraordinária do Congresso Em primeiro lugar, é indiscutível que o acordo 
Nacional e iniciando nova Sessão Legislativa, é im- afronta, amplamente, a legislação vigente e a pró-
portante que nos aprofundemos sobre estas questõ- pria Constituição. 
es de fundamental relevância para o desenvolvimen- Não se pode ignorar, Sr. Presidente, que 0 não 
to de nosso Pais, o fortalecimento da Federação e o recolhimento do Fundo de Garantia, bem corno are-
bem-estar da população brasileira. 

Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. dução de 20% para 8% dos percentuais de contribui
ção do INSS, afetarão outros inL...sses além de 
empresas e empregados. Durante o discurso do Sr. Jos~ Alves. 

o Sr. CaSildo Maldaner deixa a cadeira da 
presidência; que é ocupada pelo Sr. Leomar 
Quintanilha. 

O dinheiro do Fundo de Garantia é utilizado 
para financiamento da casa própria e em obras in
dispensáveis de saneamento básico. 
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O INSS, por seu turno, fornece o dinheiro que 
cobre as pensões e os proventos da aposentadoria. 

Sr. Presidente, Sri's e Srs. · Senadores, sem 
querer jogar água fria no entusiasmo e na expectati
va criados em tomo da possibilidade de geração de 
novos empregos, entendo que a questão merece 
uma discussão mais ampla 

Primeiro, porque não se pode negar a urgência 
de se promover a atualização da nossa legislação 
trabalhista, adequando-a à nova realidade econõmi
ca e social que estamos vivendo. Tod~ estamos 
conscientes de que o chamado "custo Brasil" tem 
que ser reduzido e que os encargos sociais, ao lon
go dos anos, acabaram se transformando num fardo 
muito pesado, que inibe a expansão da atividade 
econômica 

Por esse prisma, o acordo de São Paulo tem o 
mérito de forçar a discussão com vistas a alterações 
da Lei Maior, bem como a reformulação ou mesmo a 
sl.bstituição da CLT por mecanismos ·mais moâer
nos, capazes de atender melhor às empresas sem 
ferir os interesses dos trabalhadores. 

Segundo, o acordo não passa realmente de um 
acerto sem qualquer possibilidade de aplicação, por
que foi celebrado ao arrepio da lei, contrariando, in
clusive, a própria Constituição. 

E reside ar, Sr. Presidente, a razão íntima des
se meu pronunciamento. 

A intenção dos sindicatos paulistas é louvável. 
Só existe um pecado: esqueceram de convidar ou 
de envolver no debate exatamente quem tem a prer
rogativa de alterar a lei e emendar a Constituição - o 
Congresso Nacional. 

É compreensível que o próprio Governo tenha 
ficado empolgado com a idéia dos sindicatos de São 
Paulo. Afinal, simplificar as relações de trabalho é 
uma proposta interessantíssima Criar empregos é o 
nosso principal desafio. 

Tudo isso é certo. Mas é certo, também, que o 
Congresso Nacional não pode ser excluído dessa 
discussão. O resto é mero exercfcio de exibicionis-
mo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sri's e 
Srs. Senadores, eu gostaria de me congratular e me 
somar às preocupações da jornalista e diretora da 
RBS/Brasília, a gaúcha Ana Amélia Lemos, pelas 
constantes manifestações realizadas através da sua 
coluna no Jornal Zero Hora. 

A sua visão lúcida e objetiva a respeito do se
ter produtivo do Rio Grande do Sul é um exemplo de 
jornalismo responsável e esclarecido, e também de 
compromisso social com os interesses dos peque
nos produtores e com pequenas e médias empresas 
do Estado. · 

Em sua coluna de 6 de fevereiro de 1996, ela 
escreve o Seguinte: 

"A trágica decisão tomada pelo agricul
tor Aladir Zuchetto, no interior de Campo 
Novo, no Rio Grande do Sul, não é o primei
ro, nem será o último caso de suicídio·no 
Pais per causa de dívidas impagáveis con
traídas para aumentar a produção. 

Zuchetto não era um amador. Agróno
mo, dedicara 30 anos de sua vida à produ
ção agrícola e de suínos. Considerado um 
pioneiro no plantio direto no Estado, Zucflet
to não suportou a crise e acabou com a pró
pria vida, deixando à família a responsabili
dade de levar seu drama ao conhecimento 
das autoridades, para que se sensibilizem 
com a crise que tomou conta do campo•. 

•o número de execuções judiciais" -
acrescenta a jornalista - •está aumentando. 
Apesar da decisão de viabilizar a securitiza
ção, aumenta a tensão no campo. Os agri
cuttores que estão perdendo suas terras 
para os bancos vão engrossar as filas dos 
excluídos, e a experiência que têm na pro
dução agrícola será jogada fora pelo Gover
no, que deveria tratá-los como os verdadei
ros heróis do Plano Real. Afinal, reconhece 
o Ministro Pedro Malan, da Fazenda, que· os 
custos financeiros pagos pelos produtores 
foram supc~ i ores ao preço que receberam 
pelos produtos que colheram. • 

Encerrando sua coluna, afirma a jornalista gaú
cha, expressando a gravidade da situação: 

"Quando a safra 95196 for colhida, o 
Governo irai contabilizar o prejufzo. Será tar
de demais.• 

( ... ) 
A afirmativa, infelizmente, já é um fato compro

vado por recente pesquisa realizada pelo Grupo de 
Coordenação e Estatfsticas Agropecuárias, coorde
nada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica, o IBGE, no início deste mês. . 

Segundo a pesquisa, "o Rio Grande do Sul de
verá colher 11.218.119 (onze milhões, duzentos e 
dezoito mil, cento e de7enove) toneladas de grãos 
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na safra 95/96, 33.8% a menos que a anterior, de· agricultor, responsável por mais de 67% do emprego 
16,9 (dezasseis vírgula nove) milhões de toneladas. no campo, ao constatar que sua atividade passa a 

Isso significa uma redução na produção de dar prejuízo, está abandonando suas terras, aban-
5.730.177 (cinco milhões, setecentos e trinta mil, danando o campo, vemos com muita preocupação o 
cento e setenta e sete) toneladas, representando um futuro do Plano Real. Segundo a equipe econõmica 
prejuízo de 1 bilhão e 37 milhões de reais para a do Governo, o campo tem sido a âncora verde do 
economia gaúcha!!! Plano Real. Mas o sacrifício imposto ao pequeno e 

Tal situação é conseqüência da redução de 1 médio produtor tem sido grande em demasia Por-
milhão de hectares de área plantada, ou seja, 16.5% tanto, parabenizo V. Ex• e digo-lhe, ao iniciarmos 
a menos do que a passada, devido à falta de recur- esta nova Sessão Legislativa, que V. Exª pode con-
sos e perdas enfrentadas com a estiagem. tar com o nosso apoio, para que, irmanados, possa-

( ... ) mos fazer eco, aqui no Senado Federal, desse la-
Entre as culturas mais prejudicadas, estão o menta triste do campo brasileiro. 

arroz, o feijão, o milho e a soja A SRA. EMIUA FERNANDES - Agradeço o 
- O arroz apresenta uma redução da produção aparte de V. Ex'. Precisamos exatamente dessa 

de 23%, provocando um prejuízo 67 milhões de união, desse entendimento nacional, que passa pelo 
reais; Congresso Nacional e certamente deverá chegar ao 

- O feijão apresenta uma perda de 68%, so- compromisso público do Presidente Fernando Henri- -
mando um prejuízo de 41 O milhões de reais; que, compromisso que nós queremos acreditar que 

-O milho contabilizou uma perda de 52%, com Sua Excelência vai cumprir durante o seu período de 
um prejuízo estimado em 316 milhões de reais; mandato. 

- A soja, por sua vez, deverá ter uma perda de A descrença nas autoridades. aliada às dificul-
23%, gerando um prejuízo de 24 milhões de reais. dades econômicas e climáticas, sem que as autori-

( ... ) dades federais se dessem conta, empurraram recen-
Esses dados oficiais, além do prejuízo imedialo temente os agricultores gaúchos a uma revolta de 

para a economia do Rio Grande do Sul, apontam razoáveis proporções, com acampamentos nas bei-
para uma situação extremamente grave, que é o ras de estradas e outras formas de mobilização. 
desmonte da estrut.ura produtiva do setor primário Sr. Senador, em abril de 1995, em um dos 
do Estado celeiro do Brasil. meus primeiros pronunciamentos nesta Tribuna, ad-

Em reeente matéria divulgada pela i[nprensa verti para a gravidade da situação da agricultura 
gaúcha, um pequeno produtor, desanimado com a gaúcha e para a falta de sensibilidade para o BSSlJl-

perda da sua safra de milho, proferiu palavras ex- to que constatávamos. Novamente, com mais ênfa-
pressivas desta realidade. Desanimado, dizendo que se ainda, em outubro do ano passado, alertei para a 
"este ano tivemos duas secas: uma estiagem politica situação, em pronunciamento sob o título "0 Flio 
e outra de tempo", relatava o seu plano de abando- Grande não pode pagar a conta", fazendo uma refle-. 
nar o campo e ser operário na cidade, onde, segun- xão exatamente na mesma direção em que V. Exª 
do ele. "pelo menos não dependeria da chuva e teria agora fez o seu aparte. 
um salário certo no final do mês". Naquele pronunciamento afirmei: o Rio Grande 

A cada dia que passa, Sr's e Srs. Senadores, do Sul está vivendo a mais grave, profunda e dramá-
o agricultor brasileiro está abandonando o campo e tica crise da sua história recente, superada apenas -
indo para as cidades, grandes e pequenas, em bus- ouso dizer- por aquela vivida por nossos antepassa-
ca de uma vida melhor, reforçando o já enorme cin- dos no período pré-Revolução Farroupilha. E disse 
turão de miséria e violência que aflige os nossos mais: um Estado rico, responsável por mais de 1 O% 
centros urbanos. das exportações nacionais, que, juntamente com os 

O Sr. José Alves - V. Exª me permite um aparte? outros Estados, alimentou o País nos últimos anos, 
A SRA. EMILIA FERNANDES _ v. Ex' tem 0 está à beira do colapso econõmico, político e social. 

aparte, Senador. O Sr. Júlio Campos - V. Ex' me permite um 
aparte? O Sr. José Alves - Senadora Emília Fernan

des, inicialmente, quero parabenizar V. Ex• pela luci
dez da descrição que faz do que vem acontecendo 
com a agricultura do Estado celeiro do Brasil, que é 
o Rio Grande do Sul, seu Estado. Se o pequeno 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Com muto 
prazer, Senador. 

O Sr. Júlio Campos - Nobre Senadora Emilia 
Fernandes, estamos ouvindo com muita atenção a 
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denúncia, que V. Ex• faz a esta Casa do Congresso 
Nacional e a toda a Nação brasileira, da situação de 
penúria em que vive a nossa agricultura e também 
agora a pecuária brasileira. Essa denúncia que V. 
Ex• fez no ano passado, reiteradamente outros Par
lamentares usaram a tribuna para fazê-la, como o 
Senador Jonas Pinheiro, do meu Estado de Mato 
Grosso, eu próprio e outros. Isso significa que o Go
verno Federal já está cansado de ouvir o nosso aler
ta para a grave crise que vive hoje a economia do 
campo. É triste, lamentável que Governo queira fa
zer empréstimo externo para financiamento de ca
sas populares nas cidades brasileiras, queira fazer 
investimentos de milhões e milhões nas estruturas 
das cidades, deixando que o cidadão do campo só 
tenha como opção vir para a cidade. O Governo Fe
deral poderia investir no campo, fazendo como que 
o agricultor tenha um crédito mais fácil, mais barato, 
mais condigno. Ele precisa de apoio, já que hoje não 
conta com a "proteção de São Pedro" como a que li
nha no passado, quando o clima ajudava a agricultu
ra. Hoje, estão vivendo momentos dificeis não só a 
agricultura do Rio Grande do Sul, esse grande Esta
do celeiro do Brasil, mas também o meu Estado de 
Mato Grosso, que graças à grande colonização su
lista - pois o Grande do Sul, o Paraná e Santa Cata
rina ocuparam o .cerrado e a floresta mato-grossen
se - é hoje o terceiro maior produtor de grãos do 
Pais e o segundo maior pólo pecuarista deste País. 
Também o agricultor mato-grossense, o matucho, 
como se diz, está passando por essa crise que o Rio 
Grande do Su vive. O Ministério da Agricultura, o 
Presidente da República, Fernando Henrique Cardo
so, e Iodas as autoridades da área econômica princi
palmente tinham que ter mais sensibilidade neste 
instante e voltar seus olhos para a agricultura, para 
o pecuarista e para o próprio agricultor, que hoje vi
vem momentos difíceis. O alerta que V. Ex• vem 
fazendo neste instante merece todo o nosso 
aplauso, todo o nosso apoio, e espero que os Mi
nistros da Agricutura, José Eduardo Vieira Andra
de; do Planejamento, José Serra; da Fazenda, Pe
dro Malan e, principalmente, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso tenham, neste instante, co
miseração do setor que fez com que o Plano Real, 
até hoje, se mantivesse nessa posição de estabili
dade econõmica, porquanto a agricultura foi a 
grande alavanca do seu sucesso. Se não fosse a 
cesta básica ter dado condição à massa crítica da 
população de poder ,se alimentar, talvez o Plano 
Real fosse mais uma lenda. Tem V. Ex• o meu 
apoio e a minha solidariedade. 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Agradeço o 
aparte de V. Ex• e ressalto o ponto que V. Ex& enfo.. 
ca em relação à pecuária deste Pais, sobretudo pelo 
nosso Estado, eminentemente produtor, e, especifi
camente, pela região de onde venho, que é a frontei
ra oeste do Rio Grande do Sul, onde estão os me
lhores campos, o melhor gado e a criação de ove
lhas. 

Por incrivel que pareça, também na fronteira 
oeste, um dos maiores frigorfficos da América latina 
está fechado, quando poderia estar empregando 
três mil trabalhadores, como já o fez no passado. 
Temos que revisar as politicas agricola e agrária 
deste Pais, com essa consideração que faz V. Ex&, 
mas igualmente examinar a questão dos frigorificos 
e cooperativas desta Nação. 

Não é possível que hoje, na fronteira oeste do 
Estado do Rio Grande do Sul, especificamente na 
minha cidade, onde uma das grandes sedes de um 
frigorifico está fechada há mais de seis meses, os 
produtores estejam entregando gado de qua&dade 
por qualquer preço para poderem sobreviver. 

Agradeço o apoio de V. Ex& e tenho certeza de 
que, no momento em que houver um objelivo e um 
empenho comum de todos, certamente será encon
trado um caminho melhor não apenas para o Rio 
Grande do Sul, mas para o Brasil, pois saibamos que 
o problema hoje é nacional. 

Dando c6ntinuidade ao meu pronunciamento, é 
preciso que as autoridades tomem consciência des
sa realidade e façam alguma coisa com urgência, 
antes que o caminho de volta se torne diflcil. 

Em outro artigo que gostarianios de também 
fazer referência, pela visão abrangente com que tra
ta o problema agrfcola do Estado, sob o titulo "Sal
vem os com-terra• - também na linha do pronuncia
menlo de V. Ex•, Senador Júlio Campos-, a jornalis
ta Ana Amélia afirma que: 

•se-o Governo não der condições de 
sobrevivência aos pequenos e médios pro
dutores rurais, que garantem a pi'Odução de 
alimentos no Pais, em futuro bem próximo, 
acabarão se transformando nos clientes da 
reforma agrária. Cálculos feitos pela Conab 
demonstram claramente a conseqOência mais 
nefasta da crise no campo: a expulsão de 220 
mil famílias do interior para as cidades. 

Do Paraná, deixaram o campo 70 mil 
produtores; em Santa Catarina, 50 mil; e, no 
Rio Grande do Sul, onde a crise é mais pro
funda, foram 1 oo mü que engrossaram o 
êxodo rural". 
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São dados da Diretora da RBS de Brasília, 
gaúcha, em artigo no jornal Zero Hora. Portanto, 
deve preocupar a todos. . 

Em resposta à mobilização que os agricultores, 
Parlamentares e o próprio Governo do Estado vêrn 
realizando, foram liberados R$40 milhões, recente
mente, para o Rio Grande do Sul, que serão repas
sados como financiamento aos agricultores que tive
ram as suas produções devastadas pela estiagem, 
com taxa de 6% ao ano; originalmente, fixada em 
12%. Devido à pressão exercida pelos repre
sentantes e pelos Parlamentares, os 6% serão divi
didos entre o Governo do Estado e as Prefeituras. 

A liberação desses recursos não pode esgotar 
o enfrentamento dessa situação, pois o que está em 
jogo não é apenas a situação emergencial das fami
lias que .toram para a beira das estradas, mas a es
trutura produtiva, especialmente do setor de peque
nos produtores ameaçados de extinção, com graves 
prejuízos para a produção gaúcha e nacional. 

Com essa preocupação, somada à necessida
de de avançar as conquistas obtidas no primeiro mo
mento das negociações, os Senadores da Região 
Sul produziram um documento em que apontam me
didas objetivas para enfrentar a situação, que foi en
tregue à Mesa do Senado Federal há poucos dias, 
onde alertamos e apresentamos algumas propostas. 
Inclusive, solicito que seja acrescida ao meu pronun
ciamento a integra da Moção. 

Em sua conclusão, dizemos que a ação ime
diata do Governo resultará em enorme economia 
aos cofres públicos e à sociedade. O assentamento 
de uma familia tem custado, em média, R$40 mil. 
Nas mesmas condições, com R$1.500, que era o que 
atualmente os trabalhadoreo gaúchos pedem para 
poderem sobreviver até a próxima colheita, estará o 
Governo evitando a destruição definitiva do modelo 
fundiário do Sul do Pais, que signifiCaria mais êxodo 
rural, que será inevitável, pressionando ainda mais o 
já precário sistema de assistência social urbano, 
agravando o quadro de desemprego e miséria, em 
especial nos grandes centros. 

Para encerrar, S,..s e Srs. Senadores •. gostaria 
novamente de relembrar palavras que. já proferi no 
ano passado nesta Casa: · 

"Nem o Plano Real, nem· o Brasil têm 
futuro sem a necessária harmonia entre os 
diversos selares da produção e seus gover-
nantes. -~ ( 

Nós acreditamos na capacidade de 
produÇão e de trabalho dos empresários e 
dos trabalhadores gaúchos e brasileiros. 

E, sinceramente, esperamos que a 
sensibilidade dos governante~ do Pais per
mita que ouçam as advertências da sua 
gente." 

O primeiro sinal vermelho já acendeu no Rio 
Grande do Su e deve ser entendido com a gravida
de que ele contém em suas motivações, mobilizando 
a todos para encontrar soluções estratégicas que 
preservem a produção primária, o l)omem no campo 
e, também, em conseqUência, a paz e a tranqUilida
de nas cidades. 

As enxadas, facões e foices, agora empunha
dos como instrumento de protesto legitimas, devem 
estar apenas a serviço da produção primária do 
Pais. 

Mas, como já demonstraram os fatos, é preci- _ 
· 50. principalmente, que os governantes ajam para 

isso. 
O Sr. Eduardo Supllcy - V. Ex• me permite 

um aparte, Senadora Emilia Fernandes? 
A SRA. EMILIA FERNANDES - Ouço V. Ex• 

com prazer, nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Supllcy- Gostaria de cumpri

mentá-la pelo pronunciamento. T anho procurado 
acompanhar a angústia dos pequenos e médios 
agricultores do Rio Grande do Sul, que foram tão 
atingidos pela seca. Avalio que a Bancada gaúcha 
tenha realizado um grande esforço para fazer com 
que as autoridades venham compreender o que V. 
Ex• coloca com tanta clareza. Para se realizar a re
forma agrária, talvez tosse necessário um investi
mento muito significativo. Todavia, se não atentar
mos para dar garantias àqueles que foram assola- -
dos pela seca, poderemos ter um movimento que, 
em breve, se tomará muito mais complexo e diffcil à 
realização da reforma agrária Com os dados que V. 
Ex• indica, demonstrados pela jornalista Ana Amélia 
Lemos, de que poderia haver uma destruição das 
atividades agricolas, inclusive o abandono por parte 
de milhares de pequenos agricultores, as autorida
des precisam agir com maior presteza do que estão 
fazendo até agora Permita-me, Senadora Emília 
Fernandes, por ser V. Ex" do Rio Grande do Su, 
aproveitar a oportunidade para saudar a extraordiná-
ria repercussão sobre o que foi realizado em seu Es
tado, em Caxias do Sul. Refiro-me ao fato de o filme 
"0 Quatrilho" ter sido designado para concorrer ao 
Oscar. Há muito tempo um filme brasileiro não tinha 
esse privilégio. Certamente, esta realização de Fá
bio Barreto, com Glória Pires, Patrícia Pilar e toda a 
equipe responsável pelo filme oxalá possam hon~ 
o cinema brasileiro, Caxias do Su, o povo do R1o 
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Grande do Sul. Gostaria de deixar esse registro exa
tamente no momento em que V. Ex• se encontra na 
tribuna do Senado. 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Agradeço o 
aparte de V. Ex" e também me somo à felicidade de 
vennos um filme dessa qualidade, principalmente por
que foi filmado'OO nosso Estado do Rio Grande do StJ. 

Estaremos brevemente em Caxias do Sul, na 
Festa da Uva, quando Sua Excelência, o Presidente 
da República, visitará o Estado do Rio Grande do 
Sul pela primeira vez após o seu ingresso na admi
nistração deste País. Temos certeza de que, com a 
chegada do Presidente, mesmo diante de um momen
to de festa, onde terá condições de comprovar o esfor
ço dos nossos prodtJores tarroém dessa área, porque 
tantJém eles estão vivendo um momento de grande 
preocupação, Sua Excelência poderá sentir de perto o 
esforço que o povo gaúcho vem fazendo para superar 
a crise que se abate de fonna profundamente preocu
pante em relação ao setor produtivo do Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada 

SEGUE DOCUMENTO A QUE SERE
FERE A SRA. EM/LIA FERNANDES EM 
SEU DISCURSO: 

MOÇÃO 

Os signatârios deste documento, Senadores 
dos Estados do Rio Grande do StJ, Santa Catarina e 
Paraná, empenhados na busca de soluções efetivas 
frente à situação de emergência dos produtores ru
rais atingidos pela seca e cheias, apóiam as reivindi
cações dos produtores rurais do Rio Grande do Sli, 
Santa Catarina e Paraná, quais sejam: . 

1. Rnanciarnento emergencial no valor de 
R$1.500.00 por família até quatro pessoas, acres
cendo mais R$500,00 se o número de pessoas da 
famflia for superior a quatro, seguindo as seguintes 
regras: 

1.1 condições de encargo, rebate e prazo do 
PROCERA (Programa de Crédito Especial para a 
Refonna Agrária), com rebate de 50% na parcela de 
pagamento; 

1.2. pagamento em 7 anos, incluindo 2 anos de 
carência 

2. Liberação de milho dos estoques governa
mentais para a manutenção das criações, através do 
sistema troca-troca, com carência mfnima de 1 (um) 
ano. 

3. Securitização dos financiamentos contrata
dos pelo produtor nas operações oficiais de crédito 
na safra de 1995/96. ' 

A ação imediata do Governo resUtarâ em enonne 
economia aos cofres p(blioos e à sociedade. O asserta
manto de uma fanfiia tem custado, em média, 
R$40.000,00. Nas mesmas condiçOes, com R$1.500,00 
por famma. estará o governo evitando a destruição t:!eli
nitiva do modelo ftnliário do StJ do Pais, que significa. 
ria mais êxodo rural, que serâ inevitável, presionardo, 
ainda mais, o já precário sistema de asistência socialll"
bano, agrava'ldo o quadro de deserrprego e miséria, 
em especial nos grandes centros. 

Brasília, 7 de fevereiro de 1996. 
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilhaj:. O 

requerimento de V. Ex' sobre a inclusão, na rntegra, 
da Moção ao seu pronunciamento, serâ atendido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 
Campos. V. Ex• dispões de vinte minutos_ 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna des
ta Casa para fazer dois pronunciamentos: o primeiro 
deles é relembrar que hoje o Brasil estâ sepultando 
um dos seus grandes cantores, Taiguara, que fale
ceu ontem, vitima de câncer na bexiga, aos cinq!len
ta anos de idade. 

Foi autor de músicas maravilhosas e inesque
clveis para a nossa geração, que já estâ chegando 
aos cinqüenta anos, como "Universo· do Teu Corpo" 
e "Hoje", e participante dos grandes Festivais da 
Canção Brasileira 

Talguara encantou a nossa geração de jovens, 
nas décadas de 60 e 70. Ele enfren1ou o regime au
toritârio na época em que os militares ocupavam o 
poder e que havia uma censura permanente sobre a 
literatura, a música e as artes do Brasil. Taiguara 
não teve medo, foi um destemido e enfrentou aquele 
perfodo produzindo canções inesqueclveis, que ~ca
ram na memória de todos nós. 

Portanto, na tarde de hoje, em que no Rio de 
Janeiro o seu corpo está sendo sepultado, eu que
ria, em nome de toda a minha geração, da geração 
de estudantes da década de 70, trazer o registro de 
profundo pesar pela morte desse grande cantor que 
foi Taiguara, que produziu para nós, brasileiros, mú
sicas imemoráveis, e que deixa grandes saudades. 
Ele parte ainda jovem, com apenas cinqüenta anos, 
depois de enfrentar, durante algum perfodo, essa di
ffcil doença que é o câncer. 

Neste momento, quero apresentar, por inter
médio da tribuna do Senado Federal, o profundo 
voto de pesar aos familiares do T aiguara, a todos os 
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seus amigos e a todos nós, seus lãs, espalhados 
por este Brasil todo. Portanto, neste momento, pen
so que falo por todos os brasileiros que gostariam de 
extemar, nesta Casa do Congresso Nacional, neste 
Senado da República do País, a nossa respeitosa 
homenagem a este grande cantor, a este grande ar
tista brasileiro, que foi Taiguara. 

Fico muito feliz de saber, pelo eminente Sena
dor Eduardo Suplicy, ex-Líder do_ PT nesla Casa, 
que o Senado já aprovou um voto de pesar por esta 
grande perda no dia de hoje. ' 

Outro assunto que me faz ocupar esta tribuna 
é que, justamente no dia 27 de janeiro último, em 
companhia do Senador Jonas Pinheiro e de vários 
políticos mato-grossenses, estivemos participanâo 
da III Reunião do Corredor Noroeste, em prol da 
construção da Rodovia Celeiro da Produção, a MT-
235, que vai ligar a região do Sapezal, no Município 
de Campos Novos do Pareeis, no meu Estado, até o 
Estado de Rondônia, onde, num magnífico projeto 
de integração da rodovia com a navegação fluvial, 
estaremos levando desenvolvimento para uma re
gião muito próspera do meu Estado. 

É a seguinte a justificativa desse encontro: 
"A Chapada dos Pareeis, cujo centro 

está situado a 500km a NINW de Cuiabá, 
segundo relatório da FAO, é a-·maior área 
contínua agricultável do mundo, de terras 
compostas de "latossolos vermelhos" e to
pografia extremamente plana, tem no clima, 
com definidos períodos de estiagem e chu
vas, importante fator para ampliação da pro
dutividade. 

O maior fator de restrição para compe
titividade da produção agrícola da Chapada 
dos Pareeis é a ausência de um sistema 
modal de transporte que permita a redução 
do custo frete, tanto para o transporte de ln
sumos agrícolas, como para o transporte de 
grãos, de modo que, equacionadas as ques
tões de infra-estrutura do modal rodo-fluvial
marítimo do Corredor Noroeste, ampliam-se 
conseqüentemente as potencialidades regio
nais. 

Preservando-se o ecossistema, as re
servas indígenas e áreas impróprias, são 
seis milhões de hectares de terras agricultá
veis, somente na região Centro-Oeste do 
Estado de Mato Grosso, dependendo da im
prescindível infra-estrutura de estiadas ade
quadas, pois somente existes duas rodovias 
federais asfaltadas, no sentido sul-norte, de-

signadas por BR-163 (Cuiabá-Santarém, por 
sinal 750 km pavimentados no período de 
1983 a 1987, quando governei Mato Grosso) 
e BR-17 4 (também pavimentada no períodO 
em que- fui governador com apoio do então 
Presidente da República João Baptista de Fi
gueiredo) e uma rodovia estadual, {parcial
mente asfaltada) que é a MT-170, não corres
pondendo com as necessidades de escoa
mento da produção e transporte de insumos. 

No Estado de Mato Grosso, a região 
da Chapada dos Pareeis, estão situados os 
seguintes Municípios: a leste: Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum e São José do Rio Cla
ro {próximos a estes estão Sorriso e T apu
ra h); a oeste: Comodoro e Campos de Júlio -
(próximo a estes a NW, Vilhena-RO); ao sul: 
Diamantino e Tangará da Serra; ao norte, 
Nova Maringá, Brasnorte e Juína; e, ao cen
tro, Campo Novo do Pareeis e Sapezal, o 
mais jovem município criado em Mato Grosso. 

A produção aluai, considerada um fe
nômeno por organismos internacionais, é fa
"tor de inciivel abnegação e força de trabalho 
dos pioneiros, das condições de clima e solo 
e do advento da agricultura tecnificada (pes- __ 
quisa, difusão tecnológica, genética de se- -
mentes, programas de biodiversidade, etc). 
Busca-se, neste momento, a ampliação da 
produtividade, a redução dos desperdfcios, 
-a diversificação e a verticalização, via im
plantação de agroindústrias (usinas de açú
car e álcool, indústrias para os subprodutos 
do milho, frigoríficos de proteínas animal e 
indústrias de óleos vegetais, principalmente 
a soja, que é muito produzida na região, 
etc). 

Conseqüentemente, ampliam-se as ne
cessidades de estradas adequadas, princi
palmente de rodovias asfaltadas, e acessos 
portuário.s, que permitam a consolidação e a 
expansão dessa excepcional fronte! ra agrí
cola. A ligação leste/oeste, via rodovia Celei
ro da Produção, unindo a BR-163 à BR-364 
contribuirá para: 

a} possibilitar o acesso do Porto do 
Santarém, no Pará, via BR-163; 

b} ampliar o fluxo de cargas para a hi
drovia Teles Pires-Tapajós; 

c} consolidar o Corredor Nori>este 
como via de desenvolvimento, integração re
gional e acesso a macromercados. 
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A interligação dos municípios da Chapada dos 
Pareeis, via traçado da MT-235, viabilizará definitiva
mente os aluais investimentos, auferindo a produção 
competitividade internacional, permitindo aos agri
cultores, na comercialização das safras, a manuten
ção do capital, a capacidade de reinvestimento e a 
renda compatível para sustentar projetos agroali
mentares. 

Na safra de 94195, pela precária estrada MT-
235, muitas vezes interrompida por seu enorme flu
xo de cargas, aproximadamente circularam 19.650 
carretas que transportaram 550 mil toneladas de 
soja, produzidas nos municípios de Sapezal e Canr 
pos de Júlio - município novo, criado em minha ho
menagem pelo povo daquela região -, conforme 
pode-se constatar pelo demonstrativo estatístico em 
anexo, somente sendo possível concretizar-se o 
transporte em virtude do esforço conjunto entre o 
Governo do Estado (DVPO), prefeituras e o apoio do 
grupo empresarial André Maggi. 

Portanto, é justíssima a reivindicação do asfal
tamento desta rodovia, mais que viável seguindo-se 
a análise do custo-benefício, fundamental para a re
gião gerar excedentes económicos, criar maior ofer
ta de empregos~ e contribuir para melhor política de 
rendas. 

Em resumo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
asfalto cruzando a Chapada dos Pareeis contribuirá 
para: 

1 - consolidar o aluai processo de exploração 
agrícola, permitindo de imediato a abertura de novas 
áreas; 

2 ~-~elevar o padrão de competitividade da ativi
dade primária regional a níveis internacionais; 

3 - reduzir o desperdício, os custos da produ
ção e a distância Cuiabá-Porto Velho; 

4 - viabilizar as hidrovias Madeira-Amazonas e 
Teles Pires-Tapajós, criando novos corredores de 
desenvolvimento e integração regional, com excep
cionais desdobramentos; 

5 - minimizar os prejuízos pela falta de armaze
nagem adequada das safras. A capacidade estática 
de armazenagem que sobra em algumas regiões faz 
muita falta na região da Chapada dos Pareeis; 

6 -viabilizar a implantação de indústrias agroa
limentares e permitir a diversificação de~ culturas, ge
rando agregados econômicos, mais empregos, 
maior arrecadação de impostos e melhor distribuição 
de rendas; 

7 - ampliar a Fronteira Agrícola Noroeste, con
tribuindo para implantação da agricultura tecnificada, 
reduzindo conseqüentemente a agricultura de quei-

mada, fator do empobrecimento dos solos e desa
gregação social; e 

8 - integrar toda região sul da Amazônia legal. 
Um novo Brasil cresce na Chapada dos Pareeis. 
Esse movimento tem total apoio do aluai go-

vernador de Mato Grosso, Dante Martins de Oliveira; 
do aluai governador de Rondônia, Valdir Ra~. 
bem como dos governadores do Acre, do Amazonas 
e também do próprio Estado do Pará. Portanto, um 
movimento inter-regional, que vai beneficiar cinco 
Estados da federação, pois o produto, saindo de 
Mato Grosso, vai, através de rodovia, até Rondônia; 
lá, embarca no porto de Porto Velho, faz seu trans
bordo no porto de ltacoatiara, no Amazonas, che
gando até o mar para sair numa exportação interna
cional. 

Quero, nesta oportunidade, em nome da ban
cada federal de Mato Grosso, solidarizar-me com o 
grupo de produtores rurais, com os gaúchos, os pa
ranaenses, os catarinenses e os paulistas, que fo
ram somar-se aos matogrossenses. ocupando essa 
região fertilfssima do noroeste de Mato Grosso. 

Foram colhidas 550 mil toneladas de soja, Isso 
significa que, só desses graos, estamos produzindo 
mais do que muitos Esiados da federação. ·Além 
desse resultado muito promissor, muito me entusias
ma a participação da iniciativa privada. O Grupo 
Hermasa - Navegação da Amazônia S.A -, tem um 
projeto de financiamento junto à Sudam, para que o 
Porto de ltacoatiara, no Amazonas, seja renovado, 
reciclado, para receber a grande produção do no
roeste de Maio Grosso. 

Tenho certeza, a: MT-235, que hoje corre sem 
asfalto, dentro em breve, corri o somatório de esfor
ços dos Governos Federal, Estadual e Mooicipal, 
bem como da classe empresarial, estará recebendo 
asfaltamento. Serão cerca de 400 quilômetros de 
pavimentaçao asfáltica. Com isso, teremos a re
gião noroeste de Mato Grosso, de grande produ
ção agrícola, ligada com as duas mais importantes 
BRs: a BR-163, Cuiabá-Santarém, e a BR-364, 
Cuiabá-Porto Velho -, barateando em muto o cus
to da nossa produção agrícola e fazendo com que 
uma regiao de terras férteis tenha condição ainda 
de ser beneficiada com o grande programa de re
forma agrária. As terras são férteis, os cerrados 
têm condições de serem ocupados a curto prazo. 
Essas terraS poderiam tornar-se, em um projeto de 
reforma agrária do INCRA, áreas de assentamen
to, de colonizaçao. 

Ao encerrar minhas palavras, gostaria de· para
benizar o Grupo Empresarial André Maggi, os diri: 
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gentes da Hermasa. os Governos de Mato Grosso, 
Rondônia, Amazonas e do Acre, pela solidariedade, 
por esse apoio que deram ao grande projeto em prol 
da construção e da pavimentação da MT-235. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Júlio Cam
pos, o Sr. Leomar Quintanilha deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pela Srª. 
Emilia Fernandes. 

A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) - O 
próximo orador inscrito é o Senador Eduardo Supli
cy. S. Ex• dispõe de 14 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Senadora Emitia Fernandes, Srs. Senadores, o fato 
de terem aparecido mil e quinhentos interessados, 
ontem, para potencialmente oitenta e cinco vagas na 
Metalúrgica Aliança, em São Paulo, decorrente do 
entendimento havido entre a direção daquela Meta
lúrgica e o Presidente do Sindicato dos Metal()rgicos 
de São Paulo, Paulo Pereira da Silva, constitui a in
dicação de grave problema de desemprego em toda 
a Grande São Paulo. 

Precisaremos examinar com nit.iitá atenção 
esse procedimento de se desconsiderar os diversos 
encargos sociais, se essa realmente será a melhor 
forma de criar empregos em nosso País. Precisa
mos levar em conta que houve períodos de progres
so da economia brasileira, em que esses mesmos 
encargos sociais de hoje estavam presentes e o 
crescimento da economia pôde ser acompanhado 
de aumento também das oportunidades de empre
go. Vamos analisar com maior cuidado esse tipo de 
procedimento nos próximos dias. 

Gostaria de chamar a atenção para um fato im
portante ocorrido ontem. O BNDES resolveu assinar 
um entendimento pelo qual os financiamentos decor
rentes da utilização do Fundo de Amparo ao Traba
lhador deverão ser destinados a projetas que criem 
mais empregos e promovam o treinamento da mão
de-obra Ao mesmo tempo, foram designados dois 
sindicalistas para fazerem parte do Conselho de Ad
ministração do BNDES. 

t:: importante que haja a presença de repre
sentante dos trabalhadores para acompanhar as de
cisões tomadas com recursos que nominalmente 
são de propriedade dos trabalhadores. Afinal de 
contas, a fonte principal de recursos de que dispõe o 
BNDES é proveniente do Pis/pasep. Como se sabe, 
40% do Pis/pasep vai para o BNDES e constitui a 
sua principal fonte de financiamento. 

Foram designados para fazer parte do Conse
lho de Administração do BNDES Luís de Oliveira 
Rodrigues e Gilmar- Carneiro, o primeiro repre
sentando a Força Sindical e o segundo a Central 
única dos Trabalhadores. 

Para que haja acompanhamento e transparên
cia de ações. é importante que seja dado esse pas
so, que constitui uma das reivindicações dos traba
lhadores. Mas é preciso que se pense em que medi
da isso deve ocorrer. Será que a melhor forma de 
garantirmos o desenvolvimento é dando crédito sub
sidiado para alguns segmentos empresariais para 
que esses possam acumular riqueza e criar empre
gos? 

Em relação-à flexibilização dos encargos so
ciais no mercado de trabalho, é preciso tomar diver
sos cuidados, como, por exemplo, estar atento para 
a questão de se garantir o aumento de empregos e 
a renda mínima a todos os trabalhadores no País. 
Se o Governo não atentar para esses aspectos, se
gundo a experiência de diversos países, poderá, in
clusive, causar problemas maiores para o conjunto 
dos trabalhadores. 

t:: esse o a1urta que eu gostaria de deixar, para 
que se desenvolva o tema mais adiante. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 

Sr. Senador .. Ademir Andrade_ enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no 
art 203, do Regimento lntemo.-

S. Ex" será atendido. 
O SR ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) -Sr. Pre

siderite,Sr's e Srs. Senadores, em que pese o es
forço da bancada paraense para compensar os pre
julzos causados ao Pará no Orçamento da União/96, 
o Estado corre o risco de perder R$36,5 milhões em 
recursos destinados a obras de infra-estrutura de 
transportes, pr~vistos no Projeto de Lei n" 32, que 
abriu crédito suplementar ao Orçamento Geral da -
União de 1995. 

Segundo informações da imprensa, o Decreto 
nº 1.802, assinado pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso e publicado no DOU de 5-1-96, deter
mina que os recursos previstos no projeto de lei -

-aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado 
deverão ser liquidados até 31 de março deste ano, 
sob pena de serem cancelados. 

Os créditos suplementares são divididos em 
R$9 milhões para obras na BR-136 (Santarém - Ru
rópolis). R$8,3 milhões pára á BR-222 (Marabá- D. 
Eliseu); R$5,2 milhões para a BR-230 (Transamazô-
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nica); R$4 milhões para a BR-153 (trecho São Ge
raldo do Araguaia - Marabá) e R$1 O milhões e 50 
mil para obras de conservação preventiva e emer
gencial no Pará 

Destaca-se ainda, que até o presente momento 
o Ministro Planejamento, José Serra, não respondeu 
ao pedido de informações encaminhado através da 
Bancada Partamentar da Amazônia, relativo ao des
contingenciamento das verbas previstas no PL n2 
32, sttuação na qual se enquadra a obstrução dos 
recursos aqui referidos. O Ministro tem até o dia 18 
deste mês para apresentar os motivos para a reten
ção dos recursos destinados ao setor de infra-estru
tura no Estado do Pará. 

O cantor e compositor Taiguara Chalar da Sil
va, ou simplesmente Taiguara, como era conhecido 
no meio artfstico, faleceu ontem, no Hospital Sírio Li
banês; em São Paulo, vttimado por um câncer na 
bexiga. 

Sua carreira confundiu-se com um dos momen
tos mais difíceis da vida cultural e politica do Pais. 
No inicio de sua trajetória artística, Taiguara desta
cou-se pela vertente romântica em sua obra, numa 
fase em que fez sucesso com músicas como Modí
nha, de Sérgio Bittencourt, coni a qual venceu o fes
tival O Brasil canta no Rio, em 1968, e Helena, He
lena, de Alberto Land. 

A linha romântica de sua obra, contudo, não re
sistiu ao apelo político e à necessidade de encontrar 
caminhos para protestar contra o regime autoritãrio 
que vigorava no País. Assim, Taiguara transformou
se, entre o final dos anos 60 e por toda a década de 
70, num referencial artístico para a luta contra a dita
dura e a opressão dos governos militares que dirigi
ram o Pais naquele período. 

Por conta dessa opção, Taiguara foi um dos ar
tistas brasileiros que mais sofreu perseguições pela 
censura do regime militar. Chegou a ter 60 músicas 
proibidas de ser executadas em· público. Seu maior 
sucesso, composto em 1970, a canção Hoje, de 
profunda sensibilidade e tida como uma das mais 
belas obras musicais já compostas no pais - foi im
pedida pelo governo de representar o Brasil no Fes
tival de Sopot, na Polônia, naquele ano. Revoltado, 
Tayguara desabafou compondo outra obra belíssi
ma, que é a música No Universo dO Teu Corpo fa
lando, por elipses, de suas mágoas e desencantos, 
ressaltando porém uma grande esperança em dias 
melhores ... 

As dificuldades com a censura, que pressiona
va sua gravadora a retirar de catálogo os discos do 
cantor, acabaram levando Tayguara a se auto-exilar 

em Londres, de onde articulou, junto com outros ar
tistas brasileiros, um movimento de resistência con
tra os governos militares que estavam dirigindo o 
Brasil, perseguindo e torturando quem a eles se 
opusesse. 

De volta ao país, já no final dos anos 70, Tay
guara não abandonou sua visão politica, aproftll
dando-se mais ainda na militãncia da esquerda vol
tando seu trabalho para a cultura indígena e as ln
fluências musicais dos povos da América latina no 
Brasil. Nessa época, percorreu vãrios pafses, tendo 
passado uma longa temporada em Cuba, sempre le
vando uma mensagem progressista e de resistência 
contra todo o tipo de autilrttarismo. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

A SRA. PRESIDENTE (Errulia Fernandes) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h22min;) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 
14102196, QUE SE" REPUBLICA POR HA
VER SA{?O COM /NCORREÇÕES DO DSF 
DE 15-2-96: 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pau
sa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humber
to Lucena V. Exl' dispõe de 20 minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"S 8 
Srs. Senadores, abordo, hoje, um assunto que já foi 
objeto de vários pronunciamentos neste plenãrio. 
Refiro-me à questão que se tomou tão polêmica, 
enibora me pareça muito simples, do reajuste ou 
não dos vencimentos dos servidores pÜliicos civis 8 
militares da União, na date base de 1• de janeiro de 
1996. 

Inicialmente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, lembro que, ao longo de minha vida parla
mentar. como Deputado estadual, Deputado federal 
e Senador, é a primeira vez que ouço essa dúvida. 

A Constituição Federal, no seu art 37, X, diz: 

"- a revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos, sem distinção de {ncl
ces entre servidores públicos civis 8 millla
res. far-se-á sempre na mesma data; 

Acontece que, ultimamente, não só neste Go
verno, mas nos g'ovemos anteriores, iniciou-se um 
processo de discriminação dos servidores civis, em 
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favor dos servidores militares. Criaram-se várias gra- O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço oom pra-
tificações para os militares, sob o argumento de zer V. Exª. 
atender às suas justas reivindicações salariais. O Sr. Jefferson Peres - Senador Humberto 

Sou daqueles, Sr. Presidente, Sr->s e Srs. Se- Lucena, embora eu esteja de acordo com V. Ex•, en-
nadares, que até admitem que devemos nos debruçar tendo que existe uma armadilha legal que oondena a 
sobre uma Proposta de Emenda Constitucional, para todos nós, Parlamentares, infelizmente, ao silêncio 
efeito de distinguir a remuneração dos civis da dos m~ em relação ao aumento dos servidores. Como os 
litares, tendo em vista a diferença de atividades que nossos subsídios são atrelados aos deles, toda vez 
exercem. Vale salientar que, de um modo geral, os m~ que aumentarem os vencimentos dos servidores da 
litares, até pela sua própria condição de ser, devem União nossos subsídios aumentarão na mesma data 
dedicar-se, integralmente, ao serviço do Estado. --e no mesmo percentual. Todas as vezes que defen-

Entretanto, enquanto não se mudar a Constitui- dermos reajuste para eles estaremos, querendo ou 
ção, não se podem dar gratificações aos militares, a não, defendendo reajuste para nós. ~ isto que me 
título de reajustes indiretos, e negar o mesmo per- impede de falar sobre o assunto. 
centual aos servidores civis. Isso fere frontalmente a O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex" alega 
Constituição Federal. uma razão ética, para não falar sobre o assunto. 

Por sua vez, a Lei n• 7.706, de 1988, estabele
ce claramente, em seu art. 1•, que: 

"a partir de 1989 o mês de janeiro será 
considerado data base das revisões dos 
vencimentos, salários, fundos e proventos 
dos servidores civis e militares da Adminis
tração Federal Direta, das Autarquias, dos 
extintos Territórios Federais e das fundaçõ
es públicas." 

Ao que me consta essa lei não foi revogada 
Tanto que vem sendo religiosamente cumprida a 
cada ano que passa. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, no
bre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho - E V. Ex< pode 
acrescentar, nobre Senador Lucena: essa lei que fi
xou a data base em janeiro foi modificada em vários 
dos seus dispositivos seguidamente, mas o dispositi
vo que fixou a data permaneceu. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Sena
dor, agradeço a V. Ex• pela contribuição valiosíssi
ma, pois é um jurista eminente, consagrado nesta 
Casa e fora dela. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, ressalte-Ge en
tretanto que não existia, nem existe, para janeiro de 
1996, nenhuma norma legal que defina os critérios 
ou índices de reajuste dos servidores na revisão 
que, de conformidade oom o disposto na citada lei, 
deveria ter lugar naquela data. 

Um aspecto inoontestável, ·porém, do ponto de 
vista jurídico, é o de que a data base está fiXada na lei. 

O Sr. Jefferson Peres- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

Penso de modo diferente. Até porque, nobre 
Senador, o reajuste previsto, inclusive no Orçamen
to, é de 1 0%, o que pouco acrescentaria aos R$4,7 
mil líquidos que estamos recebendo. Em verdade 
seriam mais R$470 mensais. 

O Sr. Jefferson Peres - Mas sempre nos ex
põem à maledicência 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas não é por 
isso que vamos nos calar, em defesa da grande maio
ria dos servidores públicos, pois somos um mínimo 
dentro dessa categoria. O fato é que ilão há oomo se 
deixar de reconhecer que os que tr8balham para o Es
tado - são seus servidores - têm pleno direito a um 
reajuste de remuneração, na sua data-base. 

Por outro lado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se
nadores, há que se considerar, oomo eu dizia antes 
do aparte final do nobre Senador Jefferson Peres, 
que o montante de recursos para éObrir o reajuste 
dos servidores públicos civis e militares está na pro
posta orçamentária da União que, se ainda não é lei, 
pelo menos nesse ponto não foi alterada 

Quero, portanto, desta tribuna, fazer um apelo 
veemente ao Senhor Presidente da República, ao 
Sr. Ministro da Fazenda e a outras autoridades, no 
sentido de que façam justiça àqueles que trabalham 
para o Estado. 

Querer-se transformar o servidor públioo em 
bode expiatório, Sr. Presidente, nunca deu certo. 
Não deu certo no Governo Jãnio Quadros, não deu 
certo no Governo Collor e não dará certo no Gover
no de Fernando Henrique Cardoso. 

Quando faço essa colocação, adianto-me so
bre um assunto que vou trazer em breve à tribuna 
desta Casa: a reforma administrativa Não se trata, 
agora, apenas de negar ao servidor públioo o seu 
reajuste. Mas de muito mais. O que se quer, Sr. Pre-
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sidente, de modo claro, é extinguir a estabilidade do ali o maior jurista desta Casa, o Senador Josaphat 
servidor público. Servidores que fizeram concurso, Marinho. Se fosse assim, então, avalie o que ~não 
estão aí há quinze ou vinte anos e, de uma hora aconteceria, por exemplo, também com a vitalicieda-
para outra, poderiam ser postos na rua, considera- de dos magistrados. De repente viria uma reforma 
dos talvez como excedentes, ineficientes ou algo se- constitucional acabando com a vitaliciedade, atingindo 
melhante, quando V. Exª e a Casa sabem que a lei inclusive os aluais Ministros do St.premo Tribunal Fe-
do Regime Jurídico Único tem dispositivos que esta- dera!, dos demais Tribunais Superiores, dos Tribunais 
belecem que, para qualquer caso que diga respeito Estaduais e assim por diante, e voltaríamos ao arbítrio 
à irregularidades na vida do servidor, deve-se ins- do tempo dos atas institucionais, quando foram sus-
taurar uma sindicãncia e depois um inquérito admi- pensos todos os direilos, inclusive a vitaliciedade da 
nistrativo. magistratura e a imunidade dos Pariamentares. 

Portanto, há um caminho para se dispensar le- Acho que não é por aí, Sr. Presidente. Deve-
galmente o servidor. Não há de ser de forma arbitrá- mos e podemos perteitamente enxugar o Estaâo, 
ria, sobretudo num país como o nosso, onde o Esta- cortando as gorduras. Isso deve ser fefto. Os Gover-
do ainda exerce uma grande influência na política. nadares, de um modo geral, estão nessa direção, in-
Se acabarmos com a estabilidade do servidor, so- efusiva o do meu Estado, o Governador José Mara-
bretudo dos que têm o seu direito adquirido, então, nhão. Agora mesmo, S. Ex• acabou de exonerar, em 
Sr. Presidente, ele vai ficar à mercê da perseguição um processo de saneamento das finanças, iniciado 
política, senão do Governo Federal que, nesse parti- por Ronaldo Cunha Lima, vários assessores do Es-

. cular, tem mais isenção, mas dos governos esta- tado, buscando verba para investimentos. Que se 
duais e dos governos municipais. faça, então, um programa de demissões voluntárias, 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex• de incentivos financeiros às aposentadorias etc, e 
outro aparie, nobre Senador Humberto Lucena? quem sabe se possa rever aquele dispositivo, apro-

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço com pra- vado pela generosidade dos Constituintes de 1988, 
zero aparte do nobre Senador Josapha:t Marinho: · que deu estabilidade a quem não fez concurso e que 

tinha cinco ànos na data da sua promulgação, sujei-
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador 

Humberto Lucena, atente no seguinte: a Constitli- tando aqueles servidores a um concurso de provas e 
ção permite fixar uma data-base comum para servi- títulos. Mas retirar a estabilidade de quem fez coo-
dores civis e militares. A lei fixou. A lei não foi a~era- curso público, de quem completou o estágio proba-
da neste ponto. Se o Governo não quer manter este tório de 2 anos, de quem é efetivo, Sr. Presidente, 
regime, proponha a revogação da lei, mas assuma a isso não é possívell 
sua responsabilidade de cumprir a ordem jurídica Estou dizendo, aqui, o que disse pessoalmente 
enquanto ela estiver em vigor. ao Senhor Presidente da República, na semana pas- · 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito bem! v. sada, durante uma audiência com Sua Excelência 
Ex• tem toda a razão. Acredito que devemos encontrar outros meios e mo-

E volto a me fixar novamente na data-base dos de fazer uma reforma administratiVa, para enxu-
para reajuste dos servidores civis e militares, inclusi- gar a máquina do Estado, para diminuir as despesas 
ve para voltar às considerações do aparte do nobre de pessoal, de custeio, mas por outros caminhos, 
Senador Jefferson Peres, e lembrar à Casa que, po- respeitando os direitos daqueles que servem ao Es-
deríamos perteitamente fazer - quem sabe - uma re- lado, porque não são só os Militares, Diplomatas, 
forma constftucio'nal estabelecendo um outro critério Fiscais da Receita que servem ao Estado, servem 
para reajuste dos subsídios dos Senadores e Depu- ao Estado todos aqueles que estão nos quadros do 
lados. O reajuste poderia ser feito através de outro funcionalismo público federal, estadual e municipal. 
critério, contanto que não ficássemos inibidos de de- Portanto, Sr. Presidente, Sr>s e Srs. Senado-
fender os direitos dos servidores, porque há uma res. concluo afirmando que chegou a hora de fazer 
vinculação entre a sua remuneração e a dos Srs. justiça aos servidores públicos que fazem parte de 
Deputados e Senadores. uma categoria que merece também um lugar ao sol 

Mas, Sr. Presidente, já falava sobre a reforma na nossa sociedade. Não é possível que se queira 
administrativa e volto a ela Acredito que temos que manter a dignidade do servidor público denegrindo-
lutar pela preservação dos direitos adquiridos. Essa se diariamente, a sua imagem, corno se ele fosse o 
história de se dizer que o direito adquirido não vale culpado por tudo de ruim que ocorre no Brasil. 
contra à Constituição, é uma tese inaceitável - está Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. 
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Ata da 2ª Sessão Não-Deliberativa, 
em ~6 de fevereiro de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 5Qll Legislatura 

Presidência dos Srs. Vai mi r Campelo e José Alves 

(Inicia-se a sessão às 9horas) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo 
Sr. 1 • Secretário em exercício. Senador Gilvam Bor
ges. 

É lido o Seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado: 

N• 123, de 1996 (n<> 150/96, na origem), de 15 
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Cãmara 
n"- 131, de 1995- Complementar (n"- 54/95- Com
plementar, na Casa de origem), que altera o art. 79. 
da Lei Complementar n<> 70, de 30 de dezembro de 
1991, que estabelece a Contribuição para Financia
mento da Seguridade Social - COFINS, Sancionado 
e transformando na Lei Complementar n"- 85, de 15 
de fevereiro de 1996. 

PARECER N" 42, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais, so
bre o Projeto de Lei do Senado n<> 121, de 
1995; de autoria do Senador Romero Jucá, 
que dispõe" Sobre a exploração e o aprovei
tamento de recursos minerais em terras indí
genas, de que tratam 0s arts. 176, § 1• e 
231, § ao, da Constituição, e dá outras 
providências. 

Relator: Senador Leomar Quintanilha 
É submetida a apreciação desta douta Comis

são de Assuntos Sociais, o Projeto de Lei do Sena
do n2 121 , de 1995, que dispõe sobre a exploração e 
o aproveitamento de recursos minerais em terras in
dígenas, de que tratam os arts. 176, § 1• e 231, § 32, 
da Constituição e dá outras providências. 

Os dispositivos constitucionais referidos, deter
minam que a pesquisa e a lavra de recursos mine-

rais e o aproveitamento dos potenciais de energia hi
dráulica, em faixa de" fronteira ou terras indígenas, 
terão condições específicas estabelecidas através 
de lei, reconhecidos os direitos originários dos índios 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 

Segundo o autor do projeto, o ilustre Se'nador 
Romero Jucá, o seu objetivo é o de apressar uma 
solução de maior importância para os nossos índios 
e para o Pais, criando um caminho de equilíbrio para 
os conflitos e para um novo processo de desenvolvi
mento para as comunidades indígenas. 

Dai, a presente proposição ser fruto de um ex
celente trabalho de debate e de entendimento reali
zado sobre o estatuto do fndio, com a participação 
de vários órgãos, como o DNPM, Conage, Funai, 
lbram, dentre outros. 

Cabe ressaltar alguns aspectos relevantes da 
proposição sob exame, dentre outros, a saber. 

- a pesquisa e lavra de recursos minerais em " 
terras indfgenas só poderão ser realizadas mediante 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as co
munidades afetadas, sendo-lhes assegurada partici
pação não inferior a 2 (dois) por cento do faturamen
to resultante da última etapa do processo de benefi
ciamento; 

- o aproveitamento de recursos minerais em 
terras indfgenas pelo regime de garimpagem é priva
tivo dos índios, e poderá ocorrer nas áreas delimita
das para esta fim por portaria conjunta do órgão indi
genista federal e órgão gestor dos recursos minerais 
e meio ambiente, devidamente apoiado em laudo 
antropológico específico; 

- por iniciativa do Poder Executivo, ex-ofi
cio ou provocação do interessado, as áreas si
tuadas em terras indfgenas poderão ser declara
das disponrveis para fins de pesquisa e conces
são de lavra, mediante edital que estabelecerá 
os requisitos a serem atendidos pelos requeren
tes e será elaborado conjuntamente pelos órgã
os federais de gestão dos recursos minerais e 
assistência ao fndio. 

- as receitas - pela ocupação do solo e nos re
sultados da lavra - das comunidades indfgenas ate
fadas serão aplicadas em beneficio direto e exclusi-
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vo de toda a comunidade, segundo plano de aplica-
ção previamente definid~; . . . 

- concluída a tramitação adrmniStrativa, o Po
der Executivo encaminhará ao Congresso Nacional 
processo para que este autorize a efetivação dos 
trabalhos de pesquisa e lavra, sendo formalizados 
por decreto legislativo, cabendo ao órgão de gestã? 
de recursos minerais a outorga do alvará de pesqlJ· 
sa. 

Sem dúvida, trata-se de matéria cuja importân
cia é inquestionável, pois envolve aspectos culturais, 
técnicos, econõmicos-sociais. ambientais, financei
ros, etc ... , e a nosso ver, a mais importante, que é a 
relativa à proteção dos direitos e interesses das co
munidades indígenas afetadas. 

Ao projeto foi oferecida emenda substitutiva 
da lavra do nobre Senador Ernandes Amorim 
que, a nosso ver, não alcançou a abrangência 
do feito original, razão pela qual somos pela sua 
rejeição. . 

Assim sendo, por se tratar de propos1ção que 
representa uma síntese do debate e entendimen10 
das panes interessadas, não" temos nada a obstar 
quanto a sua aprovação. Entretan10, uma análise es
pecífica de seu texto nos leva a apresentar algumas 
alterações, no propósito exclusivo de contribuir para 
o aperfeiçoamen10 de tão relevante matéria, conti
das na seguinte emenda: 

EMENDA N0-1 - CAS 

1 - Desdobre-se o § 5"- do ari. 19 na forma a 
seguir: 

Art. 19 ......•..••.•••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••.•. 
§ 5"- O Congresso Nacional poderá, justificando 

as razões de decidir, não au10rizar a mineração na 
área correspondente ao reqtierimen10 da empresa 
declarada prioritãria e determinar que o Departa
mento Nacional da Produção Mineral indefira o pedi
do. 

§ 6º- O titular do requerimen10 poderá recorrer 
do indeferimento, de que trata o parágrafo anterior, 
no prazo de cento e vinte dias de sua publicação em 
órgão oficial. 

§ 72 O Depariamen10 Nacional de Produção 
Mineral, por determinação do Congresso Nacional, 
sobrestará o pedido de au10rização para mineração 
nas áreas prioritãrias, facultando ao titular do pedido 
sanar eventuais irregularidades apontadas. 

EMENDA NO- 2- CAS 

11 - No parágrafo único do art 18: onde se lê 
antes, substitua-se por após. 

EMENDA NO- 3- CAS 

111 - No art. 19: onde se lê após, substitua-se 
por antes. 

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1995. -
Beni Varas, Presidente - Leomar Qulntanilha, Re
lator- Jonas Pinheiro - Joao França -Mauro M>
randa - Romero Jucá - Bello Parga - Antonio 
Carlos Valadares -José Alves - Carlos Wilson -
Luclo Alcllntara - Osmar Dias - Júnia Marlse -
Valmir Campelo - Waldeck Omelas. 

. TEXTO FINAL APROVADO NA COMISSÃO 
DE ASSUNTOS SOCIAIS AO PROJETO DE 

LEI SENADO NO 121, DE 1995 

DispOe sobre a exploraçao e o apro
veitamento de recursos minerais em ter
ras indlgenas, de que tratam os arts. 176, 
parágrafo 1•, e 231, parágrafo 32, da 
Constitulçllo, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 As atividades de pesquisa e lavra de re

cursos minerais em terras indígenas reger-se-ão 
pelo dispos10 nesta lei, no que couber. pelo Código 
de. Mineração e pela legislação ambiental. 

Art. 22 A pesquisa e a lavra de recursos mine
rais em terras indígenas só podem ser realizadas 
mediante au10rização do Congresso Nacional, ouvi
das as comunidades afetadas, sendo-lhes assegura
da participação nos resultados da lavra 

Art. 32 A pesquisa e a lavra de recursos mine
rais em terras indlgenas serão efetivadas no interes
se nacional, sob os regimes de au10rização de pes
quiSa e de concessão de lavra de que trata o Código 
de Mineração, por empresa legalmente constituída 
nos termos da Constituição Federal. 

Parágrafo único. O aproveitamento de recursos 
minerais em terras indfgenas pelo regime de garim
pagem é privativo dos índios, e poderá ocorrer nas 
áreas delimitadas para este fim por Portaria conjunta 
do órgão indigenista federal, do órgão gestor dos re
cursos minerais e do órgão responsável pelo meio 
ambiente, dispensada a edição da Permissão de La
vra Garimpeira prevista na Lei n2 7.805/89. 

Art. 42 Por iniciativa do Poder Executivo, ex of. 
ficio ou por provocação de interessado, as áreas si
tuadas em terras indígenas poderão ser declaradas 
disponíveis para fins de requerimento de autorizaç!lo 
de pesquisa e concessão de lavra, mediante edital 
que estabelecerá os requisitos a serem atendidos 
pelos requerentes. 

§ 1" O Edital será elaborado conjuntamente pe
los órgãos federais de gestão dos recursos minerais 
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e de assistência ao índio, com base em parecer 
técnico conjunto caracterizando a área como apta 
à mineração, e apoiado em laudo antropológico 
específico. 

§ 2• Os órgãos federais de que trata o parágra
fo anterior poderão expedir normas peculiares a se
rem aplicadas no processo de disponibilidade que 
signifiquem proteção às comunidades indígenas, in
clusive, se for o caso, sobre a pré-qualificação de 
concorrente~. 

Art 5"- O edital conterá o memorial descritivo 
da área disponível à mineração, estabelecerá os cri
térios para habilitação à prioridade e disporá sobre 
as condições técnicas, econõmicas, sociais, ambien
tais e financeiras necessárias, bem como sobre ou
tras condições relativas à proteção dos direitos e in
teresses da comunidade indígena afetada 

Art 6" As condições financeiras referidas no 
artigo anterior incluem o pagamento às comunida
des indígenas afetadas de: 

I - renda pela ocupação do solo; e 
11 - participação nos resultados da lavra 
§ 1• A renda pela ocupação do solo deverá ser 

expressa em valor anual a ser pago por hectare ocu
pado e será devida por todo o tempo de vigência do 
alvará de pesquisa a partir da data de ingresso na 
área, que será a data considerada como de inicio 
dos trabalhos de pesquisa, podendo essa obrigação 
ser objeto de fiança bancária ou seguro garantia ou 
caução de títulos. 

§ 20 A participação da comunidade indígena 
nos resultados da lavra não poderá ser inferior a 
dois por cento do faturamento bruto resultante da 
comercialização do produto mineral, obtido após a 
última etapa do processo de beneficiamento adotado 
e antes de sua transformação industrial. 

§ 32 Estende-se aos subprodutos comercializá
veis do minério extraído a base de cálculo sobre a 
qual define-se a participação da comunidade indíge
na no resultado da lavra. 

Art 7• As receitas provenientes dos pagamen
tos previstos no artigo anterior serão aplicadas em 
benefício direto e exclusivo de toda a comunidade 
indígena afetada, segundo plano de aplicação pre
viamente definido. 

§ 1• A comunidade indígena poderá assesso
rar-se livremente para a elaboração do plano referi
do nocaput 

§ 20 As receitas provenientes da ocupação do 
solo serão depositadas em conta bancária especifi
ca e poderão ser integralmente utilizadas pela comu
nidade indígena. 

§ 3"- As receitas provenientes da participação 
da comunidade nos resultados da lavra serão depo
sitadas em Caderneta de Poupança específica, em 
favor da própria comunidade, que poderá movimen
tar livremente apenas os rendimentos reais decor-
rentes. · 

§ 4'- A utilização do capital principal da poupan
ça referida no parágrafo anterior estará condiciona
da à aplicação em projetos específicos de interesse 
da comunidade e dependerá de prévia autorização 
do órgão indigenista federal, e da anuência do Minis-
tério Plblico Federal. · · 

§ 5"- Caso se verifique a qualquer tempo, des
vio de finalidade na utilização das referidas receitas, 
o órgão indigenista federal ou qualquer membro da 
comunidade poderá representar ao Ministério Públi
co Federal para que este adote as providências ca-
bíveis. . 

- § 6"- Destinar-se-ão dois e meio por cento da 
participação devida às comunidades indígenas nos 
resultados da lavra, para constituição de um Fundo 
Especial a ser utilizado no atendimento de comuni
dades indígenas carentes, a ser regulamentadas 
pelo Poder Executivo. 

Art 6"- Sem prejuízo de outras obrigações esta
belecidas no Edital as empresas concorrentes deve
rão satisfazer as seguintes condições: 

I - ter experiência comprovada, como minera
dera, em empreendimento próprio, ou por empresa 
controladora; 

11 - firmar carta-compromisso de apresentação 
de fiança bancária ou seguro garantia ou caução de 
títulos, para sustentar os desembolsos financeiros 
previstos no plano de pesquisa, a ser apresentada 
ao órgão gestor dos recursos minerais; 

III - apresentar termo de compromisso, com 
promessa de formalizar caução no montante da ren
da pela ocupação do solo; 

IV - comprovar, diretamente ou através de em
presa controladora, ter capital social mini mo não in
ferior a cinqüenta por cento do valor do orçamento 
do programa de pesquisa a ser desenvolvido na 
·área; 

V - apresentar certidão negativo de tributos fe
derais, eataduais e municipais, e comprovação de 
regularidade de recolhimento das obrigações previ

. denciárias. 
Parágrafo único - O edital de que trata o artigo 

4'- desta lei poderá, excepcionalmente, alterar as 
condições estabelecidas neste artigo, nos casos em 
que seja necessário viabilizar a participação de em
presas de mineração pertencentes às próprias co- -
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munidades indlgenas ocupantes da área objeto do 
edital. 

Arl 92 Para a outorga da autorização de pes
quisa e de concessão êle lavra, serão conjuntamente 
apreciados os requerimentos protocolizados dentro 
do prazo que for convenientemente fixado no Edital, 
definindo-se, dentre estes, como prioritário, o preten
dente que melhor atender aos requisitos estabeleci
dos no Edital. 

Parágrafo único. A interposição de recurso à 
decisão administrativa de definição de prioridade so
mente caberá a empresas habilitadas ao certame e 
obedecerá sistemática prevista no Edital ou em Por
taria interministerial específica. 

Art 1 o O órgão federal de assistência ao índio 
promoverá a audiência da comunidade indlgena, as
sistida por representante do Ministério Público Fede
ral, que atestará a legitimidade da manifestação da 
vontade dos índios. 

§ 12 A empresa declarada prioritária nos ter
mos do artigo anterior poderá participar do procedi
mentos de audiência da comunidade indígena ateia
da 

§ 2" Definir-se-é, por consenso entre as partes, 
uma instituição ou pessoa para, na qualidade de ár
bitro, intermediar os eventuais impasses que ve
nham a ocorrer quando da negociação do contrato 
previsto no parágrafo 1~. do art. 13, desta lei. 

Arl 11 . Conclulda a tramitação administrativa, 
o Poder Executivo encaminhará o processo ao Con
gresso Nacional para que este autorize a efetivação 
dos trabalhos de pesquisa e lavra, segundo dispõe o 
parágrafo ~. do art 231, da Constituição Federal. 

Parágrafo único. A autorização a que se refere 
este artigo será formalizada por decreto legislativo, 
cabendo ao órgão de gestão dos recursos minerais 
a outorga do alvará de pesquisa 

Arl 12. A União assegurará ao titUar da autori
zação a execução da pesquisa, responsabilizando
se pelo seu patrimônio e segurança das equipes. 

Arl 13. Conclufda, ·tempestivamente, a pesqui
sa, e aprovados, pelo órgão federal de gestão de re
cursos minerais o relatório final dos trabalhos reali
zados, em que fiquem demostradas a existência de 
jazida e a viabilidade. técnico-econOmica do seu 
aproveitamento, o titular da autorização requererá a 
concessão de lavra, na forma estabelecida no Códi
go de Mineração e legislação complementar. 

§ 12 O requerimento de concessão de lavra de
verá ser instruido com contrato firmado entre a em
presa mineradora e a comunidade indlgena afetada, 
com a assistência do órgão indigenista federal, no 
qual fiquem estabelecidas todas as condições para o 

exerclcio da lavra e o pagamento da participação 
dos índios nos seus resultados, bem como as res
po_nsabilidades das partes. 

§ 2" Respeitado o limite mínimo estabeleCido -
no parágrafo 22, do art 60, desta lei, é admitida, nes
ta fase, a renegociação do percentual ~teriormente 
pactuado, limitada a variação do valor de vinte e cin
co por cento, para mais ou menos. . . ' · -.. 

Arl 14. A outorga dos direitos para a execução 
dos trabalhos de lavra será expedida pela autorida
de competente, baixada com estrita observância dos 
termos e condições da autorização do Congresso 
Nacional e das demais exigências desta lei e da le
gislação mineral, ambiental e de proteção aos ín-
dios. . . · 

Art 15 .. o Ministério Público Federal àc;Ompa
nhará todos os procedimentos decorrentes da apli
cação do disposto nesta lei, representando ao Con
gresso Nacional na eventualidade de descumpri
mento de qualquer dos termos e condições fixadas 
no ato autorizativo. 

Art 16. A União, ·por seu órgão competente, 
procederá ~ levantamento geológico básico das 
terras indlgenas, fazendo incluir este trabalho nos 
programas regulares de mapeamento. 

Parágrafo único - Os trabalhos necessários 
· aos levantamentos geológicos básicos serão execu
tados com assistência de campo do órgão indigenis
ta federal, que dará prévio conhecimento do trabalho 
à comunidade indfgena. - -

Arl 17 O órgão federal de assistência ao índio 
estabelecerá limites provisórios para as áreas não 
delimitadas por atas oficiais, bem como aquelas nas 
quais tenha sido constatada a presença de índios 
isolados ou de cantata recente. 

§ 12 O órgão gestor dos recursos minerais de
terminará a suspensão da tramitação dos processos 
mineratórios que incidirem sobre as áreas definidas 
pelas portarias mencionadas no caput, enquanto 
não estiverem estas delimitadas por atas oficiais. 

§ 2" Após delimitadas as áreas referidas, serão 
indeferidos os requerimentos de pesquisas nelas in
cidentes. 

Arl 18. Não se aplicará o direik> de prioridade de 
que trata o art 11, letra a, do Decreto-Lei n2 227/67 
(Código de Mineração), aos requerimentos de pesqu~ 
sa incidenl!l5 em terras indígenas protocolizados junto 
ao órgão gestor dos recursos minerais, após a da1a da 
promulgação da Constituição de 1988. 

Parágrafo único. Os requerimentos de pesqui
sa protocolizados após a data estabelecida neste ar
tigo serão indeferidos de plano pelo dirigente do ór
gão gestor dos recursos minerais. 
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Art 19. Os requerimentos de autorização de 
pesquisa e de registro de licença que objetivem as 
áreas situadas em terras indígenas. e que tenham 
sido protocolizados antes da promulgação da Cons
tituição de ·1988, serão anali~ados pelo órgão gestor 
dós recursos minerais, para fins de declaração de 
prloritfade~ · · : . . 

§ ,~'oS reqúerimentos prioritários poderão plei
tear a concessão de pesquisa e a autorização de la
vra sem submeter-se aos procedimentos de disponi
bilidade previstos nos artigos 4•, 50 e 90, desde que 
atendam a todas as demais disposições desta lei e 
às demais condições específicas que \tenham a ser 
estabelecidal) em portaria conjunta do órgão indigenis
ta federal. e do órgão gestor dos recursos minerais: 

· § 2• O órgão gestor dos' recursos minerais fará 
publicar no Diário Oficial da União as relações dos 
requerimentos considerados prioritários, devendo os 
respectivos requerentes, no prazo de cento e vinte 
dias após a publicação, comprovar que atendem ao 
disposto no art ao, desta le';,' ·adm~ida, neste perío
do, a transferência da titularidade, na forma da lei. 

. § 3' O não cumprimento tlo que estabelece o pa
rágralo anterior, ensejará o indeferimento do pedido. 

§ 4• Os requerimentos prioritários poderão ser 
sobrestados, desde que a atividade mineral seja 
considerada prejudicial à comunidade indígena afe
tada, em laudo antropológico ou relatório de impacto 
ambiental específico. 

§ 5" O Congresso Nacional poderá, justificando 
as razões de decidir, não autorizar a mineração na 
área correspondente ao requerimento da empresa 
declarada prioritária e determinar que o Departa
mento Nacional da Produção Mineral indefira o pedido. 

§ 6" O titular do requerimento podérá recorrer 
do indeferimento, de que trata o parágrafo anterior, 
no prazo de cento e vinte dias de sua publicação em 
órgão oficial. 

§ 7• O Departamento Nacional de Produção 
Mineral, por determinação do Congresso Nacional, 
sobrestará o pedido de autorização para mineração 
nas áreas prioritárias, facuttando ao t~ular do pedido 
sanar eventuais irregularidades apontadas. 

Art 20. As empresas declaradas prioritárias 
apresentarão proposta para o pagamento da renda 
pela ocupação do solo e participação nos resultados 
da lavra, as quais poderão ser objeto de livre nego
ciação com a comunidade indfgena, durante os proce
dimentos de audiências previstos no art 1 O desta lei. 

Parágrafo único. Não havendo êxito na nego
ciação entre a comunidade indígena e a empresa 
prioritária, declarar-se-à a área disponível, na forma 

do art. 40, desta lei, podendo a antiga empresa prioritá
ria habilitar-se nonnalmente, nos tennos do edital. 

Art 21. Aplica-se aos minerais nucleares e ao 
petróleo, no que coober, o disposto nesta lei, ficando 
o Poder Executivo autorizado a editar normas .com
plementares para exploração destes bens minerais 
em terras indígenas. 

Art 22. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 23. Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
- Senador Beni V eras, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O ex- ·
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte 

OF[CIO NO 1 /96-CAS 

Brasília, 26 de janeiro de 1996. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2•, do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Co- _ 
missão aprovou o Projeto de Lei do Senado nO 121 
de 1995, que Dispõe sobre a exploração e o apro
veitamento de recursos minerais em terras indíge
nas, de que tratam os arts. 176, § 1• e 231 § 32, da 
Constituição, e dá outras providências, em reunião 
de 7 de dezembro de 1995. 

Atenciosamente, Senador Beni Veras, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O ex
pediente lido vai à publicação. 

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
tennos do art. 91, §§ 3' e 5", do Regimento Interno 
do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias 
úteis para a interposição de recurso por 111 o da 
composição da Casa para que o Projeto de Lei do 
Senado nO 121, de 1995, cujo parecer foi lido ante
riormente, de autoria do Senador Romero Jucá, que 
dispõe sobre a exploração e aproveitamento de re
cursos minerais em terras indígenas, de que tratam 
os arts. 176, §1 ,• e 231, §32 da Constituição Federal 
seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Pas
samos à lista de oradores. 

·Concedo a palavra ao Sr. Senador Ep~cio Ca
feteira 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA.Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, serei breve. 
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Procuro ser objetivo: na realidade o laurel deste Go
verno, o escudo de defesa do Presidente é o Real, 
ou seja, é a nossa moeda, o Real. Fiquei apreensi
vo, sem saber se são os amigos do Presidente, ou 
os seus inimigos, os que apóiam o Governo, ou os 
que dele discordam que sugeriram a criação da 
moeda de cinco reais. 

O americano já teve a moeda de US$1,00, o 
dólar de prata. Gradativamente, para valorizar sua 
moeda, foi diminuindo. Hoje não há mais moeda de 
US$1. De US$0,50 já é dificil encontrar, é uma rari
dade. As moedas que o americano tem são de 
US$0,25, US$0,1 O e US$0,05. Essa é a realidade, é 
uma moeda que vale. 

No Brasil, temos a moeda de R$1. Pretende-se 
que ela valha, mas, por outro lado, pretende-se lan
çar a moeda de R$5. O trabalhador vai ganhar, de 
salário mínimo, vinte moedas de R$5. É um pouco 
menos do que Judas recebeu para vender Cristo, 
pois ele vendeu por trinta moedas. E o trabalhador 
vai ganhar vinte. 

Estou vindo, Sr. Presidente, do Banco do Bra
sil; fui trocar R$100, para despesas de cass. Sr. Pre
sidente, não há uma eMula de R$1 na agência do 
Banco do Brasil do Senado Federal. Recebi este pa
cote: 100 moedas de R$1. 

Esse é o perigo que corre a moeda do Brasil. O 
dinheiro brasileiro caminha para transformar-se em 
moeda Amanhã, quem sabe, esses homens que que
rem a moeda de R$5, ao invés da de R$10, farão a 
moeda de R$50. E, de repente, passarémOS a não ter 
mais cédliss. 

Para colaborar com o Governo, Sr. Presidente, 
peço que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
evite a emissão de uma moeda de R$5, se é que pre
tende que a moeda continue a ~ um· qLilo de 
frango. Diz-$e que com R$1 CO~Jllr8"56 um quilo de 
frango. Mas se seguirem transbrrnando o nosso di
nheiro em moeda, daqui a pouco, nem com a moeda 
de 5 reais se consegLirá ~um qLilo de frango. 

Portantl, Sr. Presidente, é de fonna objetiva que 
mostro aquilo que é cuia!. Nem um guardador de car
ro quer receber moeda; ele alé aceita uma cédula de 
R$1, mas não quer a moeda de R$1. Se jogarmos no 
chão moeda de R$1 e uma cédlia R$1, quem passar 
apanha a cédlia mas ~ apanha a moeda A moeda 
é o símbolo da falta de valor. E é isso que estão que
rendo fazer com o dinheiro brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (- AM. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Srs. Senadores: na manhã de ontem, 
em sessão solene, o Congresso Nacional recebeu a 
mensagem do Senhor Presidente da República 
Desnecessário dizer que a presença de Ministros e 
Embaixadores foi devidamente notada. Quase todo 
o alto escalão do GOverno ali se encontrava A men
sagem não vinha com a assinatura do Senhor Presi
dente da República. Temos que extrair alguma análi
se do que Sua Excelência mandou para esta Casa. 

Em primeiro lugar, o Presidente da República diz 
que o corporativismo e a prática de aumentar gastos 
sern elevar receitas são obstáculos para o Governo 
que comprometem a estabilização econõmica e o Pla
no Real. 

Sem dúvida alguma, essa é uma grande reali
dade. Lembro-me - e V. ExA. que hoje preside essa 
sessão, foi Constituinte comigo - de que uma das 
brigas que tivemos na Assembléia Nacional Consti· 
tuinte era o hábito que os Parlamentares tinham e 
têm de incluir despesas sem determinar a receita 
correspondente. 

Ora, quem quer realmente entender a mensa
gem do Presidente da República há de se debruçar 
sob este aspec1D. Portanto este é um ponto positivo. 

Segundo ponto, Sr. Presidente, com o qual, 
também, me ponho de acordo, e não estou de acor
do com tudo - devo de logo salientar - é quando o 
Presidente diz que o grande obstáculo à consolida
ção do Real e à sustentação do crescimento é o cor
porativismo. 

Sem dúvida alguma, este é o País em que, há 
muito te~. conforme diz o próprio Presidente da 
República, as institLições plblicas, as empresas e 
as organizações da sociedade civil são colocadas a 
serviço de grupos particliares que as controlam. fi
cando acima dos anseios da população. 

Ora, tivemos o episódio dos chamados "Anões 
do Orçamento•. Ali houve um corporativismo enor
me. T omoU-$e conhecimento do número de Deputa
dos COIT1Jrometidos com empre~eiras que financia
vam, através do Orçamento, o enriquecimento de 
alguns desses Parlamentares e ampliavam a sua 
conta bancária. No entanto não se sabe, Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, onde é que esses 
empre~eiros foram parar, porque, na própria CPI 
que foi instaurada, várias lideranças não incluíram 
os seus membros, para que não se descobrissem o 
corruptor e o corrupto. Alguns deles renunciaram ao 
mandato, outros perderam, outros desistiram -da 
vida pública, mas o corporativismo está sendo re
clamado pelo Presidente da República. 

Penso que todos estamos de acordo. 
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Agora, Sr. Presidente, preciso fazer um reparo 
a esta mensagem. Disse o Presidente da República 
que a Constituição incluiu em seu texto dispositivos 
inibidores da operação governamental: "0 Regime 
Jurídico Único, o ingresso exclusivo no serviço públi
co através de concurso •.. "- veja bem, Sr. Presidente, 
vou repetir: o ingresso exclusivo no serviço público 
através de concurso é dado pelo Presidente da Re
pública como inibidor de operação governamental -
" .. . e a generalização do instituto da estabilidade" -
esses três fatores - "engessaram a administração 
em seus diversos níveis". 

Sr. Presidente, V. Ex• foi Constituinte, mas o 
Senador Fernando Henrique Cardoso, que elaborou 
as normas regimentais, para que começasse a fun
cionar a Assembléia Nacional Constituinte, partici
pou, ao longo dos dezanove meses, e, portanto, Sua 
Excelência, aqui, não fez a sua mea-culpa Deveria 
ter acrescentado que, àquela altura, no instante em 
que Sua Excelência participava da elaboração da 
Constituinte, não lhe ocorria que, amanhã, o serviço 
público, através de concurso, seria inibidor. 

Neste Pais, Sr. Presidente, se há alguma coisa 
que moraliza o serviço público é o concurso. ~ alia
v és do concurso que o pobre, o remadiado e o rico 
podem chegar a exercitar sua função, porque a con
vocação para o serviço público não é feita através 
do nepotismo ou do afilhadismo plblico. O cidadão 
pode ser preto, branco ou amarelo, mas se ele tiver 
mérito, mérito a ser aferido através de concurso, es
tará ingressando fatalmente no serviço público. 

Custa-me muito a entender que o Presidente 
da República não se recorde de que esta é sem dú
vida nenhuma uma das nossas maiores conquistas. 
Ele próprio foi um homem que esteve no serviço pú
blico através de concurso. Eu mesmo fti Promotor 
Público através de concurso. Não quis assumir por
que precisava do título para concorrer a uma cáte
dra Se não fosse o concurso público ninguém me 
daria o título, Sr. Presidente. Como é que nós pode
mos dizer, numa mensagem presidencial, que isso 
dificulta, que isso é um dispositivo inibidor? O que o 
Presidente da República deveria ressaltar - que é o 
que faço agora - é que uma Constituição ou uma lei 
que a complete não pode conter apenas uma situa
ção emergencial da atualidade, mas sim escancarar 
uma porta para o futuro, a fim de regular da forma 
mais emergente a matéria abordada. 

Ora, se se estava tratando de uma Constilli
Ção, se o texto constitucional é algo que se projeta 
para o futuro, não se pode evidentemente deixá-lo 
ao sabor, ao alvedrio, ao gosto de quem está even-

tualmente no poder. Tanto assim o é que quando 
Sua Excelência não estava no Executivo, passava 
pela porta estreita do Legislativo, no convívio ·difícil 
com outros companhelros, .. que têm que dar a sua 
opinião, e portanto não é a sua, isolada, que decide, 
Sua Excelência conix>rdava que o serviço público é 
um fator disciplinador da boa conquista para a fun
ção pública 

O Sr. Epltaclo Csleteira - Concede-:me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL :- Com muita 
honra 

O Sr. Epitaclo cafeteira - Nobre. Senador 
Bernardo Cabral, ontem me pronunciava sobre as 
organizaÇÕes não-governamentais nacionais e inter
nacionais, que ditam- porque querem ditar- as nor
mas de comportamento. E na ocasião eu mostrava 
que aqui, no Brasil, tarmém estávamos; talvez até 
politicamente, aceitando as organizaÇÕes não-gover
namentais com maior· importáncia do que· as organi
zaÇÕes governamentais. Por exemplo, o Senado, 
nesta reforma da Previdência, está alheio, ainda não 
foi chamado para ser ouvido, mas a CUT e a Força 
Sindical estão ditando as normas. E dizem que tudo 
é privilégio. Claro que é privilégio. Estudar é privilé
gio, ter oportunidade de estudar é um privilégio. 
Quem estuda vai exercitar seu saber, e em o fazen
do, quem não teve estudo acha que é um privilégio. 
O que estamos vendo é que resolveram jogar pedra 
no IPC. Há 33 anos contribuo para este instituto e 
não sou aposentado. Mas se usar o IPC sou um pri
vilegiado! Então, veja V. Ex", o Governo resolveu co
meçar a pensar pela cabeça de Vicentinho. Vicenti
nho é que está dizendo agora o que é certo e o que 
é errado, qual é o melhor caminho. ~ da cabeça dos 
representantes do povo que se quer extrair qualquer 
pensamento. Somos os privilegiados porque o nosso 

-subsidio bruto é R$8 mil, dos quais se recebe cerca 
de R$5 mil. Mas o Sr. Boris Casoy, que recebe R$25 
mil e trabalha uma hora por dia, dá-se ao luxo de 
"dar baRana" a uma corporação como é o Congres
so Nacional, e fica por isso mesmo. Querem a liber
dade de imprensa exatamente para isso. Participei, 
Senador Bernardo Cabral - não fui punido como V. 
Ex~- da resistência no v'&!ho MDB, partido da resis
tência, num período em qUe o jornal O Estado de S. 
Paulo publicava "Os Lusíàdas" porque não podia 
publicar o que pensava, ou então a receita de bolo, 
que eram as únicas coisas que a censura deixava 
passar. Sou a favor da liberdade de imprensa, mas a 
imprensa tem que respeitar os poderes constitufdos 
desta República. Porque não o fazendo está a das-
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serviço da deroocracia E é isso a que estamos as
sistindo, seja no tocante às reformas que se preten
dem, seja na defesa de· empregos, seja no respeito 
da lei; seja até nos gestos obscenos de programado
res. Mas, Senador Bernardo Cabral, creia V. Ex• que 
pode haver os que se intimidam, mas não me intimi
dei sequer à força das armas e não me intimidarei 
também à força do poder de comunicação da televi
são, porque. não durmo com as imagens de televisão 
e, sim, com a minha consciência e a certeza de que 
estou cumprindo com o dever que me foi atribuído 

· pelo p6w do Maranhão. Quero me congratular com 
V. Ex", que diz exatamente o que pensa Comungo 
com V. Ex• em quase tudo, V. Ex• sabe disso. É pre
ciso que no5 postemos de pé na defesa de uma ins
titúçao· que, no momento, está em nossas mãos e 

·em nossos atos defender. Obrigado. . . . . ' 

O SR. BERNARDO CABRAL- Senador Epila
cio Cafeteira, para abonar o que V. Ex" Clisse - o 
que é desnecessário -, que a imprensa deveria estar 
comungada com o Legislativo, gostaria de falar so
bre a minha experiência: fui fundador do MDB e, 
quando cheguei a esta Casa, aos 30 anos, fui, em 
determinada noite, juntamente com outros compa
nheiros, para a frente da Universidade de Brasflia; o 
mais velho, Martins Rodrigues - que talvez não ti
vesse, naquela época, a idade que tenho hoje, mas 
era o mais experiente - capitaneava Mário Covas, 
Paulo Macarini e Bernardo Cabral, alguns de braços 
dados para proteger os prOfessores e alunos da Uni
versidade. Tomamos mangueira, gás lacrimogêneo 
e, pou::o tempo depois, todos nós que lá estávamos 
fomos cassados e perdemos dez anos de direitos 
políticos. 

Àquela altura, estávamos no Legislativo defen
dendo a imprensa Não sei por que maquinaçOes al
gum poderoso descobriu que o ideal é não permitir 
que o Legislativo fique de mãos dadas com a im
prensa, ou a imprensa com o Legislativo. O ideal é 
deixar que a imprensa desmoralize o Legislativo - o 
que, aliás, é ca.ntterfstico das ditaduras, desmorali
zar o Legislativo e enfraquecer o Judiciário - porque, 
a partir daí, feita e$sa dicotomia, fica mais fácil cer
cear, coarctar o pulmão do povo brasileiro, que é o 
Legislativo, pois é aqli que vêm desaguar todos os 
anseios e clamores populares. 

Ora, quando o Legislativo está fechado, quan
do ele não funciona, a primeira conseqüência é o 
arnordaçamento da imprensa Essas duas forças 
precisam se dar conta de que devem estar unidas, e 
não é através da desmoralização do parlamentar, di
zendo que ele tem privilégios - diria até que são 

prerrogativas, mais do que privilégios - que isso vai 
acontecer. Na realidade, V. Ex• não ganha bem, 
corno nenhum de nós. Isso é ilusão. Agora mesmo, 
estão dizendo que um Senador ganha R$40 mil; não 
sei para onde está indo a diferença do que me pa
gam, mas eu não recebo essa quantia Nós, Sena
dores, temos que nos trajar bem e as Senadoras, 
melhor ainda Não podemos. de forma alguma, ter 
uma postura que não seja compatível com o cargo. 
V. Ex• diz que contribui para o IPC há 32 anos. V. 
Ex• não contribui, V. Ex• é forçado a fazê-lo, para 
sustentar os colegas que vieram para cá, como Kon
der Reis, um homem da maior seriedade, como o 
pobre Nelson Carneiro, porque não têm como sobre
viver. 

Ora, se devolverem a contribuição feita por V. 
Ex• durante 32 anos, V. Ex" vai ter uma fortuna nas 
mãos que não terá depois que se aposentar, até o 
fim de sua vida Portanto. veja que não é esse o an-
gulo. . 

O que precisamos é dar transparência ao Le
gislativo, acabar com aquelas vantagens que são 
acopladas ao mandato, dizendo que se tem esta ou 
aquela vantagem. Que se dê um salário razoável, 
correspondente ao valor do parlamentar, e se acabe 
com tudo mais. Eu não tenho nenhuma dificuldade 
nisso. Acho que todos nós aqui não viemos fazer 
disto profissão. 

Sempre digo que o político o é por vaidade, por 
vocação ou por ambição. Se ele o é por vaidade, se 
quer gastar seu dinheiro para se eleger, muito bem! 
Se ele o é por ambição, para fazer as suas negocia
tas com os bancos, com a Caixa EconOmica, com o 
Banco Central, muito bem! Agora, os que são voca
cionados, como tantos que aqui estão, acabamos 
sendo cassados ou sendo espezinhados por aque
les que têm interesse em liquidar com a institúção -
não com o parlamentar em particular, porque, se as
sim o fosse, não denegririam a instituição como um 
todo. 

O Sr. C8slklo Maklaner - Pennite-me V. Ex• 
um aparta, Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex", 
com muito prazer. · · 

O Sr. C8slldo Maldaner- Gostaria, em primei
ro lugar, de cumprimentá-lo por citar dois ilustres ca
tarinenses. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obriga-
do. 

O Sr. Casildo Maklaner- Um deles, da resis
tência, que esteve ao lado de V. Ex" tentando prote
ger os professores da UnB, o ilustre catarinense 
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Paulo Macarini; o outro. que sobrevive do IPC, é o 
velho companheiro, o vélho lutador catarinense An
tônio Carlos Konder Reis. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Um dos ho
mens mais honrados e mais competentes que co
nheci na minha vida 

O Sr. Casildo Maldaner - Quero cumprimen
tá-lo porque isso, dito por V. Ex•, enobrece Santa 
Catarina. Em aparte a V. Ex', o nobre Senador Epi
tacio Cafeteira falava da época em que era diffcil o 
trabalho da imprensa, a falta de liberdade de comu
nicação - citavam Os Lusfadas ou receitas de bolo. 
Isso me fez lembrar cie uma ocasião, no Congresso 
Nacional, quando o ilustre Senador Epitacio Cafetei
ra, então Deputado, empurrou um carrinho com um 
bolo, expressando a falta de liberdade de comunica
ção. Foi uma passagem simbólica que S. Ex• usou 
há alguns anos no Congresso Nacional, em tempos 
difíceis. Sobre o tema que V. Ex• aborda nesta ma
nhã, quero também cumprimentá-lo pela presteza, 
pois ontem foi enviada a Mensagem a esta Casa e 
na primeira hora da manhã, v. Ex• já trata do assun: 
to, depois de ter passado, com certeza, a noite a es
tudá-lo, procurando ver os descaminhos possíveis. 
Um deles é considerar o concurso público um inibi
dor da operação governamental, segundo diz a Men
sagem Presidencial. E, assim, V. Ex• traz o assunto 
ao debate do Congresso Nacional logo nesta segun
da sessão legislativa do ano. Quero cumprimentá-lo 
pela acuidade, pela maneira com que se dedica a 
essas causas tão importantes do Brasil, não deixan
do passar nada. t por isso que cada vez mais o ad
miro, ainda mais porque, no início desta manhã re
pito, V.Ex• vem trazendo a público, "ruminand~". a 
mensagem presidencial, procurando trazer ao deba
te casos tão importantes. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Quero agrade
cera V. Ex', nobre Senad9r, porque, em verdade, a 
abordagem que fiz não é sequer uma abordagem 
crítica no sentido depreciativo, mas no sentido analí
tico e construtivo. Até porque comecei dizendo que 
concordava quando o Presidente da República con
Siderava essa prática córporativista de aumentar 
gastos sem elevar receitas um obstáculo para o Go
verno, pois comprometia, conseqüentemente, a es
tabilização econômica. 

Estou de pleno acordo com Sua Excelência 
quando faz essa afinnação, mas continuo a enten
der que é diffcil que se queira colocar na vala co
mum o instituto do concurso público como se ele 
fosse um parâmetro - para usar o termo presidencial 
- que inibe uma operação governamental. 

Há falhas? Vamos corrigi-las. De que forma o 
concurso público pode ser aprimorado? Dele extir
pando este ou aquele senão? Mas acabar? Nós va
mos vo~ar ao passado, quando os parlamentares 

_estaduais faziam o seguinte: para segurança pública 
era nomeado como agente policial um beleguim 
qualquer que dispunha do prestígio do Deputado Es
tadual; e lá se colocava na segurança pública um 
h~mem abs?lutamente despreparado. Eu sei porque 
fu1 Secretáno da Justiça e encontrei comissários de 
polícia - à época, eram chamados delegados - que 
não eram bacharéis em. Direito. Hoje, são obrigados 
a submeter-se a um concurso público para estar na 
segurança pública, e por aí afora. 

Ora, se nós eliminarmos isso, pior será Se o 
Governo tem dificuldades em contratar pessoas alta
mente capazes, que o concurso público inibe, crie
mos exceções. Não custa nada. Esta Casa está -
sempre pronta a contribuir, até porque quem exerci-
ta a Chefia do Executivo é um ex-integrante desta 
Casa; que Sua Excelência diga que forma encon-

- Irou, uma vez que agora está com experiência do 
Executivo. -

Senador Casildo Maldaner, V. Ex•, antes de 
ocl4Jar essa cadeira, foi Governador de Estado. Se, 
naquela época, não houvesse esse freio, V. Ex• não 
teria sequer este argumento: Não posso nomear 
porque isso só p_(lde ser feito através de concurso 
público. V. Ex• teria de ceder e de concessão em 
concessão é que se vai levando a Administração Pú
blica a um desastre. 

Neste ponto, realmente, não posso deixar de 
reconhecer que há uma falha presidencial, e falha 
talvez atribuída àqueles que estão com pressa, mui
ta pressa de levar o Presidente da República a de
clarações como essa e ainda à de que o Governo 
vai reduzir encargos trabalhistas. 

Ora, o Tribunal Regional do Trabalho acaba 
de. anular o primeiro acordo que envolve isso. t 
evidente que alguém leva o Presidente da Repúbli- -
ca a. u_ma declaração dessa, que não deixa de ser 
prec1J)IIada Na hora de dizer que se reduz encar-
go t~abalhista porque o Sesc, o Senac, o Sanai, o 
Ses• ~ .o ~brae ~ão causadores da inflação, va
mos •nclus1ve ret~rar homens que vieram para a 
vida pública porque ingressaram através de institu
tos como o Sesi. Cito o exemplo do Sr. Luiz Inácio 

-L~la da Silva, o hoje eminente lfder do PT. O pró
pno Senador José Eduardo Outra apoiou um dis-
curso nosso feito aqui, inclusive com vários apar
tes, sobre a manutenção dos chamados "Quatro 
Esses". porque o próprio Lula havia começado 
como lameira mecânico, otrcio que aprendeu nas 
escolas do Sesi. 
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Imagine V. Ex•, se formos levar a ferro e fogo 
essa história das propostas de mudança na legisla
ção trabalhista, o que não haverá! Isso vai ser maté
ria para outro discurso. 

Acho que temos que contribuir com o Pr.esiden
te da República e não destruir essas suas boas 
idéias. E a melhor forma de contribuir é fazendo esta 
análise crítica, mostrando os senões, indicando ca
minhos e apontando soluções. 

O Sr. José Alves - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex• 
com prazer, nobre Senador José Alves. 

O Sr. José Alves - Parabenizo V. Ex•. Sena
dor Bernardo Cabral, pela lucidez da análise que faz 
sobre alguns pontos da mensagem presidencial, 
chegada a esta· Casa no dia de ontem. Ater-me-ei 
apenas a um ponto que V. Ex• realçou: a instituição 
do concurso público. O concurso público é uma con
quista da democracia brasileira, é uma conquista de 
segmentos importantes da sociedade brasileira que 
têm, por intermédio do concurso, um meio de con
correr, em igualdade de condições, nas oportunida
des que essa mesma sociedade oferece. Então, a 
instituição do concurso público é uma conquista fun
damental, que não engessa o Governo brasileiro, 
pois este tem os seus DAS para flexibilizar e agilizar 
os seus mecanismos de funcionamento. 

O SR. ·BERNARDO CABRAL - Estou de pleno 
acordo. 

O Sr. José Alves - É uma conquista funda
mental e importante de justiça da sociedade brasileic 
ra. Parabenizo V. Ex' pela coerência com que tem 
pautado a sua vida pública e, especialmente, pela 
felicidade deste pronunciamento, na manhã de hoje. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obriga
do, nobre Senador José Alves. 

Realmente, recolho o aparte de V. Ex• como 
um incentivo e continuo a afirmar que uma Constitti
ção não pode ser apenas uma contemplação de um 
momento atual, de um momento conjuntural; ela tem 
de abrir a sua janela para uma ampla estrutura que 
possa prever, de forma abrangente, uma matéria a 
ser abordada. 

Se começarmos a elaborar un texto constitucio
nal, ou fazermos emendas que acabem picotando a 
Lei Maior, verificaremos que nem foi garantido o que 
se fez ontem nem se garantirá o que virá amanhã. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, essa contribui
ção é feita numa manhã em que se diz que o Legis
lativo não trabalha; no entanto, aqui estamos, às· 
vésperas de um sábado de Carnaval, tratando de 

um assunto dessa seriedade. Quero agradecer aos 
Colegas pela maneira cortês com que me ouviram. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 '
Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N" 111, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, na forma regimental, as seguin

tes homenagens pelo falecimento de Estevão Ânge
lo de Sousa 

a) inserção em ata de um voto de pesar, 
b) apresentação de condolências à família 
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1996. -

Edison Lobao. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O re

querimento que acaba de ser lido depende de vota
ção, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da 
palavra os Srs. Senadores que assim o deseja
rem.(Pausa) 

O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente. peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir campelo) - Com 
a palavra, para encaminhar a votação, o nobre Se
nador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para enca
minhar a votação.) - Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Se
nadores, o dramático acidente que vijimou o Pastor 
Estevão Ângelo de Sousa, o Pastor Francisco Lima 
e sua sobrinha provocou uma perda irreparável não 
somente para o Maranhão, mas para todo o País. 
Mesmo os que não professam a religião evangélica, 
modelarmente ministrada pelo Pastor Estevão, nele 
sempre encontraram um amigo e um conselheiro, 
com palavras sensatas, prudentes e de alcance ini
gualável. Pessoalmente, tive a grata honra de mere
cer, por longo tempo, a convivência amiga do Pastor 
Estevão. Sempre o ouvi, com a maior atenção, dele 
extraindo observações e sugestões· habitualmente 
sensatas e que refletiam a sua preocupação pelo 
berTH!star do povo maranhense, no campo social e 
religioso. 

Essa, Sr. Presidenta, foi um dos melhores ho
mens que o Maranhão já produziu. Dizia-se muito 
isso· em relação a Henrique de La Roque Almeida 
Há aqui no Senado Federal um despacho do Sena
dor PetrOnio Portella, quando Presidente desta 
Casa, em que dizia que La Roque era o melhor ho
mem do mundo. Pois bem, o Pastor Estevão é des
sa estirpe, desse gênero. Homem extraordinaria
mente bom, devotado permanentemente às causas 
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dos humildes. Ultimamente, além de dirigir a sua 
igreja, como Presidente da Conferência Geral dos 
Evangélicos, ele também se dedicava a cuidar dos 
nossos indígenas. Ele e sua mulher visitavam fre
qüentemente, pelos menos duas vezes por mês, as 
tribos do Maranhão para levar-lhes conforto, para le
var-lhes remédios, alimentos e até procurar evange
lizá-los. 

Esse foi o homem que conheci à frente da Igre
ja Evangélica do Maranhão. 

Solidarizo-me com todos aqueles que choram 
a morte do Pastor Estêvão, do Pastor Francisco e de 
sua sobrinha ~ _ 

O Pastor Francisco sempre me Chamou a aten
ção pela sua inteligência e bondade e, seguramente, 
fará muita falta aos que, no Maranhão e no Nordes
te, lutam a favor de um povo tão sofrido e incom-
preendido. ~-

'As tamllías das três vítimas, ofereço a minha 
solidariedade e a certeza da minha comovida amiza
de. 

Estou certo de que Deus estará recebendo em 
seu seio esses três soldados da sua grande obra. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira, 
para encaminhar. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
· encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr% e Srs, Senadores, quero aplaudir aqui o Se
nador Edison Lobão pela proposta que fez no seu 
requerimento. 

Na realidade, todos aqueles que servem a 
Deus com consciência daquilo que pretendem, esco
lhendo o caminho que acham correto, merecem 
sempre o respeito de todos. 

O Pastor Estêvão e o Pastor Uma morreram 
pobres. Jamais usaram a igreja para enriquecimen
to. Tenho a certeza de que desempenharam que de- ~ 
sempenharam a sua função evangélica dentro dos 
padrões mais dignos 'tUe se pode imaginar. 

Por isso, quero aproveitar a oportunidade para, 
associando-me a esta homenagem, dizer que o Ma
ranhão perde um homem que dedicou a sua vida à 
Igreja e à tentativa de salvar os seus semelhantes, 
um homem que merece ser colocado como exemplo 
dos mais dignos que o Maranhão possuiu e que, 
com toda a certeza, haverá de encontrar seguidores 
para a sua obra, na busca não apenas de seguir 
uma religião mas também de criar compromissos de 
procedimento correto, digno, que realmente engran
deçam a sociedade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 

Presidência constata a existência do quorum previs
to no art. 215, inciso III, letra "c", do Regimento Inter
no. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A Pre

sidência recebeu do Presidente do Parlamento Latino
americano expediente solicitando a indicação de um 
representante do Congresso Nacional para, no periodo 
de 4 a 9 de março próximo, participar, em Havana, 
Cuba, do 5l' Congresso Ibero-americano de Direito e 
Informática (Diversos ri' 17, de 1996) 

A matéria vai à Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. 

Volta~e à lista de oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 

Maldaner, em permuta com o Senador Gilvam Borges. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, agradeço imensa
mente ao Senador Gilvam Borges pela permuta. 

Nesta manhã, Sr. Presidente, em poucas pala
vras, indo ao encontro daquilo que o Senador Ber
nardo Cabral falava de passagem, registro aqui a ~ 
minha preocupação a respeito da extinção de alguns -
órgãos e instib..ições que auxiliam o Pafs em diver- ~ 
sos se!ores, como é o caso dos "quatro esses" -
Sesi, Senai, Senac e Sesc. Aliás, o grande sindica
lista Lula começou na vida pública em função des
ses cursos profissionalizantes promovidos por essas 
entidades. 

O Sistema Tributário Brasileiro tem~e revela
do, ao longo do tempo, ineficiente, uitrapassado e 
socialmente injusto, favorecenâo a evasão fisca] e a 
concentração da carga tributária sobre um universo 
extremamente reduzido de contribuintes. 

Todos sabemos mui!o bem que, a cada dia, 
toma-se mais imperativa a alteração desse sistema 
e que é da maior ii11Q<lrtància para o País a aprecia
ção urgente, pelo Poder Legislativo, do Projeto de 
Emenda Constitucional que altera o Capnulo do Sis
tema Tributário Nacion111. 

É inegável que ~ carga tributária atualmente 
existente no Brasil onei\B demasiadamente a produ
ção nacional e tem dific~ltado bastante a competitivi
dade dos produtos braspeiros no mercado interna
cional. Nos últimos tempos, face à inegável globali- ~ 
zação da economia, repetidas vezes tem-se falado 
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em "custo-Brasil" e na necessidade imperativa de re
dução dos encargos exagerados, que oneram as fo
lhas de pagamento em percentuais elevadíssimos. 

As folhas de pagamento das empresas sofrem 
acréscimos que variam entre cem e cerca de cento e 
trinta e dois por cento do salário e esse custo ex
pressivo vem impedindo a geração de empregos for
mais e condenando milhares de trabalhadores brasi
leiros ao subemprego ou ao desemprego. 

A necessidade de redefinir e reformar a estru
tura tributária brasileira tornou-se praticamente con
sensual em todo o País, e em partic~Aar o Congres
so Nacional, pois todos almejamos que haja uma di
minuição dos custos de produção, um reaquecimen
to da economia nacional e uma ampliação do merca
do de trabalho. 

O que nos preocupa, no entanto, Sr. Presiden
te, é que, no afã de cortar despesas, de desonerar a 
folha de pagamento das empresas, vem sendo pro
posta a supressão do pagamento das aluais contri
buições compulsórias dos empregadores sobre a fo
lha de salários destinadas às entidades privadas de 
serviço social e de formação profissional vinculadas 
ao sistema sindical, previstas no art. 240 da nossa 
Carta Magna 

Todos sabemos muito bem o que essa propos
ta significa, Sr"s e Srs. Senadores. Mt.itos de nós 
têm ocupado a tribuna desta Casa para falar sobre o 
assunto. Hoje, aqui estou para reafirmar, em alto e 
bom som, que é uma irracionalidade, é um verdadei
ro absurdo querer desonerar a folha de pagamento 
das empresas acabando com essas contribuições 
que permttem o funcionamento de entidades como o 
Sesi e o Senai, o Sesc e o Senac, o Ses! e o Sena!, 
e outras instttuições congéneres, espalhadas por 
todo o território nacional. 

Sr. Presidente, a supressão da contribuição 
compulsória às entidades privadas de serviço social 
e de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical significará condenar à morte algumas das 
instilt.ições que mais contribuíram para o atendimen
to social do trabalhador brasileiro e para a formação 
da mão-de-obra nacional, nos últimos 50 anos. 

A partir da década de 40, a iniciativa privada de 
nosso País tornou-se importante parceira do Estado 
no campo da formação. e: qualificação profissional e 
da assistência social. 

Desde a sua criação, o Serviço Nacional da 
Aprendizagem Industrial - Senai e o Serviço Social 
da Jndústria - Sesi, vinculados à Confederação Na
cional da Indústria, bem como o Serviço Nacional da 
Aprendizagem Comercial - Senac e o Serviço Social 
do Comércio - Sesc, vinculados à Confederação Na-

cional do Comércio, para citarmos apenas as mais 
antigas, tornaram-se as quatro maiores e mais im
portantes instilt.ições nacionais de formação e quali
ficação profissional e de assistência empresarial. 

O Senac e o Sanai mantêm cursos profissiona
lizantes de elevado padrão de excelência e aten
dem, em conjunto, a mais de 3 milhões de alunos 
por ano em todo o País, formando e encaminhando 
mão-de-obra especializada para o comércio e a in
dústria 

A proposta de extinção das contribuições às 
entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional inviabilizará a atuação dessas importan
tes instilt.ições, pois elas dependem do repasse des
ses valores para continuar a cumprir os objetivos 
para os quais foram criadas. Se tal ocorrer, os maio
res prejudicados serão os trabalhadores brasileiros, 
Sr. Presidente. 

O mais absurdo em tudo isso é a pouca inci
dência dessas contribuições no total da folha de pa
gamen!o: elas que equivatem a apenas 2,5% do to
tal dos encargos que pesam sobre os segmentos 
produtivos em nosso País, percentual absolutamen
te insignificante, se levarmos em conta os beneficias 
que proporcionam aos trabalhadores brasileiros. 

Somente esse dadÓ já seria suficiente para jus
tificar a insignificància dos resultados da medida 
Há, porém, justificativas muito mais importantes para 
que entidades como o Senai e o Senac continuem a 
existir, a arcar com as despesas de programas de 
saúde, educação e lazer, e a prestar serviços aos 
trabalhadores e ao País. Gostaria de citar apenas 
um exemplo, que reflete bem a eficiência e a impor
tância dessas entidades: os recursos necessários 
para a formação de um profissionais pelo Senai são 
50% menores do que os despendidos para formar 
um aluno em uma escola técnica da rede federal de 
ensino. Essa é a melhor prova da excelência e da 
eficiência do trabalho realizado pelas entidades pri
vadas de serviço social e de formação profissional. 

Sr"s e Srs. Senadores, não permitamos que o 
Projeto que altera o Sistema T ribliário Nacional acabe 
com o Senai, o Sesi, o Senac, o Sesc e outras entida
des congêneres. Ao conclt.ir este prom.11ciamento, 
gostaria de concJamá.los a unir nessas forças para re
jettar o artigo do Substi~ do Relaklr que propõe a 
supressão das contribt.ições destinadas às entidades 
privadas de serviço social e de forrnaçã:l profissional, 
para que essas possam ser mantidas tal como consta 
do arl 240 da Constilt.ição Federal. 

Tenho certeza de que nós do Poder Legislativo 
não permitiremos que instttuições como o Senai, o 
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Sesi, o Senac,~ o~ Sesc- os institutos dos "quatro es
ses" - e seus congêneres desapareçaffi.-prejudican
do um imenso contingente de brasileiros, princij:Jal
mente os das camadas sociais menos favorecidas. 
Tenho a certeza de que não permitiremos que sejam 
relegados ao ~completo abandono - sem formação 
profissional, sem assistência social - os milhões de 
trabalhadores assistidos por essas instituições ein 
todo o Brasil. ~ · ~ ~ ~ 

Essas considerações, Sr. Presidente, rlão po
deria deixar de trazê-las à Casa nesta manhã 

Meus agradecimentos, mais uma vez; ao Se
nador que permitiu que fizéssemos a permuta a fim 
de que não perdêssemos um võo ao Sul do meu 
~~ . . 

O Sr. José Alves- Permtte V. E~ um aparte? 
O SR. CASILDO MALDANER - Antes, é claro, 

vou ouvir o eminente Senador José Alves. 

O Sr. José Alves- Senador Ca5ildo Maldaner, 
V. Ex• traz, nesta manhã de hoje, assunto da maior 
relevância, ou seja, a preocupação com a intenção 
de extinguirem-se instituições como o Senai, o Sesi, 
o Sesc e o Senac, que representam muito pouco no 
que se refere aos encargos sociais de uma empre
sa. Eu me lembro de que, há pouco tempo, no co
meço do Governo Collor, iniciou-se essa onda libe
ralizante e essa postura, que acredito ser correta~~ 
concordo com ela em suas linhas mestras-, de dimi
nuir o tamanho do Estado. Nessa diminuição do ta
manho do Estado nós não podemos desestruturar, 
fazer com que o EStado desapareça e perca sua 
função reguladora da sociedade. Um exemplo de um 
fato grave ocorrido no Governo Collor, na área da 
saúde, foi a extinção do INAMPS; q\Je deSestruturou 
um órgão importante para a saúde do povo brasileiro 
e não significou economia alguma para o Tesouro 
Nacional e apenas contribuiu para aumentar a situa
ção de caos_que está a saúde até o dia de hoje. V. 
Ex• trata de assunto da maior importância, para o 
qual o Senado, sem dúvida, será convocado a pro
nunciar-se. 

O SR. CASILDO MALDANER - Recolho com 
muita honra este aparte, ainda mais vindo de V. ~. 
profissional da área de saúde oomo médico. A con
tribuição de V. Ex' só vem engrandecer e sustentar 
a tese que estamos a defender nesta manhã, opor
tunidade em que oonclamamos esta Casa para refle
tir no sentido de preservar selares oomo estes, que 
ajudam e muito e custam muito mais barato que ou
tras instituições públicas na formação profissional 
dos nossos jovens brasileiros. Em verdade, está 
comprovado que a carga tributária é ínfima, e agora 

o Governo tenta extingui-la sob o argumento de que 
-gera desemprego ou algo semet hante. Parece brin

cadeira, Sr. Presidente. 
Em se tratando dessas questões que sentimos 

na carne, devemos ser pragmáticos e entendo que 
instituições que estão dando certo devem ser pre
servadas. 

. ·Era o que tinha a dizer. 

Muito obrlgado. 

O SR. PRESIDENTE (Íialmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges, 
por vinte minutos. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sfos e Srs. Senadores, a reforma da 
Previdência Social, pretendida pelo Governo e em 
vias de ser apreciada pelo Congresso Nacional, é a 
melhor demonstração da distância, em assuntos po
líticos e administrativos, entre os fatos e suas versõ
es e do predomínio destas sobre aqueles nos veícu
los de comunicação social. 

A versão social, repercutida na imprensa como 
expressão da verdade sobre o assunto, dá conta de 
um quadro catastrófico, com o sistema prestes a 
mergulhar numa crise financeira gigantesca e irre
mediável, se mantidas as aluais regras de custeio e 
prestações. 

Daí a premência de aprovar-se uma reforma 
drástica, baseada na supressão imediata de inúme
ros direitos e benefícios sociais, num verdadeiro 

~ desmonte do sistema Ora, se há um assunto onde 
reina a mais ábsoluta desinformação e descontrole, 
muitas vezes consentidas, autorizadas, até mesmo 

~ ~ estimuladas pelos sucessivos governos, é o das 
contas previdenciárias, seja do lado das receitas, 
seja do lado das despesas. 

Infelizmente, pouca coisa mudou a este respei-
·-ro-desde os tempos do regime militar, quando os re

cursos da Previdência Social serviram até para o fi
nànciamento das iniciativas faraónicas dos ditadores 
de plantão, oomo no caso da Transamazônlca, da 
Ponte Rio-Niterói, de ltaipu e tantos outros projetas 
megalomaníacos. Assim, ainda hoje não é diferente, 
sendo notória a promiscuidade entre as oontas da 
Previdência e as do Tesouro, embora a Constituição 
de 1988 tenha feito a sua separação em orçamentos 
distin10s: o da União e q da Seguridade Social. 

Do lado das receitas, a situação de desinfor
mação e desgoverno é ainda mais alarmante, quan
do se estima que a sonegação no setor iguale ou tal
vez seja até mesmo superior ao montante efetiva
mente arrecadado. 
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E o pior é que noo devem ser de IOdo inverossf
meis tais estimativas, pois o próprio Orçamento da Se
guridade Social prevê para este exercício urna receita 
de mais de R$88 bilhões e um lOtai de despesas com 
seus beneficiários de cerca de R$44 bühões, e, não 
obstante estes números, ainda se admite o déficit 

Por outro lado, o tão decantado rombo da Pre
vidência não foi confinnado. antes posto sob suspei
ta, quando em audiiOria promovida ano passado o 
TCU constatou saldo acumulado na Previdência de 
cerca de R$2 bilhões. 

Colocando-nos aqui na posição do contribuinte, 
como fugir da perplexidade: em que números, afinai, 
acreditar? 

De IOdo modo, a simples notícia de haver indícios 
fortes de sonega;;ão no âmbito da Previdência. a poniO 
de cortar pela metade suas expectativas de receitas, 
constitui, do ponto de vista do Congresso Nacional, ma
téria noo propriamente para uma reforma previdenciária. 
mas até mesmo para m1a CPI do setor. 

Para o Congresso, não se trata aqui de legis
lar, mas, antes. de investigar e fiscalizar. 

Para o Executivo, do mesmo modo, em face 
desses claros sinais de irregularidades, não compe
te propor a mudança de leis ou da Constituição Fe
deral a propósito, mas, sim, usar a legislação exis
tente para coibir as ilicitudes que determinam a san
gria dos cofres previdenciários. 

Como prepor lei nova, se não se cumpre a lei 
vigente? 

Quem garante que a nova regra seja cumprida 
pelo próprio administrador inadimplente da anterior? 
A leniência com a sonegação em tão gigantescas 
proporções gera, inevitavelmente, um ambiente sus
peito de cumplicidade entre os fraudadores e a ad
ministração pública, o que, de forma alguma, au1ori
za esta última a propor quâlquer reforma no sistema, 
que não passe, primeiro, pela recOmposição de suas 
receitas, através de ações firmes, administrativas e 
judicias, de exigência desses crédillls. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, em pri
meiro lugar, é evidente que uma sonegação de tal 
porte aponta para um problema gerencial da Previ
dência, cujo campo próprio de equacionamento é o 
administrativo e não o legislativo. 

Imagine-se, numa analogia tão ao gosto do 
modismo neo-liberal em vigor, que um hipotético 
empresário, às voltas com crédillls duvidosos da or
dem de metade de seus ativos, desistisse de sua co
brança, preferindo, para compensar-se e evitar a 
realização desses prejuízos, não entregar mercado
rias já vendidas, à vista, a seus clientes. 

Tal comerciante, além de ineficiente para admi
nistrar seus negócios, estaria cometendo o ilícfto pe
nal da apropriação indébita. 

Nil.O é descabida a comparação com a posição 
do Governo na reforma administrativa, já qué, ao in
vés de agir como administrador zeloso de seus cré
ditos, perseguindo os devedores inadimplentes. pro
cura livrar-se das suas obrigações já assumidas com 
terceiros de boa-fé, sonegando-lhes as prestações 
regularmente pactuadas. 

Assim, ainda que se tratasse de matéria de or
dem privada, haveria, no caso. lesão a dois impor
tantes princípios da prática negocial, quais sejam, o 
da boa-fé dos contratantes e o da força obrigatória 
pos pactos civis. 

E. note-se, em tema de previdência social cuida
se de matéria de ordem pública. de assento constftu
cionai, o que toma os benefícios de natureza previden
ciária verdadeiros direitos individuais protegidos pela 
garantia do art. 5" da Constftuição Federal, na qualida
de de direftos adquiridos, e, portaniO, a salvo de mod~ 
ficação, mesmo que por emenda constitucional. 

Como, então, intentar a supressão de tais direi
tos com o açodamento pretendido pelo Governo. 
aparentemente apenas para atender a seus proble
mas de caixa? 

Como dar a um problema eminentemente con
juntural, resultado de mau gerenciamento por parte 
da administração pública, uma solução estrutural, 
com alteração do texiO permanente da Constituição 
Federal? 

Por outro lado, não se quer com isso dizer que 
não haja poniOs positivos no substitutivo ao projeto 
do Governo, do Relator, Deputado Euler Ribeiro. 

Pelo contrário, há naquele texto propostas dignas 
de aprovação, como, por exemplo, a adoção da gestoo 
quadripartfte da Previdência na busca de uma adminis
tração mais democrálica e transparente. 

Outro ponlll positivo é o da proibição do uso de 
recursos da Seguridade Social em outras áreas de 
governo, através da arrecadação, fiscalização e ad
ministração das contribuições sociais atribuídas, 
com exclusividade, a órgão próprio integrante do sis
tema da seguridade social - o INSS -. e não através 
do Tesouro e do Ministério da Fazenda, como hoje é 
feiro. com notórios prejuízos para a Previdência. 

A manutenção das aposentadorias dos traba
lhadores rurais e dos professores até o segundo 
grait na forma atualmente prescrita, bem como o 
combate a privilégios injustificados, representados 
por algumas aposentadorias especiais, são também 
dignos de aprovação. 
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Entretanto, o limite que nos parece intransponí
vel para o legislador, na dita reforma, pelas razões 
jurídicas, sociais, éticas e até gerencials, é o dos di
reitos adquiridos, tanto dos trabalhadores em geral 
quanto dos servidores públicos. Sobre ~estes, aliás, o 
substitutivo não poderia ser maisjníquo ao criar uma 
tripla exigência que deve ser cumulativamente satis
feita pelo servidor, que, para requerer a aposentado
ria, deve provar 35 anos de contribuição, 55 anos de 
atividade e 1 O de permanência na mesma função. 

Estimativas recentes apontam ~ que apenas 
1 O% dos servidores conseguirão um dia ai>osentar
se debaixo de tais Jegras, o que deixa, portanto, 
90% deles à margem do beneficio da apósentaooria, 
tornados meros contribuintes compulSórios âe um 
sistema que, de antemão, já se sabe, nunca lhes re
tribuirá com os proventos de uma i natividade mereci
da após toda uma vida de serviços e de tributação. 

A vista de tudo isto, o que é preciso neste mo
mento é não se passar o carro à frente dos bois. 

Se o problema é administrativo e gerencial, se 
a sonegação é bilionária, como tudo leva a crer, por 
que não resolvê-lo com medidas de âmbito adminis
trativo, e, ao invés, pretender sua solução rio campo 
normativo, a golpes de mais legislação, e legislação 
de duvidosa constitucionalidade e eqüldade? 

Insistir' nos pontos mais controvertidos desta 
reforma e enfrentar uma questão administrativa 
como se legislativa fosse é ignorar~ a sede adminis
trativa do problema e equivale, em primeiro lugar, a 
perdoar-se a inércia e a ineficácia do administrador 
público, incapaz de perseguir seus créditos e, pior 
que isso, equivale a premiar o sonegador com a im
punidade. 

Este o sentimento que estará presente no Inti
mo de cada Parlamentar, ao deliberar sobre a refor
ma da Previdência tão apressadamente querida pelo 
Governo: o de,~ implicitamente, estar concedendo 
anistia aos fraudadores e sonegadores da Segurida
de Social e o de estar expressamente compactuan
do com a espantosa ineficiência da máquina arreca
dadora do sistema previdenciário, como se se tratas
se de uma fatalidade insuscetível de modificação. 

Parodiando o próprio Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, em uma de suas prin
cipais obras acadêmicas, é preciso não confundir as 
coisas, colocando cada uma em seu lugar. 

E para finalizar, Sr. Presidente, como já disse, 
apenas 1 O% desses trabalhadores é que um dia po-. 
derão receber esses beneficias. 

É lamentável a guerra de informaÇão e desin
formação que estabelece o Presidente da Repctllica 

~através dos veículos de comunicação, confundindo e 
dizendo que a Previdência é um caos e que tudo 
precisa ser revisto se o problema, na verdade, é de 
ordem moral. 

Deixo o meu posicionamento na tribuna do Se
nado· pelo direito adquirido e pela garantia desses 
trabalhadores. Que prevaleça a Constituição, Sr. 
Presidente. 

Na verdade, já estamos estudando uma CPI 
para que os verdadeiros dados da Previdência venha 
a ser esclarecido para a opinião pctllica brasfleira, por

~ que, na verdade, o Governo tem procurado, através 
dos seus instrumentos de pressà:l e relacionamento 
com as outras instftuições, escamotear a verdade. 

Sr. Presidente, era o que tínhamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ouvi 
ontem, estarrecido, na emissora de rádio CBN, a no
ticia de que membros de uma determinada institui
ção estaria em Brasília recrutando desempregados 
para se integrarem e organizarem o Movimento dos 
Sem-Terra e promoverem uma invasão organizada 
em diversas regiões do Pais. 

É deveras preocupante ouvir noticia tão grave, 
tão séria, já que Brasília reflete, de maneira muito 
viva, essa enorme distorção de desigualdade e de 
desajuste sócio-econômico, de concentração de ren- -
da, que vem experimentando o País ao longo de dé
cadas. 

Sensibilizada, a nobre Senadora Emitia Fer
nandes, ilustre representante do Rio Grande do Sul, 
trazia ontem à meditação desta Casa o problema do 
êxodo rural não só no seu Estado mas nos Estados 
do Sul do País. Esse êxodo é provocado por situa
ções distintas, decorrentes da inexistência de uma 
política agrícola neste Pais que permita ao produtor 
rural desenvolver a sua atividade, que deveria ser 
uma atividade econômica como outra qualquer, e 
atividade nobre, porque trata de suprir a mesa do 
elemento essencial à vida, que é o alimento; ativida
de estratégica, porque é dever do governo procurar ~ 
distribuir, equitativamente, os alimentos nas regiões 
que têm dificuldade de produzi-los. 

No entanto, o homem do campo, já há muito 
abandonado, vem sendo alvo de um tratamento atr 
jeto, desprezível, em razão das condições que lhe 
são oferecidas para exercer a sua atividade. Apoio 
financeiro está virando um desastre, porque buscar 
recursos de financiamentos aos encargos ora prati-
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cados, eis uma das razões do êxodo rural, que em- Não podemos subestimar o sentimento das 
pobreceu e endividou o homem do campo, que pessoas, não podemos avaliar o sentimento daque-
criou-lhe e à sua família condições de até se enver- les que, dasprovidos de tudo, vêm seus filhos passar 
gonhar de não dar conta de honrar os seus compro- fome. É diffcil medir a conseqüência das suas reações. 
misses, além de estar a agricultura principalmente a Portanto, Sr. Presidente, o meu pronunciamen-
exigir a adoção que os conceitos que a Ciência, a to de hoje tem basícamente o propósito de alertar o 
Tecnologia conquistaram no setor. Governo do Presidente Femanâo Henrique, que tem 

Já não se pode imaginar que amanhar-se a ter- procurado dar direcionamenlo às condições socioe-
ra como se fazia há 20, 30, 50 anos, de forma empl- conômicas deste País, que tem procurado levar o 
rica, plantando grão ao invés de semente, pedindo a Brasil aos trilhos do desenvolvimenlo, estabilizando-
São Pedro que mandasse chuva, para que a planta lhe a moeda, estabilizando-lhe a economia, abrindo-
medrasse. lhe os mercados. Mas as questões de natureza se-

Hoje a agricultura exige conceilos tecnológicos cial precisam ser examinadas com urgência sob 
e conceitos que não são de tão diffcil alcance, mas pena de vermos uma situação de desobediência e 

de sublevação da ordem inconlornável. 
que requerem certa dose de investimento. E enten- Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
do que, nesse caso, é que precisaríamos da partici- o SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con-
pação do Governo. vidamos o nobre Senador José Alves para assumir a 

Há um paradoxo muilo grande nessa situação, Presidência dos trabalhos. 
Sr. Presidente: enquanlo estamos assistindo, iner-
tes, ao assentamenlo do êxodo rural, que tem provo- O Sr. Valmir Campe/o deixa a cadeira 
cada o inchaço nas grandes cidades - Brasflia é um da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
dos exemplos vivos disso - moradores do campo, Alves. 
desassistidos, desalentados, correm para cidade em O SR. PRESIDENTE (José Alves ) - Concedo 
busca de uma alternativa de sobrevivência e tomam a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 
de assallo os serviços públicos existentes da cidade: O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun-
transporte, saúde, educação. Causam translomo ela o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
para o administrador que não tem como administrar Senadores, o componente essencial para o bom de-
a cidade, que, de uma hora para outra, se vê diante sempenho de um governo é, sem qualquer sombra 
desse inesper&lo crescimento, do desemprego ge- de dúvida, a confiança. 
neralizado, da criminalidade crescente. Um governo forte e eficaz deve ser o depositá-

O êxodo rural ainda não foi objeto de' análise, rio seguro da confiança dos seus governados. Deve, 
de estudo e de providências por parte do Governo, muilo além disso, ter a habilidade necessária para 
com vistas a detê-lo. transklrrnar essa confiança na base de sua aut>ridade. 

Enqualllo vemos esse movimento de famflias O elemenlo humano tem uma necessidade ins-
em direção às cidades, assistimos a um outro movi- tintiva de confiar, tanto individual quanto coletiva-
menlo: o dos denominados sem-terra, que querem mente. No àmbito Individual, os homens depositam 
tomar o caminho do campo. E a alegação exposta sua confiança na família, nos amigos, nos cônjuges, 
ontem e divulgada pela CBN é de que somente das- no psícanalista, no padre, no pastor ou na cartomante. 
sa forma, invadindo as terras, praticando a ilegal ida- E essa necessidade de confiar. Sr. Presidente, 
de, desobedecendo preceitos consagrados na Cons- Sr"s e Srs. Senadores, ultrapassa a esfera pessoal, 
tituição, de agressão ao direito de propriedade, é estendendo-se às instituições que organizam e diri-
que os líderes desse movimenlo entendem que po- gem a vida das nações. 
derão forçar o Governo a prorhOVer a reforma agrária Exércilos, empresas, governos, universidades e 

Não creio ser esse o caminho, Sr. Presidente, igrejas- para citar ~as algumas -são eslrlilT<is que 
mas também eslou perplexo em não perceber um servem de repositórios da confiGVlÇB de todos nós. 
movimento, uma ação dos órgãos governamentais O comandante mililar, o diretor de errpresas, o 
mais firme e mais decidida em relação a essas duas chefe de Estado, o educa:lor e o lfder religioso têm oe-
situações. É necessário o exame aprofundado, das cessariarnente que desfn.tar da confiança de muitos 
raízes, das causas que determinam o êxodo rural e indMduos, a fim de obter sucesso em seu mister. 
das suas conseqüências. Caso conlrário, essa situa- Confiar, Sr. Presidente, é um processo ativo. 
ção pode realmente causar comoção social, desobe- Diz respeito a um ato: o ato de confiar. É algo ativa-
diência civil e quem sabe até revolução civil. mente dado por uma parte e recebido por outra 
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Existe uma car'relação quase que absoluta en
tre confiança e poder. 

Ao confiarmos em um determinado indivíduo, da
mos a ele um certo grau de poder sobre nós. Quando 
muitas pessoas depositam confiança no mesmo indiví
duo, o poder dele aumenta na mesma proporçOO. 

A eleição pelo voto, no seu sentido mais sim
ples e direto, nada mais é que a busca de alguém 
que mereça receber o mais amplo espectro da con
fiança de um povo. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, na cam
panha eleitoral para o Governo do Distrito Federal, 
em 1994, o candidato do PT prometeu mundos e 
fundos à população. Prometeu o paraíso para o fun
cionalismo público. Prometeu o que jamais poderia 
realizar. Prometeu, ganhou a confiança dos brasi
lienses e também a eleição. 

Na verdade, a chegada do PT ao poder do Dis
trito Federal foi muito mais uma façanha de marke
ting político do que propriamente uma vitória eleito
ral. A população, hipnotizada por um fantástico bom
bardeio de sugestão subliminar, acabou seduzida 
por promessas fantasiosas e já dá mostras de ter-se 
arrependido amargamente. 

Apenas a tolulo de ilustração, permito-me lem
brar, por exemplo, que o PT prometeu demócratizar, 
em curtlssimo espaço de tempo, os serviços de saú
de. Prometeu criar distritos sanitários, implanfar pro
gramas de saúde comunitária e um salário mais do 
que digno para os profissionais de saúde. 

O então candidato do PT prometeu, também, a 
regularização fundiária das terras plblicas do Distri
to Federal. Prometeu transporte escolar grab..ito 
para os alunos que residem longe das escolas. Pro
meteu um sistema de segurança exemplar para Bra
s ma e suas cidades satélites. 

O ex-Reitor da UnB prometeu tanto durante a 
campanha, que eu poderia permanecer horas a fio 
enumerando~ suas~ promessa~sLE;u~~ _Ouvi, debati, 
contestei e alertei à população de que elas jamais 
seriam cumpridas. 

Pois bem,_ Sr. Presidente, transcorrido um ano 
de administração petista no Distrito Federal, 83% da 
população acham que a educação não melhorou 
nada; 71% dos brasilienses têm certeza de que fica
ram mais pobres, pois os impostos, as taxas, as 
multas e outros tributos aumentaram astronomica
mente. Cinqüenta e três por cento reclamam que a 
segurança tomou-se uma calamidade plblica E, 
nesse asp"ecto, vale a pena citar mais uma das es
pertezas dos üuminados do PT: no Plano Piloto, que 
é cartão-postal, tropeça-se em policiais militares de 

dez em dez metros, todos perdidos, sem saber o 
que lazer- ou melhor, eles sabem: apenas multando 
indistintamente os veículos do Distrito Federal -, en
quanto nas cidades satélites, como o Gama, T agua
tinga, Ceilândia, Samambaia, Brazlàndia e tantas 
outras, onde o indii:e de criminalidade é elevado, a 
segurança está jogada às traças. 

O trãrsito de Brasília tomou-se um caos, sem 
qualquer planejamento. O atendimento nos hospitais 
atingiu as raias do abso.rdo, pois de tão ruim acabou por 
se transformar em motivo de humilhação para quem de
manda a rede p(blica. Os médicos, mai remunerados, 
estão em greve por tempo indeterminado. Hoje os fun. 
cionários da TCB também entraram em greve. 

E, ironia das ironias, Srs. Senadores, o PT, tão 
pródigo em cobrar ética dos seus adversários, pas
sado apenas um ano no poder, v &se no epicentro 
de um escândalo palaciano, com ex-secretários de
nunciando irregularidades na contratação de jorna
listas, etc, etc, etc. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é indis- ~ 
cutivel que o Governo petista do Distrito Federal en
frenta uma crise de confiança sem precedentes. O 
povo brasiliense, que acreditou nas promessas de 
campanha do ex-reitor, vê-se traído, iludido e já não 
confia mais no governo democrático e popular. 

Longe de me satisfazer, essa situação pr~ 
me sobremaneira Como senador eleito pelo Distrito 
Federal, sinto-me na obrigação de cobrar AÇÃO do 
governo do professor Cristovam Buarque. O Governo 
do Distrito Federal, vol10 a insistir, precisa agir, sair do 
imobilismo em que se encontra. A mim me parece que 
a c~ do govétilo perdeu o rumo, meteu-se num la
birinto de intriga partidária e não consegue mais perce-

-~~ ber que a paciência do povo está se esgotando. Exem
plo disso foi a re\tolta dos moradores da invasi!o da 
Estrúoxal, que quase lincharam um depu1ado distrilal 
petista na ütima quarta-feira 

Um governo que se intitula democrático e po
pu!ar.-que~e O!~ identificado ®mosinte_resses da 
população e voltado sobretudo para os tratiaftia<JO
res, não pode ficar nessa alienação crOnica, en
quanto a população sofre os horrores do abando
no. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE {José Alves) - Não há 

mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar os trabalhos. 
O SR. PRESIDENTE {José Alves) - Está en

cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1 Dh26min.) 
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Ata da 3ªSessão não-deliberativa, em 22 de fevereiro de 1996 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª- Legislatura 

Presidência do Sr. José Samey. 

(Inicia-se a sessão às 14h e 30min) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Declaro 

aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra

balhos. 
Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti

tuição que serão lidas pelo Sr. 1• Secretário em 
exerci cio, Senador José Eduardo Outra. 

São lidas as seguintes 

PROPOSTAS DE EMENDA À 
CONS11TUIÇAO N• 5, DE 1996 

Altera a redaçao do Inciso III do art 
206 e acrescenta Inciso ao art. 206 da 
ConsUtulçlio Federal, estabelecendo a 
lnstltulçlio mista de ensino. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, com fundamento no arl 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 

· texto constitucional: 
Arl 1 ~ O inciso III do artigo 206 da Constituição 

Federal pasSa a vigorar com a seguinte redação: 

Arl206 ...... , ......................................... . 
. UI - pluralismo de idéias e concepções 

pedagógicas, e coexistência de instib..ições 
públicas, privadas. e mistas de ensino; 

Arl 22 O artigo 208 da Constituição Fe
deral passa a vigorar acrescido de inciso 
VIII, com a seguinte redação: 

Arl 208 ................................................ . 
VIII - estimulo à criação de estabeleci

mentos de educação em regime de co-ges
tão financeira, administrativa e pedagógica 
entre o Poder Público, professores e pais de 
alunos, na forma da lei. · 

Justlflcaçao 

A deterioração do ensino público no Pafs é um 
fato notório dos últimos trinta anos. Esta grave ma
zela ensejou, por outro lado, o florescimento do ensi
no privado que se caracteriza, cada vez mais, pelas 
mensalidades escorchantes, em valores além do po
der aquisitivo da maioria da população. 

Surge, aqui e acolá, um nàvo protótipo de escola, 
a escola mista, em que professores e pais de alunos 
somam seus esforços ao Poder Público, Federal, ESta
dual ou Municipal, sob diversas modalidades. A parti
lha de responsabilidade entre a família e o Estadó, in
clusive no domínio financéiro, é consentânea CtJm o ar
tigo 205 e deve ser estimulada, como lima forma que a 
própria sociedade civil encontrou para obstar a crOnica 
falta de recursos públicos e a ganência dos empresá
rios do ensino de 1•e 22graus. 

Ao aproximar os pais de alunos da administra
ção escolar, a escola de co-gestao ou cooperativa 
educacional reduz o risco de ocorrerem grandes di
vergências, quando do reajuste do valor das mensa
fldades. Como essas cooperativas tra,balham sem 
nenhum lucro, e as despesas com manutenção das 
instalações físicas e os salários dos corpos docente 
e administrativo são divididos entre todos os pais, as 
mensalidad!ls podem ser bastante inferiores às das 
escolas particulares tradicionais. 

Os princípios de autogestão, democracia e soli
dariedade, que deye(ll nortear esse novo tipo de ins
tituição de ensino, asseguram, sem dúvida, a ade
quada formação dos educandos, já que os aspectos 
pedagógicos estão igualmente subordinados às de
cisões dos pais • 

Sala de Sessões, 22 de fevereiro de 1996. 
Senador Carlos· Patroclnlo - Senador José 

Bianco - Senador Vilson !(lelnublng :- Senador 
Onofre Quinan - Senador Lúcio Alcantara- Sena
dor José Alves- Senador Lulz Alberto de Oliveira 
- Senador Valmir ·eampelo- Senador Gerson Ca
mata - Senador Romero Jucá -Senador Joao Ro
cha - Senador José lgnáclo Ferreira - Senador El
cio Alvares - Senador Jonas Pinheiro - Senador 
Fernando Bezerra - Senador Bani Veras - Sena
dor Lucldio Portela -Senador Flaviano Melo- Se
nador Marluce Pinto - Senador Joel de Hollanda -
Senador Bailo Parga - Senadora Marina Silva (em 
apoiamento) - Senador Roberto Requllio - Sena
dor Leomar Qulntanllha - Senador Roberto Freire 
- Senador José Agrlplno Mala - Senador José 

· Eduardo Outra - Senador Epltáclo Cafeteira - Se
nadora Emllla Fernandes - Senador Carlos Wilson 
-Senador Nabor Júnior. 
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LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONS11TUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERAFTIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃOII 

Da Emenda à Constltulçao 

Art 60. A Constituição poderá ser em:endada 
mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

11 - do Presidente da Replblica; 
III - de mais da rnetOOde das Assembléias legisla

tivas das unidades da Fedelaç!D, manifestando.se, 
cada t.JTl8 delas, pela maioria relativa de seus membros. 

§ 12 A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sitio. 

§ 2fl. A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quilOs dos votos dos respectivos membros. 

§ 32 A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

§ 4S! Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 
11- o voto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
§ 5" A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sesslro legislativa 

Art 206. O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 

11 -liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

Art 208 O dever do Estado com a sedução 
será efetiva mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria; 

11 - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
grall.idade ao ensino médio; 

III - atendimento ed\)C8cional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensi
no, da pesquisa e da criação artistica, segundo a ca
pacidade de cada um; 

VI -oferta de' ensino notumo regular, adequa- -
do às condíções do educando; 

VIl - atendimento ao educando, no ensino fun
damental, através de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

(A Comiss3o de Constituiçl1o, Justjça 
e Cidadania.) 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONS11TUIÇÃO NO- 8, DE 1998 

Altera a (8daçlo do caput e do § 1• 
do art. 14 da Constltulçllo Federal, tor
nando facultativo o voto. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, com fundamento no art 60 da Consti
tuição Federal, promtigam a seguinte emenda ao 
texto constitucional: 

Artigo único - O caput do artigo 14 e respecti
vo § 12 da Constituição Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art 14. A soberania popular será exer
cida pelo sufrágio universal e pelo voto fa
cultativo, direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - ······················•······-······-···-·····-······ 
11 :.. ··························-···························· 
III - ................................. c ......... - ......... . 
§ 12 O alistamento eleitoral é: 
I - obrigatório para maiores de 18 

anos; 
11 - faaitativo para: 

Justlflcaçllo 

Conforme reza a Constituição em vigor, o voto 
é obrigatório para os maiores de 18 anos - norma 
constante do Capitulo IV - Dos Direitos Politicas. 
Entretanto, após todo o processo eleitoral, aprova
mos proposição que anistia os eleitores que deixam 
de votar. Exemplo deste lato é o PLC no 95, de 
1995, atualmente em tramitação nesta Casa. que 
pretende anistiar os débitos dos eleitores que deixa
ram de votar nas eleiçOes de 3 de outubro e 15 de 
novembro, dos anos de 1992 e 1994... Ficam os 
mesmos isentos das sançOes previstas na lei. O pra-
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sente Projeto de Lei tem como um dos objetivos eli
minar esse procedimento. 

Trata-se de escoimar a COnstituição de uma 
das suas contradições mais aberrantes: a obrigato
riedade do exercício de um direito. 

A escolha dos representantes do povo, por · 
meio do voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, constitui um dos patamares mais ele
vados do processo democrático e uma das mais 
importantes expressões do exercício da cidada
nia. É direito - não é dever - e, como tal, não 
pode ser obrigatório; está subordinado ao grau 
de consciência cívica, política e social alcançado 
pelo indivíduo. 

O alistamento eleitoral, porém, deve ser obri
gatório para os cidadãos alfabetizados, maiores de 
18 anos. a fim de estarem os mesmos legalmente 
habilitados a participar do processo ele~oral. Tam
bém para efeito do controle e da legitimidade des
se processo, a justiça eleitoral necess~ estar de 
posse da relação das seções eleitorais e respecti
vos votantes, estes nominalmente especificados, 
para que não se verifiquem fraudes ao processo 
em questão. 

Só poderemos tornar facultativo o alistamen
to, quando o sistema eleitoral estiver inteiramente 
informatizado e, além disso, dispuser de um con
trole de dados único e centralizado, que permita 
que o eleitor possa exercer seu direito de voto, 
apenas com a apresentação do respectivo docu
mento de identidade, para que o mesmo não pos
sa votar mais de uma vez. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1996. 
Senador Carlos Patroclnlo - Senador José 

Blanco- Senador José Agrlplno Mala- Senador 
Onofre Quinan - Senadora Marina Silvá (apoia
mentol - Senador José Alves - Senador Carlos 
Wilson - Senador Valmir Campelo - Senador Lulz 
Alberto de Oliveira -Senador Romero Jucá -Se
nador Elclo Álvares -Senador Benl Varas -Sena
dor José lgnáclo Ferreira - Senador Flaviano 
Melo - Senador Lucldlo Portela - Senador Epifá. 
cio Cafeteira - Senador Lúcio Alcântara - Sena
dora Marluce Pln1D - Senador Gerson Cameta -
Senador Leomar Qulntanllha - Senador Joel de 
Hollanda - Senador Pello Parga - Senador Rober
to Requião- Senador João Rocha- Senador José 
Eduardo Outra - Senador José Fogaça - Senador 
Jonas Pinheiro - Senador Lúdlo Coelho - Sena
dora Emma Fernandes - Senadora Benedlta da 
Silva Senador Nabor Junlor - Senador Fernando 
Bezerra. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃOII 
Da Emenda à Constituição 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

li - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus · 
membros. 

§ 1 ~ A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio. 

§ ~ A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver; em ambos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 3" A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

§ ~ !lião será objeto de deliberação a propoata 
de emenda tendente a abolir; 

I - a forma federativa de Estado; 
11 -o voto direto, secreto, universal e periódioo; 
III - a separação dos Poderes; 
IV -os direitos e garantias individuais. 
§ ~ A matéria constante de proposta de 

emenda reje~da ou havida por prejudicada não 
pode ser objeto de nova propo~ta na mesma ses-. 
são legislativa. · 

CAPITULO IV 
Dos Dlrei1Ds Politicas 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, oom va-. 
lor igual para todos, e, nos tennos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 
I r- referendo; 
III- iniciativa popular. 
§ 1 ~ O alistamento eleitoral e o voto são: 

anos; 
I - obrigatórios para os maiores de dezoito 

"~- facultativos para: 

(A Comíssllo de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTlTUIÇAO N2 7, DE 1996 

Acrescer § 5" ao art. 64 da Constitul
çAo Federal, com o seguinte teor: Art. 64, 
§ 5": Terá Inicio pelo Senado a discussão 
e votaÇilo dos Projetas que Interfiram nas 
relaçOes federativas. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, com fundamenlo no art 60 da Consti
tuiçlio Federal promulgam a seguinte emende à 
ConstituiçAo: 

Artigo único. O art 64, caput, da Constituição 
Federal, acrescido de § 5", passa a viger com a se
guinte redação: 

Art 64. A discussão e votação dos pro
jelos de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribu
nais Superiores, do Procurador-Geral da Re
pública e dos cidadãos terão inicio na Câ
mara dos Deputados, ressalvado o disposto 
no § 5" deste artigo. 

§ 5" Terão inicio no Senado Federal a 
discussão e votação dos projetes que tratem 
de aspectos atinentes à estrutura federativa 
do Estado e que interessem, determinada
mente, a um ou mais Estados. 

JustiflcaçAo 

O Senado Federal é a Casa representante dos 
Estados-membros, que compõem o Estado Federal 
brasileiro, e garantidora do equillbrio federativo, in
dispensável à manutenção da Federação. Já a Câ
mara dos Deputados é a Casa dos representantes 
do povo brasileiro. 

Com toda a razão, portanto, a Constituição 
contempla a regra geral que prevê o inicio, pela Câ
mara dos Deputados, da tramitação dos projetas de 
lei de Iniciativa do Congresso Nacional, fazendo-os 
passar, primeiramente, pelo crivo dos repre
sentantes do povo. 

Essa regra geral, porém, deve contemplar uma 
exceçllo, qual seja, a de matérias que, antes de se 
referirem ao interesse nacional, dizem respeito, de 
mais parlo, a interesses regionais que podem inter
ferir no equlllbrio federativo. Essas matérias devem 
ter Iniciadas sua discussão e votaçAo no Senado Fe
deral, a Casa do Poder Legislativo voltada para a 
manutenção da Federação, por intermédio da pari
dade de represenlantes dos Estados-membros. 

Com esse objetivo primeiro, elaboramos apre
sente Proposta de Emenda à Constituição, que res
salva, da regra geral, as matérias de cunho nitida
mente regional e, portanto, federativas. E, ao ensejo, 
corrigimos falha redacional, que vem sendo repetida 
desde a Constituição de 1946, e que diz respeito à 
expressão projetas de lei, a qual restringe a atuação 
- que é bem mais abrangente - do Presidente da 
República no processo legislativo. Sugerimos, pois, 
riO texto da Proposta ora apresenlada, a substituição 
pela expressão projetas, que é de maior arilplitude e 
abrange toda a iniciativa legislativa oriunda do Poder 
Executivo. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1996. -
Waldeck Ometas - Lúcio Alcântara - Frei

tas Neto - José Agrlplno Mala - Benl Veras -
Jefferson Peres - José Fogaça - Bello Parga -
Hugo NapoleAo - Edson Lob4o - Joel Holanda 
- Bernardo Cabral -José Alves - Josaphat Ma
rinho - Caslldo Maldaner -José Eduardo Outra 
- Roberto Requtao - Nabor Júnior - Sebasttao 

. Rocha - Geraldo Mello - Renan Calhelros -
Sérgio Machado - José Roberto Arruda - Gui
lherme Palmeira - Osmar Dias - Ronaldo C. 
Lima - Arlindo Porto- Carlos Wilson -Antonio 
Carlos Vatadares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTlTUIÇAO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃOII 
Da Emenda à Constltutçao 

Art 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta; 

I - de um terço, no m!nimo, dos membros da 
Câmara dos Depulados ou do Senado Federal; 

11 - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

§ 12 A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sftio. 

§ 22 A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 30- A emenda à ConstituiçAo será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 
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§ 42 Não serÁ objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 
11- o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
§ 5"- A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa 

Arl 64. A discussão e votação dos projetas de 
lei de iniciativa do Presidente da República, do Su
premo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores 
terão início na Câmara dos Deputados. 

§ 12 O Presidente da Rep(tllica poderá solicitar 
urgência para apreciação de projetas de sua iniciativa 

§ 2" Se, no caso do parágrafo anterior, a Câ
mara dos Deputados e o Senado Federal não se 
manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até 
quarenta e cinco dias, sobre a proposição, será esta 
incluída na ordem do dia, sobrestando-se a delibera
ção quanto aos demais assuntos, para que se ultime 
a votação. 

§ 3" A apreciação das emendas do Senado Fe
deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo 
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto 
no parágrafo anterior. 

§ 4• Os prazos do § 2" não correm nos parlo
dos de recesso do Congresso Nacional, nem se apli
cam aos projetas de código. 

(A Comissllo de Constitu~o. Justiça 
e Cidadania.) 

SR. PRESIDENTE (José pamey) _As propos
tas de emenda à Constituição, que acabam de ser li
das, têm tramitação especial, de acordo com o arl 
354 do Regimento Interno; serão ptblicadas e reme
lidas à Comissão de Constituição. Justiça e Ciciada-
nia. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
n2 Si10, de 1996 (n2 475196, na origem), encami
nhando, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, 
do Senado Federal, manifestação daquele órgão, 
relativa à solicitação do Governo do Estado da Pa
raíba, para que possa assumir as dividas contraldas 
pelo Banco do Estado da Paraíba _ Paraiban junto 
ao Instituto Brasileiro de Turismo _ Embratur, no va
lor de duzentos e noventa e oito mil, trezentos e ses
senta e nove reais e sete centavos. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos EconO
micos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ A Presi
dêi1Cia recebeu, c : Banco Central do Brasil, o Ofício 
n2 Si11, de 1996 (n2 476196, na origem), encairri
nhando, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, 
do Senado Federal, manffestação daquele Órgão, 
relativa à solicitação do Governo do Estado da Pa
raíba, para que possa assumir as dividas contraídas 
pelo Banco do Estado da Paraíba_ Paraiban junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
Social _ BNDES e Agência EspéCial de Financia
mento lndusbial _ Finame, no valor de dois milhões, 
quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e 
sete reais e doze centavos. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Ecõnô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ O ~Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n2 1.326, de 15 de fevereiro de 1996, que "aHe
ra a redação do § 42 do arl 49 da Lei no 9.082, de 
25 de julho de 1995, que dispõe sobre as diretrizes 
para elaboração da Lei Orçamentária de 1996". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 5"- do art. 2" da Resolução 
no 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 
Titulares 

Renan Calheiros 
Cartas Bezerra 

Waldeck Omelas 
Odacir Soares 

Lúcio Alcântara 

Romeu Tuma 

Suplentes 
· PMDB. 

Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

PFL 

José Alves 
Jonas Pinheiro 

PSDB. 

Jefferson Péres 

PSL 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bioco (PFL -PTB) 

José Cartas Coutinho 
Jaime Martins 

AntOnio do Valle 

João Maia 
Zila Bezerra · 

PMDB 

Pinheiro Landim 
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Arnaldo Madeira 

Gerson Peres 

Fernando Gabeira 

RobsonTuma 

PSDB. 

Zé Gerardo 

PPB 

Delfim Netto 

PV 

PSL 

.De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-
CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a 
tramítação da matéria: 

Dia 22-2-96 -designação da Comissão Mista; 
Dia 23-2-96- instalação da Comissão Mista; 
Até 21-2-96 - prazo para recebimen1D de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 12..()3-96- prazo final da Comissão Mista; 
Até 16-03-96- prazo no Congresso Nacional. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Há ora

dores inscri1Ds. 
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito o 

nobre Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 

o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, o Brasil vai receber, na próxima sema
na, a visíta do Presidente do Peru, Dr. Alberto Fuji
mori, que terá diversas rodadas de negociaçOes com 
empresários e autoridades do Poder Executivo, além 
de visítar o Congresso Nacional, para receber a pro
tocolar homenagem. em sessão conjunta solene: · 

Não quero, hoje, ater-me aos lados polêmioos 
da política interna peruana, que, aliás, até parecem 
haver sido resolvidos pela própria sociadadillocal. 

Na próxima visíta do Presidente Fujimori, mi
tos importantes problemas bilaterais _ até mesmo 
continentais e mundiais deverão ser submetidos a 
discussão e encaminhaiiien1D, porque são dois dos 
mais importantes países da América Latina. Dentre 
os pontos listados, deve-se ressaltar a interligação 
das malhas rodoviárias, propiciando a reciprocidade 
oceãnica para ambas as NaçOes, ou seja, abrindo o 
AHãntico aos peruanos e permitindo que os brasilei
ros tenham livre acesso às costas do Pacifico. 

O Brasil só recentemente cristalizou a cons
ciência da rota para o Pacifico, como uma das mais 
importantes metas do desenvolvimen1D econõmico, 
dentro da abertura mercantil e fabril com a Ásia, ar 

jos "tigres• representam a grande força motriz do 
progresso e das inovaçOes tecnológicas na virada 
do século. Tivemos de superar, inicialmente, incom
preensões e apreensões quan1D a aspectos ecológi
cos e preservacionistas; o Senado e a Câmara têm 
acompanhado, nas últimas décadas, candentes dis
cussões sobre o tema. Hoje, todavia, chegou-se à 
posição de equi librto e defesa dos superiores inte
resses de toda a nacionalidade: a utilização racional 
e sustentada dos recursos arnazõnlcos, inclusive de 
seu solo, na ligação com áreas de grande potencial, 
em todos os pon1Ds do Planeta. 

Já existem, inclusive, tratados entre Brasil e 
Peru, determinando a interligação rodoviária de suas 
rotas permanentes. Os então Presidentes João FI
gueiredo e Belaunde Teny chegaram à conclusão, 
na década passada, de que o traçado ideal é o que 
combina as estradas BR-364 e BR-317 até a cidade 
de Assis Brasil, onde se fará a conexão com a rede 
viária peruana. 

Importa frisar que toda a ligação rodoviária en
tre a costa do AHêntico e a do Pacifico já está aberta 
e, inclusive, tem sido percorrida por cidadãos dota
dos de vefculos mais rústicos e habilitados ao tráfe
go precário _ mas já existe a rotai 

O trecho mais complexo, atravessando os An
des peruanos, não será problema para as autorida
des daquele pais e não representará gastos para o 
Brasil; nosso compromisso consiste em pavimentar 
e proteger os trechos domésticos, o que não repre
senta maior problema para a avançada tecnologia 
de obras pesadas hoje em poder de nossas empre
sas de grande porte; e o impacto no meio ambiente 
tem sido analisado com responsabilidade e cautela, 
para evitar prejufzos e danos à natureza. Esses são 
os aspeckls logfsticos da questão. 

No tocante à economia brasileira, temos de 
levantar, corajosa e francamente, o enfoque favo
rável à nossa sociedade: nada é mais importante, 
hoje em dia, do que partir as barreiras que impe
dem o acesso dos industriais e dos comerciantes 
nacionais aos pafses andinos e aos das outra cos
ta do Oceano Pacifico, na Ásia. É uma perspectiva 
empolgante e promissora, em sua simplicidade: to
dos os povos sul-americanos enxergam no Brasil 
um essencial parque fornecedor de produtos e de 
serviços, além de um grande mercado consumi
dor. Chegando com facilidade ao Peru, Equador, 
Bolfvia, Colômbia e Chile, por exemplo, teremos 
condições privilegiadas de competir com os expor- · 
!adores da Europa e da costa leste dos Estados 
Unidos, bem corno estaremos nos habilitando a 
adquirir os produtos locais em condições vantajo
sas para nós e para aqueles vizinhos. 
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Olhando mais longe, encontraremos, na outra 
margem do Oceano Pacífico, o Japão, Taiwan, Co
réia e outros portentosos centros produtivos, dota
dos da mais modema tecnologia industrial _ mas 
que são, paralelamente, formidáveis consumidores 
de insumos e de alimentos produzidos no Brasil, paí
ses superpopulosos que têm problemas crónicos de 
aquisição de comida para sua gente.- Isso seria-cha
mado pela sabedoria popular de "juntar a fome ·com 
a vontade de comer" ... 

O terceiro aspecto é, talvez, o mais importante 
de todos: a criação imediata de riquezas internas, de 
empregos, de utilização racional do solo em regiões 
hoje relegadas a plano inferior. O Centro-Oeste está 
fadado a se tornar o maior produtor de cereais do 
mundo, enriquecendo com suas safras as reservas e 
os cofres nacionais; os grandes vazios demográfi
cos, hoje expostos à cobiça das potências transbor
dantes de população, esses vazios demográficos re
ceberiam contingentes de trabalhadores hoje confi
nados na miséria das periferias urbanas. 

E, como conseqüência dessa presença econó
mica e social, o Brasil consolidaria, definitivamente, 
sua soberania sobre vastas porções de seu territó
rio, em regiões estratégicas, próximas às fronteiras 
com paises vizinhos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, cora
gem não se confunde com arrogância _ é a atitude, 
serena e construtiva, de quem faz valer seus direitos 
e seus interesses; é a determinação de respeitar 
sem abrir mão do respeito a si próprio; é, acima de 
tudo, a força moral de quem se sabe ao lado da jus
tiça e da paz social. 

Essa coragem não pode faltar aos governantes 
brasileiros na hora de fazer valer aqueles direitos e 
interesses de que falei hã pouco. Nela estão assen
tadas a confiança e as esperanças de todos os cida
dãos, principalmente dos que têm a visão progres
sista e justiceira de promover o desenvolvimento so
cial e económico do Pais em clima de harmonia, fir
meza e determinação. 

Estou certo de que o Governo e os empresá
rios do Brasil, nas conversações da próxima semana 
com o Presidente do Peru, saberão estabelecer pro
vettosos tratados para a ligação interoceãnica, trans
formando nosso País, na prática, na grande potência 
do Hemisfério Sul, dotada de acesso aos dois maio
res oceanos da Terra. 

Não será sonho visionário será a concretiza
ção imediata e eficaz de akjo que pode ser feito, 
deve ser feito e será bem fetto. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _Concedo 
a palavra ao nobre Senador João Rocha 

O SR. JOAO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia o se
guinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Senado
res, quero trazer a esta Casa noticia de importante re
viravolta havida na legislação norte-americana de tele
comunicações. O Presidente dos Estados Unidos, BiU 
Clin!on, promulgou, no dia 8 de fevereiro próximo pas
sado, nova lei que promove radicais aberturas no mer
cado americano de telefonia e televisão. 

A nova lei, que desregulamenta a transmissão de 
voz, imagem e dados, nasceu após amadurecida tra
mitação no Congresso daquele pais, com apoio moci
ço dos representantes elettos: a votação a favor da lei 
foi de quatrocentos e quatorze votos a dezasseis, na 
Câmara, e de noventa e um a cinco, no Senado. 

Para nós, é inovação que deve ser atentamen
te registrada. No Brasil, damos os primeiros passos 
na abertura de nossos mercados de telecomunica
ção, admitindo a privatização parcial. Estamos cogi
tando de institucionalizar meios que possibilitem ao 
Poder Público fiscalizar com eficácia as novas confi
gurações que se criarão _ na telefonia, na televisão 
por assinatura, e em outros serviços -. de modo a 
assegurar o equilíbrio entre usuários e prestadores 
de serviços. 

Nos Estados Unidos, a sttuação que estamos 
almejando já existia há décadas. A concessão de 
estações de televisão, o monopólio privado de tele
fonia em dado terri1ório, já eram estrettarnente fisca
lizados pelo Poder Público. A preocupação, muito 
justa, era evttar a concentração excessiva de poder 
em certas empresas e impedir o abuso nas tarifas 
cobradas pelos diversos serviços, como, por exem
plo, telefonia interurbana ou televiSão a cabo. 

A regulamentação dos serviços privados de te
lefonia e televisão a cabo baseava-se, principalmen
te, na separação dos diversos mercados da cada 
modalidade de serviço. Assim, uma empresa de te
lefonia local não podia prestar serviços de telefonia 
interurbana, ou de telefonia celular, ou de televisão a 
cabo. A coerência da legislação americana anterior 
consistia em evttar a coneentração. nas mesmas 
mãos, dos vários serviços, na mesma região ou lo
calidade, impedindo assim que a empresa pudesse 
ter excessivo poder sobre os usuários. Cada modali
dade de serviço tinha suas tarifas controladas pela 
Comissão de Comunicações. 

A nova legislação que entra agora em vigên
cia adota uma filosofia mais ousada: a de abolição 
de uma série de restrições, limitações e regula
mentações. A nova postura parte das novas reali
dades tecnológicas. do desejo de promover maior 
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concorrêrcia na prestação dos serviços e, também, 
da maior confiança na estrutura de fiscalização do 
Poder Plblico, da sociedade e do sistema judiciário. 

Basicamente, o que a nova lei norte-americana 
de desregulamentação das telecomunicações faz é 
arriscar-se a permitir a concentração de diferentes 
serviços nas mãos de uma só empresa local ou re
gional, ganhando em compensação um ambiente de 
mercado muito mais competitivo. Os americanos es
tão apostando em que a competição livre entre as 
empresas, na disputa pelos mercados, fará baixar os 
preços pagos pelos usuários. Estão apostando que 
a pressão concorrencial será maior que a pressão 
oposta, a de manipulação das tarifas por quem deti
ver concentradamente vários serviços. 

Pela nova lei, companhias telefOnicas passam 
a poder oferecer serviços de televisão por meio de 
suas linhas atuais. Emissoras de televisão poderão 
transmitir serviços digitais. Redes nacionais de tele
visão poderllo explorar serviços de televisão a cabo. 
Companhias tele!Onicas regionais poderão oferecer 
serviços tele!Onicos de longa distância 

Percebe-se, nesse novo conceito, que um tator 
de peso é a possibHidade de uma empresa usar 
seus fios e instalações para mais de um serviço, ba
rateando os custos. A pressão da concorrência de
verá fazer cairem as tarifas pagas pelos usuários, já 
que qualquer empresa poderá. a qualquer momento, 
entrar na mesma área, em concorrência com quem 
lá já estiver prestando serviço. 

A nova lei aliviou certas outras restrições ant&
riores. Ela abre "mllo do controle, pelo Comissão de 
Comunica(}Oes, das tarifas de TV a cabo. As redes 
nacionais de televisão ficam autorizadas a possuir 
as concessões de emissoras que sirvam a até 35% 
dos domicmos do pais, em vez dos 25% anteriores. 

Essa ousada reforma mereceu do vlce-presi
dente norte-americano, AI Gore, o seguinte comen
tário: a nova lei derruba o Muro de Berlim das tele-, 
comunicaQOes. Sim, porque a telefonia local nos Es
tados Unidos estava dividida por sete empresas, em 
sete terri1órios. A telefonia interurbana e internacio
nal era um oligopólio de três empresas. Isso acabou. 
A partir de agora, qualquer empresa pode oferecer 
qualquer serviço a consumidores . em qualquer re
gillo do pais. 

A lei, por outro lado, estabelece certas proteçõ
es especiais: bibliotecas, escolas e hospitais terão 
direito a descontos no uso de redes de telecomuni
ca(}Oes. O usuário de televisão plblica será melhor 
protegido, pois a lei possibilita aos pais bloquear em 
casa a recepção de programas violentos ou eróticos. 
Isso se viabilizará pela obrigatoriedade de todo novo 

aparelho de TV conter um dispositivo eietrOnico pró
prio para esse fim. 

Portanto, com a maciça desregulamentação 
promovida pela nova lei americana, dentro de 3 a 4 

-anos, milhões de americanos passarão a ter mais 
uma comodidade na vida. Com um único cheque, ou 
transferência eletrónica de dinheiro, pagarão conta 
de telefone, telefone celular, televisão a cabo e ser
viço de informação on Une. Os consumidores terão 
uma maior variedade de programas e serviços, por 
um preço que será módico. 

T ocla essa nova mobilidade e flexibilidade de 
mercados de telecomunicação significará a geração 
de milhares de empregos e a ampliação de um selor 
que já é, hoje, gigantesco, movimentando US$700 
bilhões anuais, ou cerca de 15% do PIB americano. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Con· 
grasso Nacional e as nossas autoridades devem fi
car atentos para esse experimento ousado que se 
faz nos Estados Unidos. Devemos estar prontos 
para extrair dele as liQOes devidas, saber das vanta
gens que pode nos trazer a desregulamentação das 
telecomunicações. Também aqui poderemos nos 
beneficiar dessa mesma filosofia. da abertura e am
pliação dos mercados, com a decorrents baixa dos 
custos e geração de preciosos empregos. 

Muito obrigado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY _ Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela or

dem Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sena
dor José Samey, nas próximas semanas, o Senado 
Federal votará importante matéria. refaliva à autlriza
ção para que o Governo Federal possa realizar, junto a 
instittições financeiras, o financiamento para o Projeto 
do Sistema de V"ogilàncla da Amazônia · 

Recentemerrts, apresentei junto à Comissão 
que analisa o projeto, a qual é composta por três ou
tras, requerimento solicitando ao Tribunal de Contas 
da União que completasse a análise que havia fei1D 
sObre o processo de escolha das empresas encarrega
das de realizar o Projetl Sivam, pois no ano passado o 
egrégio Tribunal reafiZOu uma auãrtoria, uma tomada 
de contas sObre o processo de escolha da empresa 
Esca. considerada a única empresa capaz de realizar 
o gerenciamento e a integração do Projetl. 

A análise do Tribunal de Contas foi muito rigo
rosa, no sentido de que os princípios de moralidade, 
isonomia, transparência, eqOidade, previstos no art 
37 da Constihição Federal, não se cumpriam. Havia 
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a necessidade de se fazer igualmente um exame do 
processo de escolha da Raytheon. Cómo essa parte 
não foi feita no primeiro exame, apresentei um se
gundo requerimento, que o Presidente da Comissão, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, encaminhou ao 
Tribunal de Contas da União. 

O Presidente em exercfcio, Ministro Homero 
Santos. na semana passada, encaminhou oficio, 
transmitindo o voto do Relator, Ministro Adhemar 
Ghisi, aprovado pelo Plenário, informando também 
que aquele Tribunal resolveu examinar o processo 
de escolha da Raytheon. Portanto, o Tribunal está 
realizando um processo de tomada de contas para 
analisar a forma pela qual foi escolhida a Rayt
heon. 

Sr. Presidente, seria muito importante que ao!. 
tes da votação dessa matéria pelo Senado tivésse
mos o conhecimento da análise que o Tribunal de 
Contas está realizando. 

O Ministro Adhernar Ghisi informou-me que de
terminou à 3" Secretaria de Controle Externo que 
realizasse o levantamento completo de lodos os do
cumentos necessários, o que está se procedendo, e 
que, na próxima semana, já terá meios de informar 
em que data essa auditoria será completada 

Sr. Presidente, gostaria de formular um apelo a 
V. Ex• no sentido de que transmita ao Presidente do 
Tribunal de Contas da União o quão importante será 
para o Senado Federal ter a análise desse procedi
mento antes da votação final dessa matéria A maté
ria ainda se encontra no âmbito da Comissão e, se
gundo o procedimento regimental, virá a plenário, 
ocasião em que poderão ser apresentadas emen
das, como a do nobre Senador Osmar Dias que, 
com o apoio de 30 assinaturas, propõe o processo 
de licitação pública para o Projeto Sivam. Como o 
processo voltará pam a Comissão, o pmzo, talvez, 
seja até coincidente. Entretanto, será muito mais 
prudente, mais adequado, de bom senso e tranqüilo, 
tanto para o Senado Federal quanto do ponto de vis
ta do Presidente Fernando Henrique Cardoso, por
tanto do Executivo, votarmos essa matéria já com o 
parecer do Tribunal de Contas. 

Assim, Sr. Presidente, o apelo que laço é no 
sentido de que V. Ex" possa transmitir ao Tribunal 
de Contas da União, ao seu Presidente e ao Minis
tro-Relator a importância de termos, o quanto antes, 
toda a informação disponlvel e a análise do Tribunal 
de Contas sobre o processo de escolha da Rayt
heon, a flm de que possamos votar essa matéria tão 
importante para a Amazônia e para o Bmsil. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) _ Senador 
Eduardo Suplicy, a Mesa acolhe o apelo de V. E#>. 
Transmitirei ao Presidente do T ribunar de Contas as 
suas ponderações apresentadas ao Plenário. 

O SR. ERNANDES AMORIM _ Sr. Presidente, 
peço a palavra para Lima comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Conce_do 
a palavra ao nobre Senador Ernandes Amorim, para 
uma comunicação inadiável. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.)_ Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, liguei, 
há poucos minutos, para o meu gabinete solicitando 
que fosse datilografada uma ação, que daria entrada 
na Justiça, e !ti surpreendido com a resposta de que 
n!lo tem papel, n!lo tem material de expediente para 

.cumprir com minhas obrigações. 
Fiquei paralisado, até porque, como membro 

da Mesa, estou cansado de lazer essas reclamaçõ
es em várias reuniões. Quase toda a semana, desde 
quando cheguei a esta Casa, há uma grande falta 
de material, falta de apoio aos trabalhos dos Sena
dores. 

O Senador, atualmente, ganha R$5.200 e não 
tem condições de, legalmente, manter o seu manda
to e ainda comprar material para trabalhar, até por
que esta Casa tem um orçamento maior do que o do 
meu Estado e de vários outros Estados do Pais. 

Portantl, diante da magnitu!e do mandato de 
Senador, não se justifica faltar material no gabinete de 
Senador; não se justifica o Senador ter apenas quatro 
fu1cionârios a sua ólSpOSição; não se jusnfica, tampou-

- co, que o Senador não tenha o direito de ter Lm chefe 
de gabinete partictiar; nem se justifica que um Sena
dor tenha que ter Lm motorista ifll)osto _ embora te
nha muito respeito aos motoristas desta Casa 

É preciso que haja uma reforma no Senado, 
mas n!lo aquela que foi solicitada à Fundação Getú
lio VarWs, que já tem um ano e nada aconteceu, 
não se resolveram os problemas. O que esté faltan
do, Sr. Presidente, é que os membros da Mesa to
mem determinadas atitudes no sentido de viabilizar 
a administração desta Casa, haja vista o tamanho 
de seu orçamento, como já disse, maior até que o 
orçamento de Rondônia, do Acre e de vários outros 
Estados do Pais. 

O que vemos, no entanto, é que todo esse or
çamento esté concentrado na mão de apenas um ci
dadão nesta Casa, que deita e rola, atendendo a 
quem acha que deve e da maneira que quer. 

Sendo assim, penso que nós, Senadores, não 
devemos aceitar esse tipo de administração, esse 
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tipo de condução dos serviços desta Casa, já que o 
povo cobra dos Senadores um trabalho bem feito. 

Não é admissível que tenhamos que entrar 
com ações, vender patrirnOnio _ como já es1á acon
tecendo comigo _ para que possamos manter o 
mandato de Senador. 

Esse é o apelo que faço ao Presidente da 
Casa, aos nobres colegas Senadores. 

Se alguém disser que, com um salário de 
R$5.200,00, tem condições de manter o mandato de 
Senador, de manter uma assessoria no Estado, de 
ser eleito no Estado e chegar aqui e aceitar funcio
nários que nem conhecem o Estado ou o campo de 
atuação do Senador _ que, no meu caso, é todo o 
Estado de Rondônia _ sinceramente, ou es1á que
rendo agradar alguém, ou é desonestidade ou é falta 
de habilidade ou desinteresse da Casa em querer 
fazer a coisa correta. 

Por isso, Sr. Presidente, como Membro da 
Mesa e como Senador, solicito que essas dlstorç!les 
sejam imediatamente corrigidas e essas obrigaçOes 
sejam distribuídas na Casa aos demais Senadores, 
inclusive nós da Mesa. que estamos ociosos, a mer
cê de uma administração errOnea, na mão de um s6 
cidadão. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ A Presi

dência da Casa detenninará ao Sr. Diretor-Geral que 
apure a falta de material de expediente no gabinete 
de V. Ex•. 

Como V. Ex" sabe perfeitamerte, as atribliçOes 
na Mesa do Senado, pelo Regimento que já existe 
há muitos anos, são divididas entre vários dos saus 
Membros. E, na parte do expediente, essa área es1á 
entregue ao Sr. 1"- Secretário. 

Nesse sentido, vou deter111inar ao Diretor-Geml 
que procure averiguar o que ocorreu e, se for o 
caso, punir os responsáveis. 

O SR. ERNANDES AMORIM _Sr. Presidente, 
não vamos fazer de conta. Sabe V. Ex" que aqui não 
existe essa divisão. . · 

O SR PRESIDENTE (José Sarney) _ Concedo 
a palavra ao Senador Edison lobão. 

O SR. EDISON LOBJi.O (PFL-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso) _ Sr. Presidente, Srts e Srs. Se
nadores, recebi, recentemente, da Secretaria de In
fra-Estrutura do Maranhão, à época comandada pelo 
vice-Govemador, o lustre amigo e ex-Deputado 
José Reinaldo Carneiro Tavares, um rela~rio cir
cunstanciado das realizaçOes deselliiOividas pela 
administração da eminente Governadora Roseana 
Samey. 

Vencendo toda a sorte de dificuldades, que 
man:amm o exercício de 1995, o atual Governo do 
Maranhão deu grandes impulsos na área energética, 
da Cooperativa de Habitação, da Companhia de 
Águas e Esgoto, do Departamento de Estradas e 
Rodagem e nas obras vinculadas, de um modo ge
ral, à Secretaria de Infra-Estrutura. 

Para um ex-Governador, como eu, de um Esta
do com ~as perspectivas de promissor futuro, é 
muito grat> identificar nos seus sucessores a dispo
sição quase heróica de se devotarem. de corpo e 
alma, aos tantos problemas que ainda angustiam 
uma população de cinco milhOes de pessoas. E. 
com talento e criatividade, conseguirem superá-los 
um a um. à medida que surgem, procurando con
quistar o deselliiOivimento e a sua reslAtante do 
bem-estar social. 

O restilado da administração Roseana Samey 
foi altamente meritório, mais valorizado ainda pelos 
obstáculos financeiros sofrido pelos Estados no 
exerclclo anterior. Foi urna das poucas Unidades Fe
derativas onde não houve atrasos no pagamento do 

· funcionalismo. 
Todos sabemos o quanto foi diffcil para todos 

os Governadores o exercício administrativo de 1995. 
O Governo Federai retirou dos Estados, através do 
Fundo de EStabilização Fiscal, recursos fundamen
tais que pertenciam a esses Eslados e municípios. 
Somente o Maranhão perdeu R$150 milhOes nesse 
período, o que foi, portento, uma perda significativa 
para o orçamento do Estado. Ainda assim, foi possf
vel realizar essa obra a que me refiro. 

EXaminando o relatório que me foi encaminha
do, fiquei particularmente feliz com as atividades de
sempenhadas pela Central Elétrica do Maranhão _ 
Cemar, drigida pelo Dr. Airton Abreu, executivo de 

. grande competência que, na minha administração, já 
desempenhava as funções de ciretor financeiro des
sa empresa pública. 

O Dr. Airton Abreu, dando contim.idade à filosofia 
desenvolvimentista da Cemar, está fazendo com que a 
8lllll'e5a se faça alta1te em todas as regiões do Esta
do, concluindo linhas de transmissão e implantando 
distrb.içlil de energia elélrica da maior i~rtancia 
para o aesc1mento da economia maranhensa. 

O relatório da Secretaria de Infra-Estrutura 
trouxe-me record_aQ(jes da lute que, ao ie~ do 
meu governo, tive de travar, em várias insl.ancias, 
para obter para o Maranhão aquilo que lhe devia ser 
concedido por direito e por eqOidade. 

Naquela época, determinei a substituição de 
quase toda a rede elétrica de São Luís, e de outras 
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áreas do estado, que estavam às vésperas de um co
lapso, além de irrplanlar redes elétricas em todo o es
tado. Na de São Luís, efetivou-se a recuperação da 
sua rede elétrica, velha de 20 anos, com a substituiçao . 
de cabos, isoladores, postes e cruzelas em mais de 
1.000 Km de rede. Foram beneficiadas 200.000 pes
soas (bairro de Fátima, de Lira, Belira, ~aqui/Bacanga. 
Vila Fialho, Maiobinha. Maracanã, Cohatrac, Maioba. 
Anjo da Guarda Sítio Leal, São Cristóvl!o, lpem'Sl!o 
Cristóvl!o, Centro, Pirapora, Anil, Vila Embraiei e Co
hab). Instalaram-se em sao Luís 1.200 postos com 
180 pontos de iluminação. Implantaram-se cerca de 
500 Km de linhas energlzadas, que deram mais con
forto a cerca de 20.000 pessoas. A Gemar reformou 
toda a rede do centro da cidade e impôs moderno sis
tema de iluminaçao nas praias da Pon!a D'Areia, Olho 
d'Água e Raposa, e ao longo da Av. L~orânea 

No interior do Estado, multiplicamos a energia 
disponível no Pequiá, pólo de produção do ferro 
gusa, criando as condições para que a indústria ali 
instalada pudesse consolidar-se e, assim, gerar 
mais empregos para o povo. Para viabilizar tal inicia
tiva tivemos de implan!ar a construção de uma linha 
de transmissão saindo de Açailândia até o Pequiá, 
além da construção de uma potente subestação de 
1 o MV A naquele distr~o. 

Conseguimos a sensível ampliação da subes
tação de Açailândia, visando corrigir as quedas brus
cas de tensão e, assim, possibili!ar o atendimento 
das novas necessidades energéticas do Pequiá e, 
também, de Açailândia. 

A baixa qualidade da energia de Balsas era a 
grande frustraçao de uma vasta regil!o, e pulemos en
contrar a solução para o problema através da constru
çao da linha de transrnissao Porto Franco-Fortaleza 
dos Nogueiras, com 165 Km de extensao, dos quais 
mais de 1 00 Km foram concluídos na minha adminis
traçao. ao custo de cerca US$7. mlhOes, num esforço 
comum do Governo Federal e do Governo Estadual. 

Energizarnos várias vilas como Vila Gastao Vie~ 
ra e demos início à construção de um segtrldo circl.ito 
(linha de transmissão) de energia de Imperatriz a A~ 
lândia como reforço final às necessidades locais. 

Pudemos concltir a iluminação completa, com 
modernas lâmpadas a vapor de merc(rl), em diversas 
avenidas, da Avenida Bernardo Sayao, na Belém-Bra
sília, onde se registravam in(meros acidentes à no~e. 
translonnando-a num cartão de visilas daquela bela e 
progressista cidade da região tocantina 

Na verdade, aquela era uma obra que perten
cia ao Governo Federal, que não a realizou, e tive
mos que construir três rodovias federais, às expen-

sas do próprio Estado e por cuja despesa não rece
bemos até hoje o necessário ressarcimento. 

Coube também à Gemar concluir a ~umlnação 
da avenida situada na rodovia Açailândia-St" Luzia. 

Ainda no interior do Estado, foram implantados 
mais de 6.500 postes, construindo-se, ampliando-se 
e reformando-se redes de distribuição que beneficia
ram mais de 200.000 habitantes. 

O Sr. Emandes Amorim _ Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO _Ouço V. Exl, com 
prazer. . 

O Sr. Emandes Amorim _ Senador, ouço, 
com atenção, o discurso de V. Ex" referente ao Ma
ranhão, principalmente com relação à efl1)resa que 
gera e que fornece energia. Solicitei esse aparte 
mais para fazer uma ci!ação em relação ao meu Es
tado. Temos, hoje, as Centrais Elétricas de RondO
nia S.A _ Ceron -. que recebe a energia da Eletro
norte por um preço 80% mais barato e vende pelo 
preço mais caro do País, estando hoje com um débi
to de R$400 milhões, déficit esse ocasionado pelos 
erros. má administração, por desvios e uma série de 
problemas. A minha preocupação é que, ainda esta 
semana, com essa coisa de privatização _ sinOnimo 
de vamos passar para a iniciativa privada _ a empre
sa que deveria estar fazendo instalações em todos 
os cantos, em todas as vilas, instalações para o de
senvolvimento da área rural, não tem realizado esse 
trabalho, causando um prejuízo violento para o Esta
do. E agora vejo o BNDES visitando o Estado de 
Rondônia e prometendo recursos para que se possa 
privatizar essa errpresa Fico imaginando por -que 
no Maranhão isso dá certo.· O Executivo não deve 
abdicar da tarefa de administrar esse sistema. até 
porque é um serviço essencial. Se se passar esse 
serviço para as mãos de partictiares, evidentemente 
que não se vai fazer o que se fez no Maranhão, ou 
seja, atender àquelas pequenas vilas, atander à 
agroindústria, lugares que nem sempre dão lucros. 
Essas comunidades provavelmente serão abando
nadas. Estados pobres como o nosso e outros da 
Região têm dificuldades. E o BNDES sai daqui pa1B 
ir a Rondônia e com aquela tachada de querer priva
tizar tudo, vai colocar aqLIIo corno exemplo. Até de 
olho para jogar a Vale fora, vai chegar lã e jogar 
mais dinheiro no prejuízo; vai privatizar, colocar o 
melhor nas mãos de determinados errpresárlos e ar 
vai ficar a pobre Rondônia diferenciada do Mara
nhão, que dificilmente _ tenho certeza _ vai privati
zar, ficando à margem do desenvolvimento. Vejam 
esse problema da Vale. Querem vendê-la a qualquer 
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cus1o. Ainda hoje discutimos o assunto com algli"IS 
assessores. Se hotNesse algum mecanismo para se 
aprovar a maneira de se vender a Vale em troca da 
dívida que temos no exterior, ou se se colocasse a 
empresa à venda numa modalidade dHerente, tenho 
a certeza de que os japoneses ou empresários de 
outros países a comprariam como pagamento da df
vida externa. No entanto, se forem vender a Ceron 
como pretendem, ou seja, colocando mais dínheiro, 
vendendo a Vale do Rio Doce, evidentemente não 
se vai conseguir dinheiro para pagar 10% da dívida 
externa. Aproveitei o aparte que me càncedeu, V. 
ex-, nobre Senador Edison Lobão, para mostrar que 
essa linha de privatização é incapaz de atender aos 
pequenos interesses, no caso da Vale do Rio Doce, 
imagine os interesses dos Estados! Oxalá, o Estado 
do Maranhão não venha cometer esse desprop6si1o 
que comete o Governador do Estado de Rondônia 
em entregar uma empresa essencialmente útil, de 
caráter público, cujo objetivo é proporcionar o de
senvolvimento do Estado. Por isso, parabenizo a 
Governadora do seu Estado e também V. ExA, que 

, tlaZ este tema à tribuna do Senado na tarde de hoje. 

O SR. EDISON LOBÃO :.. Senador Emandes 
Amorim, lastimo que seja assim realmente em seu 
Estado. 

Digo isso, porque administramos profissional
, mente o Estado do Maranhão; pelo menos do meu 
gpvemo até esta parte tem sido assim. A Compa
nhia de Eletricidade do Estado, quando assumi o 

:Governo, estava em ordem e tínhamos um crédi1o 
junto ao Ministério das Minas e Energia da ordem de 
US$120 milhões àquela época, do CRC, e uma dívi
da residual, quando assumi, em 1991 , da ordem de 
US$20 milhões. 

Fti ao Presidente da República de então, nos
so inimigo, nosso adversário polftico, fLi ao Ministro 
das Minas e Energia tentando fazer um encontro de 
contas, ou seja, possuíamos um crédik> de US$120 
milhões e devíamos US$ 20 milhões, e não houve 
como fazer o referido encontro de contas. O meu 
Governo teve de pagar os US$20 mihões e não re
cebeu em dinheiro os US$120 mnhOes a que tinha 
direito. Mas, de qualquer sorte, tocamos a compa
nhia, que já vinha em uma excelente situação, sem
pre bem administrada .. ao longo dos tempos, e, hoje, 
é uma das melhores do País, não é das maiores, é 
das melhores; situação perfeita, mti1o bem adminis
trada. T adas os seus di retores foram escolhidos com 
o máximo cuidado, exatamerite para que a Compa
nhia não seja um Onus para a Administração do Es-
tado. , 

Do mesmo modo, encontrei o Banco do Estado 
do Maranhão, que havia saído de uma intervenção. 
Quando desta intervenção, nomeamos diretores al
tamente capacitados para o Banco. Quando deixei o 
Governo, era considerado pelo Banco Central o me
lhor banco estadual' brasileiro; também não era o 
maior, é dos menores até, mas o melhor. Tudo isso 
se deve a uma boa orientação, a uma boa adminis
tração. 

Hoje, a Governadora implan1ou um projeto no 
Estado, dispensando energia elétrica para os consu
midores de baixa renda. Veja que alcance social tem 
isso. E quantas famflias maranhenses foram atendi
das com este projelo da Governadora Roseana Sar
ney: 300.000 famflias. Nem por isso a Companhia 
sofreu um abalo srsmico financeiro, econômico. 
Tudo foi feilo dentro de um planejarnento, com lodos 
os cúdados. Fqram feitas lodas as bilulações, to
das as simulações, para que a Co~ia não so
fresse com esse gesto de atendimento social ao 
povo mais pobre do meu Estado. É assim que a Go
vernadora governa o Estado do Maranhão. 

Ainda, Sr. Presidente, no interior do Estado, na 
nossa administração e na atual, foram atendidos os 
consumidores rurais em grande escala, que era o 
que não havia no Estado e não há em outros. 

Como vêem V. Exls, é com a maior satisfaçao 
que reconfirmo, no referido rela1ório da Secretaria de 
Infra-Estrutura do Maranhão, o dinamismo e o espfri
to de luta que há mufto vêm marcando as atividades 
daCEMAR. 

Sob a liderança superior da Governadora Ro
seana Samey e tendo à frente da sua direção a efi
ciência do Dr. Airton Abreu, não tenho dúvidas de 
que essa empresa maranhense, conhecida em lodo 
o Pais pela sua correte aluação, irá cumprir todas as 
metas que se traçou em benefício do meu Estado. 

Estes os meus volos, junlo aos cumprimenlos 
que levo à Secretaria de lnfra-Estrutum pelo brilhan
tismo do seu oportuno relatório. 

Mtilo obrigado, Sr. Presidente. (Mui1D beml) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _Com a __ _ 
palavra o nobre Senador José Eduardo Outra, Uder 
do Partido dos Trabalhadores. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, já tive a oportuni
dade de vir a esta tnbuna para comentar algumas 
declarações proferidas pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso que, a meu ver, em alguns mo
men1os não combinavam com a titurgia do cargo e, 
em outros, demonstravam um viés perigosamente 
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autoritário. Isso já aconteceu quando sua Excelência 
classificou de maus-<:aracteres e traidores da Pátria 
aqueles que levantavam problemas ou indfcios de 
denúncias contra seu Governo; aconteceu por oca
sião de uma reunião onde teria dito_ segundo os ór
gãos de imprensa _ que iria enquadrar sua base 
parlamentar. Uma declaração muito parecida com a 
famosa frase "é dando que se recebe". Depois, os 
famosos bombeiros e alguns assessores procura
vam retirar o caráter bombástico das declarações, 
para amenizar as repercussões que viessem a ter. 

Recentemente, virnos outra entrevista do Presi
dente que, a meu ver, se insere em uma sHuação de 
entrevista. com algumas verdades que não se si
tuam no momento histórico e na evolução política do 
Brasil, feitas no lugar errado e por alguém que, na 
minha opinião, não tinha autoridade para fazê-las. 

Em primeiro lugar, vamos analisar o local onde 
as declarações foram feHas: O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso estava no México, em missão ofi
cial, na condição de Presidente da Repíblica Fede
rativa do Brasil e não como sociólogo, estudioso das 
realidades brasileira e internacional, o que lhe permi
tiria devaneios de análise conjuntural da evolução 
social, econômica e política brasileira. Aliás, alguns 
dos bombeiros que procuram retirar o peso das de
clarações do Presidente tentaram enveredar por 
esse caminho, dizendo que o Presidente havia fala
do mais como sociólogo e menos como Presidentá 
da República; que estava fazendo mais uma análise 
sobre a globalização, sobre a tendência de corpora
tivismo das organizações politicas, etc. Ora, na con
dição de sociólogo, de professor, de intelectual, Sua 
Excelência teria o direito de fazer isso; mas não 
-como Presidente da República, em missão oficial. 
Dar uma declaração que, a meu ver, denigre o Con
gresso Nacional, instib:ição do Poder legislativo, 
não poderia ser feito pelo Presidente da Repíblica. 

A meu ver, seria como se o Presidente José 
Samey, ~residente do Congresso Nacional, em via
gem ofiCial representando esta Casa, chegasse em 
qualquer país do mundo e começasse a dizer que o 
Poder Executivo do Brasil está uma esbórnla, há in
trigas palacianas que geram grampos, há lobbles 
poderosos que querem privatizar a Vale do Rio 
~~e, etc. Naturalmente, essas declarações são fic
tlclas, até porque o Presidente José Samey apesar 
das divergências que tem com o 'meu Partid~ e com 
todos nós, sempre solbe preservar aqLilo que se 
chama IHurgia do cargo. 

Em segundo lugar, além da inoportunidade de 
suas declarações, com relação ao mérito, sabemos 
que a democracia brasileira prescinde de Partidos 

políticos fortes, enraizados na sociedade; sabemos 
também que passamos por um perfodo em que há 
ce~ rneréantilização do exercício da politica e forta
lecimento das ações corporativas dentro do Con
gresso Nacional, como, aliás, acontece em outros 
países do mundo. Mas consideramos uma falha la
mentável do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
não situar essa fragilidade dos Partidos políticos em 
nossa própria evolução histórica 

Tivemos poucos anos de democracia plena; ti
vemos um pe_nodo de exceção em que, por meio de 
decreto, criaram-se e extinguirarn~e Partidos políti
cos; houve Partidos que, mesmo tendo sido criados 
artificialmente, como era o caso do PSD, UDN e do 
próprio PTiB, conquistaram, ao longo do tempo, um 
certo enraizamento no conjunto da população brasi
leira. Há algumas cidades, particularmente do inte
rior de Minas Gerais, onde a politica ainda se faz em 
tomo de PSD e UDN, mesmo tendo sido esses Par
tidos dissolvidos, autoritariamente, pelo golpe militar. 
Houve o período do Estado Novo; depois, também 
autoritariamente, se dissolveram os Partidos existen
tes para se criarem outros, artificialmente; inclusive, 
na época, para se forçar a extinção do então MDB 
aprovo~e legislação que obrigava todos os Pam: 
dos a comporem seu nome com a palavra partido. 

-Embora membro de um Partido que é reco
nhecido, inclusive pelos adversários, como um dos 
poucos que podem receber, na aluai democracia 
brasileira, o título de Partido que tem vida orgâni
ca, que tem vida além dos períodos eleitorais, 
para nós do PT o fato de pertencer a um Partido 
dessa natureza não é motivo de júbilo do ponto de 
vista de t.ma democracia que esperamos construir 
neste Pais, democracia que não pode prescindir 
da existência de Partidos políticos fortes. 

O terceiro ponto que registrei é que, embora 
existam verdades na fala do Presidente, a postura 
de Sua Excelência, ao longo do ano passado, não 
lhe dá autoridade para fazer essas críticas. Vejam 
V. Ex"s: Quando o Congresso Nacional aprovou, 
como era de sua vontade, as reformas da ordem 
econOmica, o Congresso estava sendo patriota, 
estava comprometido com as reformas que o mo
mento exigia, estava contribuindo para o fortaleci
mento do real, para a garantia da estabilidade, 
para inserir o Brasil na modernidade e no primeiro 
mundo. No entanto, sabemos que, muHas vezes, o 
Executivo, o próprio Presidente da República ne
gociou e mLitas vezes se rendeu a chantagens de 
alguns desses setores que hoje Sua Excelência 
classifica como menores. Todos se lembram que 
às vésperas da votação da emenda do petróleo, 
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na Câmara dos Deputados, houve uma rebelião da O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA MLito abri-
chamada Bancada Ruralista, e o Governo quase gado, Senadora Marina Silva V. Ex• lembrou bem 
perdeu a votação. No final, o Executivo se rendeu a mais um dos pontos que poderiam ser classificados 
algumas chantagens dessa Bancada e a algumas como objeto de um lobby poderoso do Executivo. 
exigências para poder garantir sua vi!ória o Sr. Edlson Lobão Penn~e-me v. Ex• um 

Por isso, ao ouvinnos mais essa declaração do aparte, nobre Senador? -
Presidente, encaramo-la, em primeiro lugar, como 
uma análise que, além de não estar inserida na l~r- O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA Concedo 
gia do cargo, não contribui para o fortalecimento do com muito prazer, um aparte ao Senador Edison LO.: 
Congresso Nacional como instituição. bão. 

Aliás, faço um parêntese nesse ponto: Sob O Sr. Edlson Lobão _ Senador José Eduardo 
esse aspecto, concordo com as declarações do Pre- Outra, compreendo as posições de V. Ex• como U-
sidente José Sarney feitas na imprensa_ não sei se der da Oposição, posto esse que acaba de assumir. 
verdadeiras, mas acredito que sim _sobre o faro de V. Ex• já é o Líder do PT, e seu antecessor foi Ire-
o Presidente da República criticar o Congresso bra- qüente na tribuna, vergastando o Governo sempre 
sileiro numa sessão do Congresso mexicano, como que pôde. De um modo geral, de maneira injusta, 
se este, comparado com o brasileiro, fosse toda porém cumprindo o seu papel de tfder oposicionista 
essa Brastemp. Discordo de V. Ext quanto a inquinar o Presidente 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pen- da Repíblica de praticamente um despreparado 
so que algumas dessas seguidas declarações do para o exercfcio da função. Ouço, freqüentemente, 
Presidente da República nos trazem certa preocupa- palavras mui1D elogiosas ao Presidente, como "Pre-
ção. Primeiro, pelo lato de Sua Excelência ter sido sidente de exportação". É um Presidente que está 
membro desta Casa por cerca de 12 anos, e não te- elevando o nome do Brasil no exterior, como fez 
nho noticia de que, enquan1o membro desta Casa, José Sarney, seu antecessor. De todos os Presiden-
tenha feito declarações semelhantes às que fez re- tes, José Samey foi o que, antes de Fernando Henri-
centemente como Presidente da Repíblica que, mais se preocupou com a imagem do Brasil no 

Em segundo lugar, vamos falar de lobby. Será exterior. V. Ex• já ressalvou a posição de José Ser-
que foi visto lobby no Congresso Nacional? Será ney como Presidente do Congresso Nacional, que 
que, por exemplo, esta insistência do Governo Fede- jamais faria uma declaração dessa natureza Mas V. 
ral em privatizar a Companhia Vale do Rio Doce e Ex" mesmo reconhece que mLitas coisas ditas pelo 
restringir sua discussão aos gabinetes do BNDES, Presidente são procedentes, são verdadeiras. Aca-
sem participação da sociadade e do Congresso Na- bou de dizer V. Ex• ar. Por outro lado, reei ama de _ 
cional não é decorrência de um lobby poderoso, uma chantagem feita pela bancada ruraUsta ao Pra-
que pode estar agindo no âmbito do Executivo? sidente da Repíbtica. Estamos, por conseguinte, 
Será que essa insistência em aprovar o Projeto Si- nós próprios, falando mal do Congresso Nacional. 
vam, com as sérias dúvidas que já discutimos nesta Quando V. Ex• diz que uma bancada de ruralistas, 
Casa, com as sérias dúvidas que foram levantadas. na Câmara, chantageou o Governo, está falando 
pelo Senador Eduardo ~iCy. não é resultado de mal de colegas nossos do Congresso Nacional. A 
um poderoso lobby que está atuando no êmbi1o do questão do Sivam é já antiga e resolvida Temos 
Executivo? que entender que o Sivam é uma questão resoMda 

A Srt Mariná Silva _ Senador, só para com- não hoje, e sim em 1994. Eu não era Senador ainda, 
plementar, v. ExAme penn~e um aperie? mas este Senado aprovou a resoluçAo proposta pelo 

o SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA Com mui1D Governo _ que nlo era o do Presidente Fernando 
prazer, nobre Senadora Marina Silva - Henrique e sim o do Presidente Itamar Franco -. de 

negociação de um empréstimo e do próprio Projeto 
A Srt Marina Silva __ Será que a exigência de Sivam. E todos nós reconhecemos que o Sivam é 

aprovannos uma lei de patentes que extrapola as uma necessidade. O que fez, então, o Presidente 
próprias propostas do GATT, com o pipeline, com o Fernando Henrique Cardoso? Retirou a Esca, contra 
patentearnento da vida, principalmente dos microor- a qual havia Iodas aquelas mazelas apontadas. Pro-
ganismos, também não fez parte de um pesado lob- <;edeu muito bem. O que o Presidente agora pede, 
by, que inclusive ameaça colocar o Brasil em uma através de uma mensagem que mandou ao Senado 
lista negra, corno retaliação? Aliás, em uma lista cin- Federal, é a autorização final para substituir a Esca 
zenta, porque negra sou eul Muito obrigada por um órgão do Governo Federal. É sobre isso que 
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temos que nos manifestar. E o Presidente, em uma vés de emenda constitucional, uma nova arrumação 
carta dirigida ao Presidente do Congresso, declara da democracia brasileira, que preveja Isso. E, com 
que se daqui para a frente surgir um defeito insaná- certeza, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
vel no contrato com a Ray1heon, ele vai estar pronto seria a pessoa mais apta a exercer um cargo dessa 
para revogar esse contrato. Portanto, acho que V. natureza, talvez até em caráler vitalício. 
Ex~ está sendo extremamente rigoroso com o Presi- O Sr. EcfiSon· Lobao _A ironia de v. Ex• oh-
dente da República. viamenle não desmerece-o talento do Presidente da 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA Senador República. 
Edison Lobão, também entendo a posição de v. Ex', O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA Com certe-
Vice-Uder do PFL, um dos Partidos de sustentação za, não. O talento dele é inegável. Até Õ talento para 
do Governo e, digamos assim, Uder do Governo "pisar na bola", como vimos no episódio recente. 
nesta sessão. Enlendo que V. Ex• adota essa posi- O Sr. Eduardo Supllcy _ Permite-me V. Ex• 
ção _ e com toda a competência, como lhe é pecu- um apar1e? 
li ar __ até porque é da natureza da função que V. Ex• o SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA Concedo 
ocupa um aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 

Agora, quero registrar que não fiz nenhuma Ha- O Sr. Eduardo Supllcy _Senador José Eduar' -_ 
ção sobre despreparo do Presidente da República do Outra, V. Ex' inaugura seu mandato como líder 
Longe de mim, porque eu reconheço o seu preparo do PT analisando, com muita coerência, o comporta-
intelectual para ocupar qualquer cargo no mundo, manto do Presidenle Fernando Henrique Cardoso 
até o de "Presidente de exportação". em pronunciamento importanle feito no México. De 

O que quero dizer é que _ inclusive nisso con- alguma maneira, seria interessante que o Presidenle 
cardei com o Presidente _ existem algumas das aprofundasse a análise que fez dos lobbles, dos 
suas afirmações que são verdadeiras.· A existência grupós de interesse, que levasse a fundo a avalia-
de grupos de pressão, no Congresso Nacional, que ção do comportamento de tais grupos, e que, inclusi-
perpassam os partidos politicas, que defendem inte- ve, estando no exterior, conhecendo tão bem as re-
resses corporativos, isso é verdadeiro. É público e lações que exislem, os interesses internacionais, 
notório. trouxesse à tona não apenas a superficialidade dos 

Mas quando o Presidente da República, em interesses dos lobbles, especialmenle quando eles 
missão oficial, vai a um oulro pais e classifica o Con- podem estar conftitando com interesses do Brasil e 
grasso como uma instituição que estaria perpassan- da maioria da população. Será que os fatos que são 
do os interesses da sociedade, os interesses parti- do conhecimento do Presidente da República relati-
dários, em defesa apenas de interesses corporativos vamente ao Projeto Sivam não se caraclerizam tam-
- e essa foi a primeira ressalva que fiz -, há aí uma bém por serem o que se denomina lobby? Quando 
generalização que, a meu ver, não contribui para o a revista Buslness Week da semana passada reve-
fortalecimento da democracia: é um chefe do Execu- la que os vinte e dois principais executivos, inclusive 
tivo, em missão oficial, que se refere a uma institt.i- o presidente e os vice-presidentes da Raytheon, 
ção da democracia brasileira E quando eu disse contribuíram para a campanha do Presidente Bill 
que não via nele autoridade para fazer essas críticas Clinton, logo após este ter conseguido que o Gover-
e citei o exemplo da bancada ruralista, eu o fiz por- no brasileiro não mais realizasse processo de licita-
que, objetivamente, houve isso. Tem havido, apesar ção plblica para o projeto Sivam. Será que isso não 
das críticas que o sociólogo Fernaooo Henrique Gar- é tipicamente um lobby? Será que o fato de o Se-
doso faz à existência desses grupos, negociações, crelário do Comércio, Ronald Brown,• em visita ao 
quando são do interesse do Executivo, com esses Brasil, ter conversado com membros do ExeCutivo e 
blocos atrasados, com esses blocos anti-<lemocráti- do Senado Federal sobre a importância para os Es-
cos, corporativos, não-partidários, etc. lados Unidos da América da realização do Projeto 

Talvez a sugestão de V. Ex' seja interessante: Sivam não foi um lobby? É claro, Sr. Presidente, 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso seria o que estava manifestando interesses _ podem ser 
nosso "Presidente de exportação", ficaria encarr9!Ía- considerados legítimos _ dos Estados Unidos di 
do de difundir a imagem do Brasil no exterior, atra- América, de empresas que obviamenle têm interes-
vés de suas viagens, e !erramos aqui um Presidenle ses em trabalhadores, técnicos e engenheiros que 
para consumo interno, para executar as tarefas do- serão empregados. Mas o que faz um governo que 
mésticas. T ai vez possamos propor, inclusive, atra- defende o interesse público, um Congresso que de-
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fende o interesse p(blico diante de comportamentos 
dessa natureza? Procura proceder de forma a defen
der o interesse maior da população e do País. Que 
um governo como o dos Estados Unidos, que execu
tivos e que grandes somas sejam mobilizadas para 
convencer o Brasil a realizar o Projeto Sivam com 
essa ou aquela empresa é compreensível, mas é 
preciso que tenhamos mecanismos de defesa Preci
samos de mecanismos tais como a licitação plblica, 
que não permtte qualquer favorecimento a este ou 
aquele grt4J0 eoonômico. E é sob essa perspectiva 
que eu gostaria que o Presidente da Rep(blica exa
minasse a proposição _ nesta Casa está sendo apre
sentada por trinta Senadores _ sobre a licttação para 
a compra de equipamentos relativos ao Sivam, e nao 
apenas para as obras civis, proposição já acatada 
pelo Plenário do Senado Federal. V. Ex" mencionou 
que o Presidente disse algumas verdades. De fato, 
Sua Excelência desencadeou algo inleressante. A 
imprensa hoje publica os grt4JOS de interesses que 
estao aqui colocados. Alguns se referem a propostas 
de interesse p(blico. São qualificados como grt4JOS 
de interesse até os sem-terra, a Banceda do PT e ou
tros que defendem a realização mais rápida da refor
ma agrária Esse é um interesse natural. Mas há nes
ta Casa, como citou V. Ex", o interesse da banceda 
ruralista, há o da. Zona Franca de Manaus, há o dos 
usineiros, o da Febraban, o das empreiteiras, o da 
FIESP e outros. É preciso que tenhamos formas de 
tomar inteiramente transparente a ação dos diversos 
9rt4>05 de inleresses, para que se apresentem da 
maneira mais clara e límpida possível. Deve haver 
sobretudo mecanismos de neutralizar a preponderân
cia de qualquer interesse que possa contrariar a cida
dania do Pais e o inleresse nacional. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA Mt.ito obri
gado, Senador Eduardo Supllcy. 

Se analisarmos esses diversos grt4>0s de inte
resses _ alguns n!lo estariam ém concordância com 
o interesse plblico -. vamos ver que boa parte, se 
n!lo .a totalidade, doo Pariamentares classificados 
comei membros desses grt4>0s de interesses têm 
dado apoio sislemático, constante, ao Presidente da 
República. Trata~e de uma demonstração de que 
talvez até o sociólogo Fernando Henrique Cardoso 
tenha crflicas à forma como esses selores se organi
zam ou atuarn politicamente, mas, na maioria das 
vezes, o Presidente e o político Fernando Henrique 
Cardoso acabam SUbmetendo-se ou contando com 
esses setores como aliados. 

Para concluir, Sr. Presidente, sros e Srs. Sena
dores, é necessário sim que iniciemos um debale 

aprofundado sobre a ques1ão do lobby no Congres- ~ 
so Nacional, porque concretamente, em alguns ca
sos, os loblstas passaram a ser Pariamentares ou 
Pariamentares passaram a ter atuaç!lo de lobistas. 
Há uma série de questl5es que deveriam ser aborda
das se quisermos realmente modificar esse estado 
de coisas. O processo de financiamento das campa
nhas eleitorais, por exemplo, é um deles. Deve-se 
registrar que durante a discuss!lo da lei eleitoral 
apresentei emendas que limttavam substancialmen
te os financiamentos e que reduziam drasticamente 
a possibilidade das doações. Vale salientar que ale
gislação foi aprovada e, no que diz respeito à pes
soa juridica, estabeleceu-se um lato para as eleiçõ
es municipais praticamente igual ao teto que havia 
antes para eleições gerais e nacionais. 

Apresentei uma emenda _ foi aprovada no Se
nado, mas derrubada na Câmara_ que proibia a~ 
doação por empresas que estivessem com contratos 
com o Poder Píblico _municipal, estadual o federal. 
Enfim, trata-se de uma série de questões que mere
ciam sim ser aprofundadas pelo Congresso Nacional 
e pela sociedade brasileira em prol da democracia 
S!lo questões, repito, que devem merecer a atenção 
dos Pariamenteres e dos brasileiros, mas que não 
podem ser confundidas com a instilt.ição Congresso 
Nacional, nem com qualquer outra instituição demo
crática 

Portanto, no nosso entendimento, o Presidente 
do Brasil que vai em miss!lo oficial a outro país não 
tem o direito de fazer afirmações que possibilttem 
essa confus!lo ou essa simbiose entre os fatos, que 
devem ser corrigidos e superados, e a Instituição 
como um todo, uma vez que esta _ já virou lugar co
mum. foi dtto por várias pessoas e talvez por isso 
perdeu sua força_ é um dos pilares da democracia. 

Por essas razões eSperamos, até porque foi 
objeto do juramento de Sua Excelência. que este 
Instituição continue sendo defendida não apenas 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas 
também pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Esgota

da a lista de oradores. 
Pede a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.)_ Sr. Presidente, Sr, Sena
dores, Spike Lee e Michael Jackson incomodaram 
tanto as autoridades do Rio de Janeiro, bem como 
as de Brasília. porque resolveram mostrar em vídeo, 
com a express!lo da sua música, a favela do morro 
Dona Marta como um dos mais importantes sí mbo-
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los de como eles não se irrportam conosco _ They 
don't care about us. Ou seja, de como as elites, os 
que detêm efetivamente o poder, os que estão no 
Palácio do Planalto e no das Laranjeiras, nos Minis
térios, no Congresso Nacional, nos Tribunais Supe
riores, no topo da hierarquia das grandes empresas, 
dos bancos e das mais diversas instituições real
mente pouco têm tido sensibilidade de pensar em 
soluções para transformar a vida dos que estão nas 
favelas, nas palhoças, nas palafitas e nos cortiços. 

Passados 14 meses de seu governo, é possí
vel se recordarem as 16 viagens do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso ao exterior, visitando os 
mais belos lugares do México, da lndia, da China, do 
Japão, da Itália e outros países. Somam muito mais 
vezes do que as suas raras visitas aos lugares onde 
está vivendo a população mais destituída de direitos 
no Brasil. Deixou essa tarefa para a Srª Ruth Cardo
so, Presidente do Conselho da Comunidade Solidá
ria, que ainda não conseguiu arregimentar o esforço 
de todos os Ministros em se preocupar com uma 
verdadeira revolução social no Brasil. Afinal, os Mi
nistros, sobretudo os da Fazenda e do Planejamen
to, têm suas agendas carregadas de encontros com 
aqueles que os levam à inevitabilidade das decisões 
como a de carrear alguns bilhões de reais para res
gatar a vida de instituições financeiras, explicando 
sempre que não o estão fazendo para beneficiar 
quaisquer banqueiros, mas sim para resguardar os 
interesses de estabilidade da moeda e de todos os 
correntistas e aplicadores de suas poupanças nes
sas instituições. ~ sem dúvida importante que os Mi
nistros da área económica estejam a ouvir os repre
sentantes das principais entidades empresariais, 
que possam estar presentes às suas reuniões so
ciais. Mas só lhes faria bem se pudessem também 
ouvir o clamor dos desempregados, dos sem-terra, 
dos pequenos agricultores, dos que trabalham em 
atividades que lhes proporcionam remunerações 
abaixo do necessário para a sobrevivência 

Foi, portanto, positiva a visita de Spike Lee e 
Michael Jackson, sobretudo se servir para mostrar 
o quão mais deveriam "eles" estar visitando e dia
logando com os que vivem em condições como as 
do morro Dona Marta. As visitas ao exterior do 
Presidente e dos Ministros podem até ser muito 
produtivas, do ponto de vista dos que ainda não 
alcançaram o direito de cidadania no Brasil, se 
representarem a abertura da cabeça e o conheci
mento por parte das autoridades de caminhos 
mais saudáveis dos que foram tentados sem su
cesso até agora. 

Até o presente, o Governo Fernando Henrique 
tem limitado a sua politica de transformação social ao 
esforço para consegt,ir a estabilidooe da moeda, no 
que foi, em boa parte, bem-sucedido. O crescimento 
apenas moderado da economia não tem sido acompa
nhado por crescimento das oportunidades de empre
go. Há agravamentos sebriais e regionais de desem
prego. A reforma agrária e os assentamentos, diante 
da necessida:le, têm sido carcK:terizados por esforços 
apenas modestos. O programa Comunidade Solidária, 
por ora, mostrou apenas o i~o da boa intenção. 

Poderia o Governo agir com muito maior ener
gia nesta área social sem qualquer prejuízo para a 

· meta importante de se resguardar a estabilidade da 
moeda Poder-se-á introduzir um novo elemento no 
grande debate em tomo das reformas da Previdên
cia, administrativa e tributária A própria transforma
ção do que fazer com os. encargos sociais, de fazê
los incidir, pelo menos em parte, sobre outra base 
como o valor adicionado, e não mais sobre a folha 
de pagamentos, deve levar em conta a instituição de 
um Programa de Garantia de Renda Mínima ou de 
uma Renda de Cidadania no Brasil. 

Essa é a recomendação de um número cres
cente de economistas e cientistas sociais em todos 
os países do mundo. Esse é um debate que vem au
mentando no Brasil, inclusive a partir de experiên
cias regionais e municipais que estão se realizando. 

Sr. Presidente, na Litima segunda-feira, visitei 
o Prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães 
Teixeira, que infeiizmente se encontra com grave 
doença. Ft.i cumprimentá-lo, mais uma vez, por sua 
ousadia, com responsabilidade, ao introduzir, no ano 
passado, o Programa de Garantia de Renda Mínima 
para famnias com crianças em situação de risco, as
sim definidas como aquelas com crianças de .até 14 
anos e renda per caplta menor que meio salário mí
nimo mensal. De igual forma, o Governador Cristó
vam Buarque introduziu, no Distrtto Federal, um sis
tema semelhante, que é o da chamada Bolsa-Edu
cação. O programa desenvolvido, em Campinas, 
pelo Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira hoje 
atinge cerca de 2.. 700 famílias, enquanto que, no . 
Distrito Federal, o Projeto Bolsa-Educação já atinge · 
6.000 fammas. A previsão é de atender, em Campi
nas, cerca de 3.000 tammas, e aqui, cerca de 
20.000. ~ interessante observar que tal projeto foi 
implementado e sancionado em outras cidades, 
como Salvador, Ribeirão Preto, Sertãozinho, São 
Joaquim da Barra, São João da Boa Vista, Londrina; 
e, em mais de 50 municípios, hoje estuda-se a im- -
plementação de tal proposição. 
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Na sua palestra, realizada no Colégio do México, 
anteontem, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
fez tn1 forte "apelo por uma ética da solidariedade, a 
redefinição de valores nacionais e principalmente a 
luta contra a desigualdade, que as elites encaram hoje 
corno algo natural e até aceitável". Disse que esses 
"são ideais que somente a politica, enquanto arte de 
constru;:ao de consensos, pode equacionar". Chamou 
a atençl!o para a observação do aluai Secretário de 
Trabalho do Governo Bill Clinton, Flobert Reich, de que 
•a ruptua do sentimenlr:l de solidariedade tem grave 
repercussão na própria idéia da identidade nacionar. 
Flobert Reich é justamente un dos grandes entusias
tas da forma de iiJllOS!O de renda negativo, introduzida 
nos Estados Unidos há 20 anos, e que foi mais do que 
dupl'ocada pelo Presidente Bill Clinton. É tn1 instruTlen
to que guarda relação com o Programa de Garantia de 
Renda Mínima 

Infelizmente, o próprio Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e seus Ministros têm demonstra
do, até o presente, forte resistência a estudar essa 
proposição, que seria consistente com a ética da so
lidariedade proposta no México. Mas, até agora, au
sente das preocupações, ou melhor, da própria práti
ca, pode estar presente nas palavras, mas não na 
prática propriamente dita. Está presente, sim, nas 
recomendações da Campanha • Justiça e Paz se 
Abraçarão", divulgada ontem pela Conferência· Na
cional dos Bispos do Brasil. 

A Campanha "Fraternidade e Politica" tem 
corno objetivo5 especificos: 

"1. 8J1llliar o conceito de política para 
além de processos eleitorais; 

2. oferecer elementos para um novo 
exercicio da política, a partir .do pobre e do 
excluído; · · 

3 _ incentivar as pessoas a se toma
rem sujeitos da ação politica na promoção 
do bem comum; 

4 _ clarear a ligação da política com o 
cotidiano nàs relações familiares, comunitá
rias e eclesiais; 

5 _ estimular a militáncla politica e o 
exercício de cargos pCblico5, revisando per
manentemente a prática do poder. 

A Campanha da Fraternidade de 1996, 
Fraternidade e Polftlca, se insere nos temas 
das Campanhas de anos anteriores, que 
abordam a temática social, e dá continuida
de à de 1995, pois mostra a vinculação que 
existe entre a política e o fenómeno da ex
clusão social." 

Mas cabe, Sr. Presidente, fazer com que o 
Execlilivo, o Governo Fernando Henrique Cardoso, 
transforme em termos práticos os instrumentos de 
política económica para, de fato, acabarmos com a 
exclusão social no Brasil. 

É preciso que o combate ao desemprego e à 
exclusão social venha, de falo, se transformar em 
garantia de cidadania para os brasileiros. É preciso 
que as suas politicas, por exemplo, d~ realização de 
assenlamento e de reforma agrária. se façam com 
muito maior rapidez do que até o presente. 

É preciso, Sr. Presidente, que não continue
mos a assistir àquilo que acontece no Pontal do Pa
ranapanema, pois há quase um mês estão ali deti
dos Diolinda Alves de Souza, Felinto Procópio, Laér
cio Barbosa e Claudemir Cano, lfderes do Movimen
to dos Sem-Terra. que, inexplicavelmente, estão 
presos porque resolveram sinalizar para o Governo 
a necessidade de assentamentos. 

Ainda ontem, na Catedral da Sé, em São Pau
lo, Dom Paulo Evaristo Ams, ao abrir a Campanha 
da Fraternidade, perguntou ao povo reunido na ceri
mOnia que abria a Quaresma se achava justo que as 
pessoas que lutavam pelo direito à terra, pelo direito 
de trabalhadores estarem lavrando a terra para uma 
sebrevivência mais digna, estivessem presas. E ou
viu-se um sonoro "não"! 

Ora, Sr. Presidente, não seria o caso de o 
Executivo _ o Presidente Fernando Henrique Car
doso, o Governador Mário Covas _ agilizar provi
dências para que possa a Justiça, de pronto, revo
gar a prisão dos líderes do Movimento dos Sem
Terra? Ainda mais quando o próprio delegado que 
fez a solicitação do pedido de prisão chegou a ofe
recer, perante o jtiz, perante o promotor, que as 
quatro pessoas citadas e ali detidas fossem liber
tadas, desde que se apresentasse o líçler José 
Rainha!? 

Ora, Sr. Presidente, uma excrescência do pon
to de vista jurídico! Não se pode admitir que estejam 
essas pessoas detidas, o que constitti um confronto 
às próprias palavras expressas pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso na sua palestra sobre a 
11ecessidade de se realizar um desenvolvimento sem 
a exclusão de pessoas em nosso País. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Não há . 

mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar os trabalhos. 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta. -se a sessllo às 16h02min.) 
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Ata da 4ª Sessão não-deliberativa, em 23 de fevereiro de 1996 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr. José Sarney 

(Inicia-se a sessão às 9 horas) 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Declaro 

aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra

balhos. 
A Presidência comunica ao Plenário que, uma 

vez findo o prazo fixado no parágrafo únicó do art. 
254 do Regimento Interno, sem interposição do re
curso ali previsto, determinou o arquivamento defini
tivo do Projeto de Lei da Câmara n" 34, de 1995 (n" 
2.377191, na Casa de origem), que acrescenta dis
positivos à Lei n" 4.769, de 09 de setembro de 1965, 
que dispõe sobre o exerclcio da profissão de Técni
co de Administração. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotou
se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3'!, do Regi
mento Interno, sem que tenha sido interposto recur
so, no sentido da apreciação. pelo Plenário, do Pro
jeto de Lei do Senado n" 220, de 1995, de autoria do 
Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a reali
zação de referendo para confirmação ou revogação 
de dispositivo constitucional ou legal. 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

O Projeto vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Há ora

dores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -8P. PronUlCia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de fazer um 
alerta sobre providências que o Governo Federal deve 
tomar com respeito ao número extraordinário de crian
ças, no Brasil - com menos de quatorze anos, sobre
tudo - que se vêem obrigadas a trabalhar para ajudar 
a sustentar suas famílias, na medida em que seus pais 
não têm um mínimo de renda 

Recebi, nesta semana, carta do Sr. Oded Gra
jew, Diretor-Presidente da Fundação Abrinq pelos 
Direitos da Criança, no seguinte teor: 

"TIVemos acesso pela imprensa que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso es
tará anunciando, na próxima semana, uma 
série de medidas de incentivo ao Proálcool. 

Reconhecemos a importância da ques
tão, na medida em que visa a geração de 
empregos, diminuição da poluição ambiental 
nas grandes cidades e desenvolvimento de 
novas tecnologias. 

Manffestamos, entretanto, nossa preo
cupação que dentre as medidas anunciadas 
não esteja uma firme e decisiva posição 
pela eliminação do trabalho de milhares de 
crianças e adolescentes em uma das ativi
dades econõmicas que mais exploram a 
mão-de-obra infanbl em nosso País: o culti
vo e corte da cana-<le-açúcar. 

Entendemos que o Governo brasileiro 
não pode continuar a financiar e subsidiar, 
com recursos plblicos, a existência do tra
balho infantil na produção do álcool. 

A exemplo do Protocolo Verde, que con
diciona todos os financiamentos com recursos 
plblicos à análise do impacto arriliental do 
projeto financiado, temos a urgência de condi
cionar o pacote do Proálcool à cláusula social 
da eliminação do trabalho infantil. 

Neste sentido propomos: 
- Imediata formação de um grupo de 

trabalho com os Ministérios da Indústria, Co
mércio e Turismo, Minas e Energia, Traba
lho, Justiça e Educação visando à elimina
ção do trabalho infantil no setor sucro-alcoo
leiro, garantindo a permanência de todas as -
crianças na escola e a capacitação profissio
nal dos adolescentes para o mercado formal 
de trabalho; 

- Ampliar a fiscalização da Petrobrás, 
única compradora da produção de álcool 
combustível, junto às usinas e destilarias, 
introduzindo a exigência de uma certidão 
negativa de existência de trabalho infantil. 

Contamos com o apoio de V. Sll para 
que sejam tomadas as providências neces
sárias para a erradicação do trabalho infantil 
nesse setor econômico. • 

Sr. Presidente, queremos endossar as suges
tões da Fundação Abrinq pelos direitos da criança, 
não apenas no setor sucro-alcooleiro mas em todos 
os setores da atividade econõmica nacional. Portan-
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to, faz-se necessário que venhamos a criar condiçõ
es para que as crianças em nosso País, sobretudo 
na idade em que devem estar freqüeiltando o pri
meiro e o segundo graus, possam estar se dedican
do efetivamente ao estudo. Embora ajudando seus 
pais no sustentn familiar, na medida em que deixam 
de freqüentar a escola, ficando sem aprender a ler, a 
escrever e a contar, quando chegarem à idade adul
ta, a não ser em casos excepcionais, acabarão ten
do dificuldades para alcançar um trabalho que lhes 
possa prover uma remuneração adequada. Se con
seguirmos garantir que as crianças brasileiras sejam 
alfabetizadas, educadas, melhor será a sua situação 
de formação profissional e, conseqüentemente, 
quando adultas, terão melhor remuneração. 

Assim, garantir a educação das crianças, dos 
jovens significa conseguir quebrar um dos principais 
elos do círculo vicioso da pobreza 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 

palavra o Senador Gilvam Borges. 
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, gostaria de 
manifestar as minhas congratulações ao Ministro da 
Educação Paulo Renatn, pois venho acompanhan
do, através dos meios de comunicação, uma maciça 
propaganda mostrando que o Estado tenta mobili
zar-58 no que tange a investimentns concretos na 
Educação. 

Visitei in loco várias escolas em alguns muni
cípios do meu Estado e observei que esse programa 
do Ministério da Educação está surtindo efeito. Che
ga às escolas um recurso, con!onme o contingente 
de alunos, que é administrado pelas associações de 
pais e alunos e também pelas associações dos pró
prios professores. Tive a oportunidade de lazer esse 
cantata e sentir que se trata, realmente, de um pro
grama importante. Afinal de contas, temos. a cons
ciência de que somente através da Educação pode
remos tirar o nosso povo das condições de ignorân
cia, porque somente ela pode preparar o homem 
para que possa construir. 

Acreditn que o Governo tenha acertado nessa 
linha Animo-me muito ao acompanhar, através dos 
meios de comunicação, programas especfficos, nos 
quais notamos resuitados concretns. 

O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial com 
toda a sua infra-estrutura arrasada - é claro que não 
podemos comparar um país com uma cultura mile
nar com um país jovem como o nosso, de apenas 
500 anos, em processo de engatinhamentn em rela-

ção a outras culturas que já têm experiências vividas 
e passadas de geração para geração -, mas teve um 
ptanejamento, no qual houve um investimento maci
ço na Educação. Aquelas gerações beneficiadas por 
esse plano levantaram o País, através de seu traba
lho, de seu esforço e da sua dedicação. É verdade 
que o. nosso País atravessa uma crise moral terrível, 
mas acredito que, em breve e com o tempo, havere
mos de construir uma nação imensa, da qual todos. 
os brasileiros poderão se orgulhar e que, com certe
za, contribuirão para o eng randecimentn da Pátria 

Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, acredito 
que esses investimentos que o País começa a deslo
car em direção à Educação poderão trazer dividendos 
irrportantissimos. Alegro-me em ver ações concretas 
sendo viabilizadas. Estamos a aplaudir as iniciativas 
do Governo quando realmente se faz merecer. 

Mas, por outro lado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, temos uma dificuldade terríveL Trata-5e 
de um problema seriíssimo, que é a situação do Or
çamentn da União. Praticamente durante todo o ano 
de 1995, trabalhamos nos contatos entre os municí
pios e o Governo nesse sentido. Na verdade, não ti
vemos Orçamentn; tudo foi feito através de duodéci
mos. E isso se repetirá no ano de 1996. 

Pelo que vemos, alguns membros do Governo 
já estão trabalhando nesse sentido, e atribuem a cul
pa ao Congresso Nacional. Realmente há uma ne
cessidade de os nossos Uderes, tantn do Senado 
Federal quantn da Câmara dos Deputados, de se ar
ticularem no sentido de podermos definir essa ques- -
tão. O Executivo cobra demora do Congresso, mas 
muitas vezes dependemos das negociações com 
esse Poder. 

Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, lamento 
profu1damente, pois está explíciil, está claro que não 
teremos Orçamento. Parece-me que ocorrerá como 
em 1995. Nessa situação, lamento que a Região Nor
te, com seus Estados muito carentes, pela falta de in
vestimentns, estará extremamente prejudicada 

Os municípios brasileiros- todos eles -, pela 
nova legislação, só poderão assinar convênios até 
junho. Os prefeitos dos milhares de municípios bra
sileiros, que às vezes ficam esperando um pequeno 
recurso inserido no Orçamenlo da União pelos seus 
representarrtes no Congresso Nacional, já não ali
mentam tanta esperança, porque alguns membros 
do Poder Executivo já estão conspirando para que 
isso não ocorra. 

Espero que isso mude, que aconteça o contrá
rio, que dentro do acordo e do entendimento possa
mos executar esse Orçamento. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa é minha 
manifestação nesta bela manhã de sexta-feira 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Senador J~osé Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores. esgotou-se ontem 
o prazo para apresentação de emendas de plenário 
a dois projetas de minha autoria, referentes à anistia 
aos petroleiros punidos por ocasião da greve de 
maio do ano passado e à anistia ao Sindicato de Pe
troleiros do pagamento da multa que lhe foi imposta 
pelo TST. quando do julgamento daquela greve. 

Esses dois projetas foram aprovados, como já 
registramos através de pronunciamento nesta Casa, 
no mês de novembro na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado, por unanimidade 
dos membros presentes à reunião. E não foi uma 
votação simbólica, que muitas vezes passa desper
cebida; pelo contrário, houve manifestação explícita 
de todos os Senadores presentes, de diversos parti
dos políticos, favoráveis aos dois projetas. 

Na ocasião fizemos um apelo, já que era una
nimidade na Comissão, de que não houvesse recur
so por parte de nenhuma liderança, de nenhum par
tido, para que o projeto viesse ao plenário - na me
dida em que os projetas eram terminativos - e, não 
havendo recurso, poderiam ter sido encaminhados 
diretamente à Câmara dos Deputados. E, hoje, a 
sua tramitação estaria bem mais adiantada 

Existe uma certa urgência no sentido de resol
ver esses problemas. Para tanto já está marcado, 
para o dia 29 deste mês. em Aracaju, um leilão da 
sede do Sindicato dos Petroleiros de Sergipe/Aia
goas, como também de dois apartamentos onde ful
cionam selares desse Sindicato. Parece-me, inclusi
ve, que já existe também um outro leilão, marcado 
para o dia 08 de março, do patrimOnio do Sindicato 
dos Petroleiros do Rio Grande do Norte. 

Devemos lembrar que aquela greve dos petro
leiros ocorreu num momento muito particular da con
juntura política brasileira Primeiro, porque eles fo
ram à greve em !unção do não, cumprimento de um 
acordo por parte do Governo Federal, acordo esse 
que foi público e notório, com a presença do então 
Presidente da República, Itamar Franco, do repre
sentante do Ministério de Minas e Energia e com a 
presença- que depois. foi negada- do então Presi
dente da Petrobrás, Dr. Joel Rennó, que, aliás, é o 
atual Presidente da Petrobrás. 

Naquela oportunidade, devemos lembrar tam
bém que estava em discussão a queda do monopó-

!lo do petróleo e que. por isso. a greve dos petrolei: 
ros acabou tomando repercussões mais passionais. 
Muitas vezes, o noticiário sobre o movimento era 
dado no sentido de que a greve era uma demonstra
ção de que deveria se acabar com o monopólio do 
petróleo e que o Brasil não poderia ficar refém de 
uma categoria, etc. A verdade é que os petroleiros 
saíram derrotados da greve, houve demissão de cer
ca de 80 dirigentes sindicais e mais de 1 .600 foram 
punidos e o Tribunal Superior do Trabalho impôs 
uma multa ao Sindicato de Petroleiros que. se vier a 
ser cobrada, na prática será a inviabilização de to
dos os sindicatos de petroleiros no Brasil. ~ 

Para os Srs. Senadores terem uma idéia, a 
multa que foi imposta por dia de greve- R$1 oo mil- ~ 
é maior que a arrecadação mensal de qualquer dos 
sindicatos de petroleiros do Brasil, já que são sindi
catos com bases pequenas - o maior, se não me 
engano, tem sete mil trabalhadores na base. E todos ~ 
eles têm uma arrecadação mensal inferior à multa 
diária imposta pelo TST. 

Hoje, cada sindicato está devendo R$ 2,1 mi
lhões. Se se leiloar todo o património de todos os 
sindicatos não dá para pagar a multa. Só como 
exemplo, o edital que anuncia o leilão dos bens do 
Sindipetro de Sergipe e Alagoas registra que a sede 
do sindicato está avaliada em R$ 1 00 mil e os~ dois 
apartamentos R$ 25 mil cada um. Portanto. R$ 150 
mil para pagar uma multa de R$ 2,1 milhões. 

Felizmente - pelo menos no que temos visto 
nos jornais -. o Governo vem dando sinais de encon
trar uma solução negociada para a questão e de co
locar um pedra sobre o episódio. Devemos registrar. 
inclusive, que a atitude do Governo Federal mereceu 
a censura da Organização Internacional do T raba
lho, que não é um órgão exclusivo dos trabalhado
res, é um órgão tripartite, com representantes do 
Governo, de empresários e de trabalhadores. E esse 
órgão internacional, analisando todos os episódios, 
censurou o Governo brasileiro pela sua postura fren
te à greve. 

Registro ainda que o relatório do Tribunal de 
C.ontas da União diz, com todas as letras, que, du
rante a greve, os petroleiros mantiveram os serviços 
essenciais, mantiveram a produção do GLP e que a 
escassez de gás, tão divulgada à época, era causa
da por manipulação das distribuidoras, que tinham 
interesse na quebra do monopólio do petróleo e que 
usaram aquele episódio no debate ideológico que se 

~ formou em tomo da greve. 

A comprovação disso é que, tão logo termina
da a greve, no dia seguinte, normalizou-se a distri-
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buição de gás, como se fosse possível a uma refina
ria de petróleo, num processo complexo como o que 
existe, voijar a funcionar normalmente depois de 
tantos dias fechada, numa demonstração de que 
aquela escassez de gás não foi causada pela greve 
dos petroleiros, mas sim por manipulação das distri
buidoras de gás. 

Passado quase um ano, quando os ânimos es
tão mais serenados, penso que o Governo deve fa
zer uma reflexão sobre a postura que adotou naque
la ocasião, qual seja, a postura inflexível de quebrar 
a espinha dorsal do movimenlo sindical cutista. Com 
a evolução dos acontecimenlos e com a participação 
da CUT nas discussões das reformas constitucio
nais, acreditamos que estamos num momenlo que 
possibilita a solução desse episódio. E a aprovação 
desses dois projetes vai permitir a continuidade dos 
trabalhos da Petrobrás sem o clima de tensão que 
acontece até hoje por causa das diversas piSiições 
e sem o clima de tensão que ronda os sindica1os, 
ameaçados de ter o seu funcionamenlo inviabilizado 
em razão das muijas absurdas. 

Todo esse acontecimento, portaniO, contribui 
para o debate que começa a surgir novamente por 
iniciativa de centrais sindicais e do Governo, no sen
tido de se modificar profundamente a legislação sin
dical e trabalhista no Brasil, de se acabar com o ins
tituto da unicidade sindicai obrígalória e com o im
posiO sindical, principalmente de se acabar com o 
p6der normativo da Justiça do Trabalho e a possibili
dade de interferência nas relações trabalhistas do 
Poder Judiciário. 

A informação que tínhamos, inclusive, era a de 
que a intenção do PFL era apresentar um recurso 
para que esse proje1o fosse analisado pela Comis
são de AssuniOs Sociais. Tal medida era claramente 
protelalória, já que um projeto de anistia não tem 
que ser analisado pela Comissão de Assuntos So
ciais, e sim pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, como o foi. 

Esperamos que esse aceno que vemos hoje 
nos jornais, por parte do Executivo, no sentido de se 
encontrar uma solução de negociar, de resolver o 
problema dos petroleiros, se consubstancie em açõ
es concretas no Congresso Nacional e viabilize a 
aprovação desses dois projeiOs de anistia. Gostaría
mos que esse recurso, que, pelo menos, até o ano 
passado era intenção de ser apresentado pelo PFL, 
não aconteça. Espetamos que as lideranças do Go
verno votem favoravelmente a esse projeiO, já que 
temos certeza de que o projeiO será colocado em 
pauta o mais rapidamente possível. 

Queríamos aproveitar para fazer um apelo ao 
Presidente José. Samey, já q\JB o projeiO está em 
condições de ser colocado em pauta. De acordo 
com a prática da Presidência, durante todo o ano, o 
projeto será colocado em pauta o mais rápido possí
vel. No entanto, não basta colocá-lo, porque o Go- -
vemo poderá utilizar das manobras regimentais para 
protelá-lo, pedir adiamenlo de votação, adiamenlo 
de discussão, ou raexame por comissão, o que não 
resolverá nada. Portanto, o nosso apelo ao Presi
dente desta Casa é no sentido de fazer com que as 
lideranças do Governo, no Congresso Nacional, es
tejam imbuídas desse sentimeniO de pacificação da 
ralação entre sindica1os, petroleiros e a Petrobrás, 
contribuindo, com isso, para a tranqüilidade dos tra
balhos nessa empresa, quebrando suoessivos recor
des de produção e dando a demonstração de efi
ciência, de competência, de produtividade, desmen
tindo, inclusive, aqueles que, muitas vezes, têm pro
curado denegrir a ação dessa empresa 

O Sr. Eduardo Supllcy - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Ouço V. 
ExA com prazer. 

O Sr. Eduardo Su plicy - Senador José Eduar
do Outra, eu gostaria de reforçar as ponderações de 
V. Ex", lembrando que a razão fundamental da para
lisação, por parte dos trabalhadores da Petrobrás, 
no ano passado, decorreu, sobretudo, por não ter o 
Governo Federal e a própria direção da Petrobrás, 
levado adiante os compromissos assumidos, ante
riormente, durante o Governo ltemár Franco. Então, 
razões legítimas levaram os trabalhadores a fazer 
valer os seus direitos, uma vez que a própria di ração 
da empresa havia-se comprometido a realizar um 
ajuste de remuneração que, posteriormente, durante 
a atuaJ gestão do Governo Fernando Henrique Car
doso, acabou não sendo atendida Portanlo, diante 
do sentimento de frustração dos trabalhadores é que 
houve aquela paralisação, que acabou não dando os 
resultados esperados pelos petroleiros em virtude da 
forte intransigência governamental. Além disso, o 
que aconteceu foi essa piSiição. v. ExA a coloca 
muito bem; não guarda qualquer ralação com a pos
sibilidade de os sindicatos dos petroleiros poderem 
arcar com tal Onus. Trata-se de uma piSiição muito 
além daquilo que se poderia compreender como 
uma questão de justiça. Eis a razão por que o proje
to de V. ExA deve encontrar guarida no âmbito do . 
Congresso Nacional. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muilo obri
gado, Senador Eduardo Suplicy. 
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Para concluir, quero dizer que tenho esperança 
de que o Tribunal Superior do Trabalho acate o em
bargo, impetrado pelo Sindicato dos Petroleiros, com 
relação ao leilão que está marcado em Aracaju para 
o próximo dia 29, já que essa é uma condição sine 
qua non até para que o Congresso Nacional possa 
tornar uma posição a respeito do episódio. O referi
do leilão está marcado, concretamente, para o dia 
29 de fevereiro, antes, portanto, de qualquer possibi
lidade de o projeto vir a ser aprovado no Congresso 
Nacional, já que depois de aprovado no Senado te
ria que sê-lo ainda na Câmara. Anteriormente, havia 
sido marcado um leilão no Sindicato dos Petroleiros 
do Amazonas e foi embargado, justamente sob a 
alegação de que como existem recursos do Sindica
to dos Petroleiros ainda em tramitação no Tribunal 
Superior do Trabalho, relativos à multa, não se po
deria, antes de que esses recursos transitassem em 
julgado, já se iniciar o processo de leilão e confisco 
dos bens para pagamento da multa. 

Esperamos que o TST acate esse embargo no 
sentido de suspender esse leilão e, enquanto isso, o 
Poder Legislativo poderia tornar - e espero que 
tome - uma posição favorável a esse projeto, a fim 
de contribuir para essa pacificação bem como para 
que a discussão do movimento sindical brasileiro se 
dê, a partir de agora, em bases mais modernas, em 
bases mais civilizadas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa 
comunica que se encerrou ontem o prazo para apre
sentação de emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n2 8, de 1991 (n" 
3.657/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
extinção progressiva dos manicõmios e sua substi
tuição por outros recursos assistenciais e regula
menta a internação psiquiátrica compulsória; 

- Projeto de Lei Câmara n2 96, de 1992 (n2 
79/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que modifica o valor da pensão 
especial de que trata o art 10 da Lei n2 7.099, de 13 
de junho de 1983, e dá outras providências; 

- Projeto de Lei da Câmara n2 58, de 1993 (n" 
963/91, na Casa de e>rigem), que dispõe sobre o re
conhecimento das Provas de Rodeios e da profissão 
de Peão de Rodeios; 

- Projeto de Lei da Câmara n2 96, de 1 994 (n" 
3.643/93, na Casa de origem), que altera a Lei n2 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Pro
grama do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, 
institti o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, e 
dá outras providências; 

- Projeto de Lei da Câmara n" 41, de 1995 -
Complementar (n2 1 23/89-Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina a elaboração. redação, al
teração e consolidação das leis, nos termos do pará
grafo único do art. 59 da Constituição Federal (trami
tando em conjunto éom os Projetas de Lei do Sena
do n"s 123 e 149, de 1995-Complementares); 

- Projeto de Lei da Câmara n2 6, de 1996 (n" 
1 .178195, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que autoriza o União a delegar 
aos Municípios e Estados da Federação e ao Distrito 
Federal a administração e a exploração de rodovias 
e portos federais; 

-Projeto de Lei da Câmara n" 9, de 1996 (n" 
726/95, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera dispositivos do De
creto-lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal - Parte Geral; 

-Projeto de Resolução n2 10, de 1996, que 
concede à República Federativa do Brasil autori
zação para a concessão de garantia à Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, 
referente à contratação de operação de crédito ex
terno junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau - -
KFW, no valor de até dez milhões de marcos ale
mães, destinada a financiar, parcialmente, o Proje-
to de Recuperação de Sistemas de Abastecimento 
de Água no Estado de Santa Catarina; e ao Esta-
do de Santa Catarina autorização para a conces
são de contragarantia à União referente à mesma 
operação; 

- Projeto de Lei do Senado n" 5, de 1 ~92, de 
autoria do Senador Francisco Rollemberg, que esta
belece normas para o aproveitamento econõmico 
dos manguezais e dá outras providências, em con
formidade com o estabelecido no art 225, § 40, da 
Constituição Fooeral, na Lei n2 7.661/88, que institui 
o Gerenciamento Costeiro e na Lei n" 6.938/81, que 
estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente; 

-Projeto de Lei do Senado fl9. 195, de 1995, de 
autoria do Senador José Eduardo Outra, que conce
de anistia de multas cominadas pelo Tribunal Supe
rior do Trabalho a entidades sindicais em virtude de 
sentença judicial; e 

- Projeto de Lei do Senado n2 196, de 1 995, de 
autoria do Senador José Eduardo Outra, que conce
de anistia a dirigentes óu representantes sindicais e -
trabalhadores punidos por participação em movi
mento reivindicalório; 

Os Projetes de Lei da Câmara nºs 8, de 1991, 
e 6, de 1996, receberam sete e duas emendas. Por- _ 
tanto, voltam às Comissões de Assuntos Sociais e _ 
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de Constituição, Justiça e Cidadania, respectiva
mente. 

As demais matérias não receberam emendas e 
serão incluídas na Ordem do Dia, oportunamente. 

São as seguintes as emendas apre
sentadas ao Projeto de Lei da Câmara n" 8. 
de 1991: 

EMENDA N21-PLEN/96 

Dê-se a seguinte redação à ementa: 

Dispõe sobre a substituição progressi
va dos manicõmios por outros recursos as
sistenciais e regulamenta a internação psi
quiátrica compulsória. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1996. -
Senador Lúcio AJcantara. 

EMENDA N2 2-PLEN/96 

Inclua-se no artigo 2": 

§ 42 A substituição do sistema aluai 
obedecerá a critérios de planejamento. não 
podendo a desativação exceder a um déci
mo (1/1 O) do total de leitos existentes no es
tado, ao ano. 

Justlficaçao 

A emenda procura explicitar melhor a idéia de 
que o projeto deve ter a perspectiva de um aperfei
çoamento, com fortes mudanças no sistema atual, e 
em nenhuma hipótese o desmantelamento geral 
deste sistema. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1996. 
José Eduardo Outra 

EMENDA N2 3-PLEN/96 

Dê-se a seguinte redação ao artigo 2": 

Arl 2" O Poder Público estabelecerá o 
planejamento necessário para a instalação e 
funcionamento de serviços não-manicomiais 
de atendimento, como unidade psiquiátrica 
em hospital geral, hospital-dia, hospital-noi
te. centro de atenção, centros de convivên
cia, pensões e outros, bem como para a pro
gressiva substituição dos leitos de caracte-
rlstica manicomial. _ 

§ 1 o Os órgãos de gestão nacional, es
tadual e municipal do Sistema Único de 
Saúde disporão do prazo de um ano, conta
do da data da publicação desta Lei, para 
apresentarem ao Poder Legislativo, em seu 
nível, planejamento e cronograma de imple
mentação dos novos serviços. 

§ 22 O Poder Público, no ambito fede
ral, estadual e municipal, coordenará o pro
cesso de substituição de leitos psiquiátricos 
manicomiais em seu nível de atuação. 

§ 32 O Poder Público constituirá, no 
prazo de um ano, contado da data de publi
cação desta Lei, conselhos de reforma psi
quiátrica, dos quais façam parte repre
sentantes do Governo, dos trabalhadores de 
saúde mental, dos usuários e familiares, da 
Ordem dos Advogados do Brasil, dos pres
tadores de serviços privados e da comunida
de científica, sendo sua função acompanhar 

_a elaboração dos planos de desospitaliza
ção e aprová-los ao cabo de sua finalização. 

§ 42 O Poder Público deverá prever, 
em· seu-orçamento anual, pelos cillCO anos 
seguintes ao de publicação desta Lei, recur
sos suficientes para financiar o processo de 
substituição de leitos psiquiátricos manica
miais, em seus respectivos níveis de atua
ção, não podendo, de qualquer forma, redu
zir, neste período, em valores monetários 
corrigidos. o dispendido com assistência psi
quiátrica no ano de publicação desta Lei. 

§ 52 Os pacientes há longo tempo hos
pitalizados ou para os quais se caracterize 
situação de grave dependência institucional, 
decorrente de seu qUadro clínico ou da au
sência de suporte social, serão objeto de po
lítica específica de alta planejada e reabilita
ção psicossocial, sob responsabilidade e su
pervisão da autoridade sanitária municipal, e 
permanecerão, enquanto necessário, sob 
responsabilidade médico-social do serviço 
psiquiátrico no qual se encontrem interna
dos. 

Sala das Sessões. 22 de fevereiro de 1996. -
Senador Lúcio Alcantara. 

EMENDA NO 4-PLEN 

Dê-se a seguinte redação aos §§ 2" e 32 do ar
tigo 2": 

§ 2" É da competência das Secretarias 
_ Estaduais e Municipais coordenarem o pro

cesso de substituição de leitos psiquiátricos 
manicomiais em seu nível de atuação, e do 
Ministério da 8aúde no nlvel Federal. 

§ 32 As Secretarias Estaduais e Muni
cipais constituirão, no prazo de um ( 1) ano, 
em seu ãmbito, conselho de Reforma Psi
quiátrica, no qual estejam representados, 
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voluntariamente, os trabalhadores de saúde co que a procedeu, no prazo de quarenta e 
mental, os usuários e familiares, o Poder oito horas, ao Ministério Público. 
Público, a Ordem dos Advogados, os presta- § 1• Define-se como internação psi-
dores de serviços privados, e a comunidade quiátrica compulsória aquela realizada sem 
científica, sendo sua função acompanhar a o expresso desejo do paciente, em qualquer 
elaboração dos planos regionais e munici- tipo de serviço da saúde. sendo responsabi-
pais de desosp~alização, e aprová-los ao !idade do médico autor da internação sua 
cabo de sua finalização. caracterização como tal. 

Justificação 

A presente emenda aponta para uma melhor or
ganização na operacionalização do sistema, quanto à 
divisão de competência por instancias administrativas. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1996. -
Senador, José Eduardo Outra. 

EMENDA N• 5-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao artigo 32: 

Art 32 A internação psiquiátrica invo
luntária deverá ser comunicada, pelo médico 
que a procedeu, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, à Autoridade Judiciária local, e à 
Comissão de Ética Médica do estabeleci
menlo. 

§ 12 Define-se como internação invo
luntária aquela realizada sem o expresso 
consentimento do paciente, em qualquer 
tipo de serviço de saúde, sendo responsabi
lidade do médico autor da internação sua 
caracterização enquanto tal. 

§ 2!' Compete à Autoridade Judiciária 
ouvir o paciente, médicos e equpe técnica do 
serviço, familiares e quem mais julgar conve
niente, e emitir parecer em 48 (quarenta e 
oilo) horas, sobre a legalidade da internação. 

§ 32 A Autoridade Judiciária procederá 
a auditoria periódica dos estabelecimentos 
psiquiátricos, com o objetivo de identificar os 
casos de seqOestro ilegal, e zelar pelos di
re~os do cidadão internado. 

Justificação 

A emenda que apresentamos tem como princi
pal objetivo garantir a retidão do procedimento (no 
caso, a internação involuntária), com total respeito 
aos direitos individuais do paciente. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1996. -
José Eduardo Outra. 

EMENDA N• 6-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao artigo 32: 

Art 32 A internação psiquiátrica com
pulsória deverá ser comunicada, pelo médi-

§ 2" Compete ao Ministério Público ouvir -
o paciente, médicos e equipe técnica do serv~ 

-ço, familiares e quem mais julgar conveniente 
e se manifestar, no prazo de setenta e duas 
horas, contado da comunicação da interna
ção. sobre a legalidade da internação. 

§ 32 O Ministério Público procederá 
avaliação periódica nos estabelecimentos 
psiquiátricos com o objetivo de identificar os 
casos de seqüestro e zelar pelos direitos do 
cidadão internado. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1996. - :____ 
Senador Lúcio Alcântara. 

EMENDA N" 7-PLEN/96 

Acrescentem-se os seguintes artigos 4• e 50, 
renumerando-se os demais: 

Art 40 Terão prioridade na contratação 
ou financiamento, pelo setor governamental, 
de serviços de saúde mental não-manico
miais, os prestadores desses serviços que· 
procederem à substituição dos seus aluais 
leitos manicomiais por leitos psiquiátricos 
em hospitais gerais ou em hospitais-<lia e 
hospitais-noite ou por centros de atenção, 
centros de convivência, pensões e outros 
serviços normalizados pelo Poder Executivo, 
ressalvado o disposto nos artigos 20 a 26 da 
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Art. 50 O Congresso Nacional realizará 
a revisão desta Lei após cinco anos, conta
dos da data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1996. - _
Senador Lúcio Alcântara. 

(A Comissllo de AssunfDs Sociais.) 

São as seguintes as emendas apre
sentadas ao Projeto de Lei da Câmara no 6, 
de 1996. 

EMENDANº1-PLEN 

Dá nova redação ao art. 40, conforme segue: 

Art. 4• A União destinará recursos or
çamentários para as hipóteses em que não 
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houver viabilidade de o Município, o Estado 
ou o Distrito Federal explorar diretamente a 
rodovia ou o porto e não houver •• também, 
interesse da iniciativa privada em assumir a 
construção, conservação, melhoramento e 
operação do porto ou da rodovia ou trecho 
de rodovia e obra rodoviária federal, objeto 
de delegação, que não seja financiada com 
recursos de pedágio. 

Parágrafo único. Caberá ao Município, 
ao Estado o:.; ao Distrito Federal comunicar 
à União, no prazo de dois anos a partir da 
data de assinatura do convênio de que trata 
o arl 22 desta lei, as rodovias que não pude
ram ser financiadas éom recursos de pedá
gio a fim de que sejam consideradas para 
efeito de repasse de verbas para construção 
ou recuperação, de acordo com prioridades 
a serem previstas em decrelo a ser editado 
pelo Poder Executivo. 

Justificaçao 

A transferência da União para as unidades fe
deradas da incumbência de administrar os portos e 
as rodovias hoje federais implica benefícios e ônus. 
Existe a necessidade de uma salvaguarda para os 
Estados, Municípios e Distrito Federal poderem ar
car com os riscos de conservação e manutenção de 
estradas e instalações portuárias que, sob a ótica 
empresarial, não são lucrativas, mas são imprescin
díveis sob o ângulo do interesse público. 

Para que não haja prejuízo para a popuiação que 
precisa se locomover e aumento do custo das merca
dorias, em decorrência de dific:Udades de transporte 
ainda maiores que as aluais, é necessária a previsão 
de um mecanismo de repasse de recursois. 

Esta emenda, que certamente merecerá a 
aprovação de nossos ilustres Pares, visa a evitar di
ficuldades futuras. 

Sala das Sessões, 22 de fe11ereiro de 1996. 
Senador Ademir Andrade. 

EMENDA NQ 2-PLEN/96 

Dá nova redação ao arl 50, conforme segue: 

Arl so. A União destinará recursos fi.. 
nanceiros à construção, conservação, me
lhoramento e operação das rodovias ou tre
chos de rodovias e obras rodoviãrias fede
rais ou aos· portos, objeto de delegação, 
desde que o Município, o Estado ou o Distri
tn l=.ori.or:::t,l ~nn"JrorrwP.m a tnviai"i!idadP. de sua 

Justificaçao 

É incontestável a falta de recursos para o setor 
transporte que garantam não só a conservação e 
manutenção das vias e portos, mas também a cons
trução de novos trechos e reaparelhagem de termi
nais - investimentos essenciais para evitar-se o co
lapso do selor. 

Assim, vem o PLC n2 6, de 1996, de forma ab
solutamente meritória, sinalizar o empenho do aluai 
governo em adotar medidas de curto prazo que se 
traduzam em reais benefícios para o setor. 

Obviamente, reconhece-se a cobrança de pe
dágio ou tarifa como um instrumento juslo e funcio
nal, que possibilitará o reinvestimento dos recursos 
arrecadados na estrutura em que forem cobrados 
seja ela via ou porto. Por outro lado, poucas rodo
vias brasileiras possuem tráfego superior a 15 mil 
veículos por dia, inviabilizando sua manutenção via -
exploração, desestimulando a participação da ini
ciativa privada. Esse fato se agrava quando se tra-
ta de estradas das regiões Norte e Nordeste do 
País que, certamente, pouco se beneficiarão com 
a medida 

Poderá um pequeno percentual das rodovias, 
objeto de concessão, resolver o problema da falta de 
recursos para o setor de transportes, por exemplo, 
do Nordeste? A resposta, certamente, é não. 

Entretanto, reconhecemos que, deixando a 
União de aplicar recursos nas rodovias privatiza
das, a medida poderá significar a possibilidade de 
redistribuí-los entre trechos sem atratividade em
presarial. 

Pelo exposto, e reconhecendo o fato de que to
das as esferas de governo vêm enfrentando proble
mas financeiros e de preservação de sua infra~stru
tura, julgo ser indispensável garantir-se a destinação 
de recursos aos Municípios, Estados ou Distrito Fe
deral, quando estes comprovarem ser inviável a ex
ploração de vias e portos por meio de concessões. 

Nesse sentido, na tentativa de corrigir uma fa
lha que julgo levará ao colapso total as rodovias do 
Norte e Nordeste do País, apresento esta emenda 
que, certamente, é merecedora do apoio dos nobres 
Pares. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1996. -
Senador, Edison Lobao. 

(A Comissão de Constituição, Jusüça e 
Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Antes de 
P.ne<~rrar ::1 :::;p.;;~?to, 011P.rn rYHWicit=~.r os Srs. Senado

......... ut::"ltu~ __ ud H.epú-
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blica do Peru, que visitará o Senado Federal às 11 h_ 
desta manhã. 

mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. 
Está encerrada ~a sessão. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Nada (Levanta-se a sessllo às 9h40min.) 

Ata da 5 ªSessão Não Deliberativa, em 26 de fevereiro de 1996 
2ll Sessão Legislativa Ordinária, da 5Qll Legislatura 

Presidéncia dos Srs. Ney Suassuna. Ramez Tebet, EsperidiSo Amin e da Sra. Marina Silva 

(Inicia-se a sessllo 8s 14 horas e 30 minutos:) 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Decla

ro aberta a sessão. 
Sob a proteçao de Daus, Iniciamos nossos tra

balhos. 
O Sr. 1• Secretário em exert:fcio, Sanador Bel

lo Parga, procederá à leitura do Expédiente. 

iO lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM N'-124, DE 1996 
(N'-158188 na origem) 

Sanhorelt Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o arl 52, Inciso IV, da 

Constituição Federal, e de acordo com o disposto no 
art 56, § 1•, do regulamento aprovado pelo Decreto 
no 93.325, de 1• de outubro de 1986, e no art53,1n
ciso I, alfnea a, do Decreto no 1.756, de 22 de de
zembro de 1995, submeto à apreciação de Vossas 
Excelências a indicação do Sanhor Cyro Gabriel do 
Espirita Santo Cardoso, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para, CUITliJativamente 
com o cargo de Embaixador do Brasil junto aos Emi
rados Árabes Unidos, exercer o cargo de Embaixa
dor do Brasil junto ao Estado de Catar. 

Os méritos do Embaixador Cyro Gabriel do 
Espfrito Santo Cardoso, que me induziram a esco
lhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Re
lações Exteriores. 

Brasflla, 22 de fevereiro de 1996. - Femando 
Henrique Cardoso. 

EM N2 75 DP/SRC/G-MRE/APES 

Brasfiia, 16 de fevereiro de 1996 
Excelentlssimo Ser1tl6r Presidente da Replblica, 
De acordo com o ail84, inciso VIl, da Consti

tuição, com o disposto no art 56, § 1•, do regula
mento aprovado pelo Decreto n2 93.325, de 1•-de 
oulubro de 1986, e no art. 53, inciso I, alfnea a, do 
Decreto n2 1.756, de 22 de dezembro de 1995, slb
meto à apreciação de Vossa Excelência a anexa mi
nuta de Mensagem ao Sanado Federal destinada à 
indicação do Senhor Cyro Gabriel do Espfrito Santl 
Cardoso, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 

Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de 
Ellilaixador do Brasil junto aos Emirados Árabes 

- Unidos, exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Estado de Catar. 

2. Encaminho, Igualmente em anexo, informa
ção sobre o pafs e currlculum vltae do Embaixador 
Cyro Gabriel do Espfrito Santl Cardoso, que, junta
mente com a Mensagem ora slilmetlda à aprecia
ção de Vossa Excelência, serão apresantedos ao 
Sanado Federal para exame de seus Ilustres mem
bros. 

Respeltosamenta, 
Lulz Fallpe Lampréla, 
Ministro de Estado das RelaçOOs Extariores. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vltae 
Embaixador Cyro Gabriel do Espfritl San1c 

Cardoso 
Silo Jollo Dei Rey/MG, 20 de dezembro de 1930. 
Filho de Cyro Espfrito San1c Cardoso e Rita de 

Cássla Carvalho Cardoso 
Summer COIJ'Se ln lntemational Eoonomic 

Geography e Principies of Economy, Universidade 
de Boston. 

Sachara! em Clenclas JuiclcaS e Sociais, Fa-
culdade de Direito, UFRJ. 

CPCD,IRBr. 
CAD,IRBr. 
CI.I'SO de Comért:lo Exterior. 
Professor de Organlzaçllo e Administração de 

Chanceleres no Curso de Prática Dlplomâtica e Con
sular, IRBr, 1975. 

Cômul de Ten:eira Classe, 22 de jll1eiro de 1959. 
Segundo-Secretário, antiguidade, 9 de outubro 

de 1961. 
Primeiro-Secratário, merecimento, 31 de março 

de 1967. 
Conséllelro, rneoeclmellto, 1•de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimen1c, 24 

de agosto de 1977. 
Ministro de Primeira Classe, 21 de dezembro 

de 1990. 
Chele, sul:lstibJo, da Divisao de Orçamento, 1959. 
Secretário do Chefe da Divisão do Pessoal, 

1960/61. 
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Chefe, substituto, da Divisão do Pessoal, 
1960. 

Assistente do Chefe da Divisão de Transpor
tes e Coml.llicações 1965/66. 

Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal, 
1966/67. 

Auxiliar do Chefe da Divisão do Pessoal, 
1970171. 

Chefe da Divisão do Patrimônio, 1974177. 
Chefe, substituto, do Departamento Geral de 

Administração, 1975176. 
SERE, 1983. 
Washington, Terceiro-Secretário, 1961. 
Washington, Segundo-Secretário, 1961/63. 
Santiago, Segundo-Secretário, 1963/65 
Caracas, Encarregado do Serviço Consular, 

1964. 
Paris, Primeiro-Secretário, 1968/69. 
Lagos, Primeiro-Secretário, 1970. 
Lagos, Encarregado de Negócios, ai., 1970. 
Buenos Aires, Encarregado, 1972. 
Buenos Aires, COnsui-Adjunto, 1971173. 
Camberra, Ministro-Conselheiro, 1977178. 
Caberra, Encarregado de Negócios, ai., 

1978. 
Abu-Dhabi, Embaixador, 1978/82. 
Nova Orleans, COnsu-Geral, 1982/83. 
Tegucigalpa, Embaixador, 1985/90. 
Abu-Dhabi, Embaixador, 1995. 
Grupo de Trabalho para os Problemas Espe

cíficos do Serviço Diplomático Brasileiro, Rio de 
Janeiro, 1959 (membro). 

Seminário da Comissão EcoriOmíca para a 
América Latina, Brasflia, 1964 (membro). 

Missão especial, solenidade da posse de 
Presidente do Chile, 1964 (membro). 

IV Período de Sessões do Comitê do Conse
lho da Cepa!, Santiago, 1964 (delegado). 

II Relllião de Consl.ita entre Autoridades 
Aeronáuticas do Brasil e Portugal, Rio de Janeiro, 
1965 (delegado). 

Delegação do Brasil às negociações para 
Conclusão de Acordo Aéreo Brasil-México, Rio de 
Janeiro, 1965 (membro). 

Negociações para Conclusão de Acordo A& 
reo Brasil-Bélgica, Rio de Janeiro, 1966 (delega
do). 

Conferência Especial da Organização de 
Aviação Civil Internacional, Montreal, 1966 (mem
bro). 

Comissão de Transferência da Secretaria de 
Estaâo e do Corpo Diplomático para Brasflia, 

1969170 (presidente e adjunto do presidente da co
missão). 

Subchefe do Gabinete Civil da Presidência, 
1969. 

Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Stéllo Marcos Amarante, Diretor-Geral do De

partarnenlo do Serviço Exterior. 
Economia 
A economia de Catar gira em torno de sua ri

queza em petróleo, que responde por 30% do PIB. 
Possui, ademais um dos maiores campos de gás 
natural conhecidos, que poderá conduzi-lo ao pri
meiro posto mundial na exportação do produto. 
Possui programa de desenvolvimento da indústria 
de refino e da indústria pesada (aço, cimento), com 
incentivos governamentais, que também são esten
didos a empresas de pequeno e médio porte. O Ria I 
de Catar. moeda local, mantém paridade fixa com o 
Dólar norte-americano. 

O Catar exporta 400.000 barris/dia de petróleo, 
~mitado pela cota da OPEP, de que é membro. A ex
portação de óleo cru chega a representar, em certos 
anos, 99% de suas exportações. Seu principal par
ceiro comercial é o Japão. Outros importantes par
ceiros são, em termos das exportações do Catar, o 
Brasil, os Emirados Árabes Unidos e Cingapura e, 
em tennos de suas importações, o Reino Unido, a 
Itália, os Estados Unidos e a França. Suas importa

. ções se dividem, aproximadamente, entre maquiná-
rio e transporte (45%), manufaturas (30%), alimen-
tos (16%). · · 

RelaçOes com o Brasil 
O relacionamento bilateral, em termos políti

cos, é correto, porém tímido. Os dois países esta
beleceram relações diplomáticas em 1974 e, des
de então, as respectivas representações diplomáti
cas são exercidas em caráter cumulativo. São ra
ras as trocas de visitas. O Catar não se fez repre
sentar na Rio 92. Em 1992, o Catar tomou a inicia
tiva de propor a elevação das representações di
plomáticas em nível de Embaixadores residentes. 
Em junho de 1993, enviado especial do Chanceler 
do Catar realizou visita oficial ao Brasil. Na oca
sião, emitiu-se Comunicado à Imprensa, no qual 
os dois países reconheceram a importância de 
contar com Embaixadores residentes nas respecti
vas capitais, 'observados os procedimentos de 

. cada Governo e dentro do prazo de sua conve
niência. Não ,flouve desdobramentos. 

Politica Interna 
O Catar tomou-se Independente em 1971. De 

1972 até 1995, o Xeque Khalifa bim Hamad AI-Thani 
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exerceu as funções de Chefe de Estado (na condi
ção de Emir). Em junho de 1995, seu filho, o Xeque 
Hamad bim Khalifa AI-Thani, assumiu o poder com 
um golpe de estado. Membros de sua família res
pondem pela maioria das pastas que compõem o 
Poder Executivo, entre as quais as das Relações 
Exteriores, das Finanças e da Defesa 

Politica Elderna 
O Catar, país de reduzidas dimensões, é 

membro do Conselho de Cooperação do Golfo 
(CCG), organização fundada em 1981, congregan
do Arábia Saudita, Bareine, Catar, Emirados Ára
bes Unidos, Kuaite e Omã, no seio da qual procu
ra manter postura independente e, muitas vezes, 
controvertida (na última reunião do Conselho, a 
delegação catari ausentou-se pouco antes do en
cerramento, abstendo-se de aprovar o nome do 
novo Secretário-Geral (de origem saudita). Perfi
lha, porém as grandes linhas do pos~cionamento 
do CCG quanto às questões da Palestina, da Bós
nia e da Somália. 

Em 1986, o Catar engajou-se em conflito 
armado com o Bareine, com quem ainda mantém 
pendência de fronteiras. Em 1992, incidente de 
fronteira com a Arábia Saudita ameaçou a reali
zação da Reunião de Cúpula do CCG. Foi o últi
mo país do CCG a permitir a utilização de seu 
território pela Força da Coalizão contra o Iraque 
e o primeiro a restabelecer relações diplomáti
cas com Bagdá. É considerado bom intermediá
rio para contatos com Teerã, com quem mantém 
boas relações. 

O Catar mantém relações diplomáticas com 
80 pafses, dos quais 34 (trinta e quatro) mantêm 
embaixadores residentes em Doha 

Comércio Bilateral 
A série histórica do comércio bilateral de 

1970 a 1993 registra um persistente déficit contra 
o Brasil, que se eleva a U,S$1 ,820 milhões, no pe
ríodo. O Brasil detém, etn 1989, 1990 e 1991, o 
segundo lugar mundial Ejntre os compradores das 
exportações cataris, dado que bem traduz a impor
tância do Brasil naquele pafs. Tomando a série 
1970/93, o Catar se situa em nono lugar entre os 
18 parceiros comerciais do Brasil no Oriente Próxi
mo; é o sétimo maior fornecedor e apenas o déci
mo terceiro importador de produtos brasileiros. É 
responsável, neste mesmo perfodo, por 3,17% do 
déficit comercial com a região, correspondente ao 
quinto lugar. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

·MENSAGEM N~ 125, DE 1996 
(N" 157/96, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição Federal, e de acordo com o disposto 
no art. 56, § 1~. do Regliamento aprovado pelo 
Decreto~ 93.325, de 1~ de outubro de 1986, e no 
art. 53, inciso 11, alínea a, do Decreto ~ 1.756, de 
22 de dezembro de 1995, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências a indicação do Senhor 
Carlos Alfredo Pinto da Silva, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumliati
vamente com o cargo de Embaixador do Brasil em 
Barbados, exercer o cargo de Embaixador do Bra
sil em São Cristovão e Nevis. 

Os méritos do Embaixador Carlos Alfredo Pinto 
da Silva, que me induziram a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 22 de fevereiro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM~ 77/DP/SRC/G-MRE/APES 

Brasflia, 16 de fevereiro de 1996. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da 

Constituição, com o disposto no art. 56, § 1~. do 
regulamento aprovado pelo Decreto ~ 93.325, 
de 1 ~ de outubro de 1986, e no art. 53, inciso 11, 
alfnea a, do Decreto~ 1.756, de 22 de dezem
bro de 1995, submeto à apreciação de Vossa Ex
celência a anexa minuta de Mensagem ao Sena
do Federal destinada à indicação do Senhor Car
los Alfredo Pinto da Silva, Ministro da Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulati
vamente com o cargo de Embaixador do Brasil 
em Barbados, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil em São Cristovão e Nevis. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, infor
mação sobre o país, e Curriculum vltae do Em
baixador Carlos Alfredo Pinto da Silva, que, jun
tamente com a Mensagem ora submetida à apre
ciação de Vossa Excelência, serão apresentados 
ao Senado Federal para exame de seus ilustres 
membros. . 

Respeitosamente, - Lulz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum VHae 
Ministro de Segunda Classe CARLOS ALFRE- --

DO PINTO DA SILVA 
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Floriano/PI, 21 de março de 1939. 
Filho de Paulo Pinto da Silva e Maria Eponi

na Pinto da Silva. 
Curso de Preparação à Carreira Diplomática 

e Consular, IRBr. 
Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento 

para Chefes de Selar de Promoção Comercial. 
CAE, IRBr. 
Terceiro Secretário, 3 de março de 1967. 
Segundo Secretário, antigüidade, 18 de se-

tembro de 1969. 
Primeiro Secretário, merecimento, 9 de de

zembro de 1975. 
Conselheiro, merecimento, 12 de dezembro 

de 1979. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 

30 de junho de 1987. 
Assistente do Chefe da Divisão de Orçamen

to, 1968/69. 
Chefe, substituto, da Divisão de Orçamento, 

1968. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Geral de 

Administração, 1969. 
Assistente do Chefe da Divisão da América 

Meridional-i, 1976/77. 
Assessor do Chefe do Departamento da Eu

<opa, 1978/79. 
Assessor do Chefe do Departamento de Or

ganismos Regionais Americanos, 1979/80. 
Chefe, substituto, da Divisão de Organização 

dos Estados Americanos, 1980. 
Lisboa, Segundo Secretário, 1970/73. 
Assunção, Segundo Secretário, 197 4/75. 
Assunção Primeiro Secretário, 1975/76 
Kinshasa, Encarregado de Negócios, a.i., 

1980. 
Moscou, Conselheiro, 1980/82. 
Estocolmo, Conselheiro, 1982/84 . • Hamburgo, COnsu-Gerai-AdjU'lto, 1984/85. 
Bagdá, Conselheiro, 1985/87. 
Bagdá, Ministro-Conselheiro, 1987. 
Bagdá, Encarregado de Negócios, ai., 1987. 
Bruxelas, Ministro-Conselheiro, 1987/91. 
Santiago, Cônsul-Geral, 1991/95. 
Bridgetown, Embaixador, 1995. 
Sessões do Subcomitê de Orçamento e Fi

nanças e do CIME, Genebra, 1968 (assessor). 
Reunião de Consulta Brasil-Portugal, Lisboa, 

1972 (delegado). 

Brazii-Export 73, Bruxelas, 1973 (participante). 
V Reunião de Ministros de Obras Públicas e 

Transportes dos Paises do Cone Sul, Assunção, 
1975 (delegado). 

11 Reunião da Comissão Mista Brasil-Repú
blica Democrática Alemã, Brasília, 1978 (asses
sor). 

Reunião do Conselholnteramericano de Edu
cação, Ciência e Cultura da OEA, Bridgetown, 
1979 (delegado). 

Reunião do CIES da OEA. Bridgetown, 1979 
(delegado). 

Ordem do Infante Dom Henrique, Oficiai, Por-
tugal. 

Ordem Nacional do Mérito, Oficiai, Paraguai. 
Ordem da Estrela Polar, Comendador, Suécia 
Stélio Marcos Amarante, Diretor-Geral do De-

partamento do Serviço Exterior. 

SÃO CRISTOVÃO E NEVIS 

Dados Básicos 
Com uma área de 269 km quadrados, São 

Cris10vão e Nevis está localizado na parte nordeste 
das ilhas de sotaven10 das pequenas antilhas, no 
Caribe oriental. Um canal de cerca de duas milhas 
de extensão separa as duas unidades da federação, 
que tem uma população de aproximadamente 
46.500 habitantes (1989). 

São Cristóvão, com um território de 176 km 
quadrados, está a cerca de 200 milhas a sudeste de 
ParlO Rico. De relevo montanhoso, tem na faixa lito
rânea, onde se localiza Basseterre, capital da ilha de 
São Cristovão e da Federação, um vaie relativamen
te espaçoso e fértil. São Cristovão é cercada de 
praias. 

História 
Logo após o início da colonização (1624), 

São Cristovão é dividida entre a França e a In
glaterra. Os franceses ocupam a parte central da 
ilha, enquanto os ingleses se estabelecem na 
faixa litorânea. Esse regime condominial tem um 
objetivo dúplice: aumentar a capacidade de cap
tação de recursos para o desenvolvimento da 
ilha e sua capacidade de defesa contra as incur
sões de espanhóis ou de índios caribe. Apesar 
de os artigos de partilha conterem disposições 
sobre a não-extensão automática dos conflitos~ 
europeus para a ilha, São Cristovão é freqüente
mente transformada em palco de atritos entre os 
colonos ingleses e franceses, conforme a sucessão 
de fatos na Europa. · 
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Tais conflitos só chegam a um término quando, 
em 1713, pelo Tratado de Utrecht, a França cede 
sua parcela à Inglaterra, cessão sacramentada defi
nitivamente em 1783 pelo tratado de Versalhes. 

Em 1967, São Cristovão e Nevis obtém o status 
de estado livre associado à Grã-Bretanha, vindo a se 
tomar independente em 19 de setembro de 1983. 

Quadro Politico 
A Constituição de 1983 dispõe sobre a insti

tuição no país do regime parlamentarista, do tipo 
westminsteriano. O Chefe de Estado-é~ a Rainha 
Elizabeth 11, representada por um Governador-Ge
rai, atualmente, Sir Clement Arrindel. 

O Poder Legislativo é formado por uma As
sembléia Nacionai bicameral, cujos membros são 
eleitos por sufrágio universal. O Primeiro-Ministro 
Denzil Douglas, eleito em julho de 1995, é o lfder 
do Partido da maioria na House of Assembly. 

O país é membro da Commonwealth britâni
ca e, desde 1984, faz parte da OEA. Mantém es
treitos laços com a Inglaterra e com os Estados 
Unidos, e adota, sem restrições, as diretrizes de 
política externa características dos demais países 
da Caricom, especialmente no que diz respeito à 
paz mundial e desenvolvimento dos países do ter
ceiro mundo. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

(MENSAGEM N•126, DE 1996) 
(N' 158196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição Federal, e de acordo com o disposto 
no art. 56, § 1•. do Regulamento aprovado pelo De
creto nº 93.325, de 1• de outubro de 1986, e no art. 
39, § 1•, do Decreto nº 1.756, de 22 de dezembro 
de 1995, submeto à apreciação de Vossas Excelên
cias a escolha, que desejo fazer, do Senhor Mario 
Augusto Santos, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República 
do Quênia, exercer o cargo de Embaixador do Bra
sil junto à República de Uganda. 

Os méritos do Embaixador Mario Augusto 
Santos, que me induziràm a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasília, 22 de fevereiro de 1996. - Fernando 
Henrique Cartloso. 

EM NO 78/DP/SRC/G - MREIAPES 

Brasma, 16 de fevereiro de 1996. 

Excelentissimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti

tuição, e com o dispOsto no art. 56, § 1•, do Regula
mento aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1• de 
outubro de 1986, e no art. 39, § 1•. do Decreto nO 
1. 756, de 22 de dezembro de 1995, submeto à apre
ciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Men
sagem ao Senado Fedéral destinada à indicação do 
Senhor Mario Augusto Santos, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativa
mente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República do Quênia, exercer o cargo de Embaixa
dor do Brasil junto à Repltllica de Uganda 

Encaminho, igualmente em anexo, informação 
sobre o pafs e Curriculun Vllae do Embaixador Ma
rio Augusto Santos, que, juntamente com a Mensa
gem ora submetida à apreciação de Vossa Excelên
cia, serão apresentados ao Senado Federal para 
exame de seus ilustres membroS-

Respeitosamente, Lulz Fellpe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações ExterioreS-

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vltae 
Embaixador MÁRIO AUGUSTO SANTOS 
São Francisco/EUA (brasileiro, de acortlo com 

o artigo 129, item 11 da Constituição de 1946), 2 de 
março de 1936. • 

Filho de Mario Santos e Catharina Anna Le Gall 
San~s. 

CPCD,IRBr. 
CAD,IRBr. 
Ba::harel em Dir~. URJ. 
Cônsti de T eralira Classe, 12 de janeiro de 1959. 
Segu"da Seael{ri), ~-mie, 25 de ;.rm de 1962. 
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de setem-

bro de 1968. 
Conselheiro, merecimerto, 1 o de janeiro de 19l3. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12 de 

dezembro de 1979. 
Minlstro de Primeira Classe, merecimento, 21 de 

junho de 1993. 
Assistente do Chefe da Divisão EconOmica da 

Europa, Ásia, África e Oceania, 1959/61. 
Assistente do Chefe do Departamento Político e 

Cultural, 1961. 
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para As

sunm Americanos, 1961/62. 
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Assistente do Stbsecretário-Geral de Politica Ex
terior, 1968. 

Chefe da Divisão de Cooperação Técnica, 
1968174. 

Nova Iorque, Segrndo Secretário, 1962/64. 
Varsóvia, SeglXIdo Secretário, 1964166. 
Varsóvia, Encarregado de Negócios, ai., 

1964166. 
Assunção, SeglXIdo Secretário, 1966/68. 
Santa Cruz de la Sierra, Conselheiro, 1974. 
Ciudad Bollvar, Cônsul, 197 4. 
Lourenço Marques, CõnslA-GeraJ-AdjUllo, 1975. 
Paramaribo, Conselheiro, 1975176. 
Paramaribo, Encarregado de Negócios, .em Mis

são Transitória, 1975176. 
Carrt>erra, Conselheiro, 1976179. 
CarmeJa. Encartegado de Negócios, ai., 1978 

e 1979. 
Bonn, Conselheiro, 1979. 
Bonn, Ministro-Conselheiro, 1980185. 
Bonn, Encarregado de Negócios, ai., 1980184. 

Haia, Encarregado de Negócios em Missão T ransitó
ria, 1969/90. 

Windhoek, Erl'baixador, 1990/95. 
Nairóbi, Eni:>aixador, 1995!96. 
Gn.po de Trabalho c (Econômioo) da Comissão 

Permanente para a Aplicação do Tratado de Amizade 
e Consulta entre o Brasil e Portt.gal, 1960/61 (secretá
rio-assistente). 

À disposição do Cerimonial, por ocasião da vi
sita ao Brasil do Presidente dos EUA, 1960. 

À disposição do Imperador da Etiópia, em visita 
ao Brasil, 1960. 

À disposição dos Governadores dos Estados 
Americanos, 1960. 

Comissão de Organização da visita do Presi
dente da Itália ao Brasil, 1961 (membro). 

Comemorações da Independência do Gabão, 
1961 (assessor econõmico do representante). 

À disposição do Ministro da Economia do Ga
bão em visita ao Brasil, 1961. 

XVII e XVIII Sessões da Assembléia Geral da 
ONU, Nova Iorque, 1962 e 1963 (assessor). 

XXXIV Sessão do ECOSOC, Nova Iorque, 
1962 (assessor). 

Comitê Prepara1ório da UNCTAD, Nova Iorque, 
1963 (assessor). 

Feira da Primavera, Leipzig, 1965 (repre
sentante). 

Comissão Mista Técnica Brasl-Pa-aguai, 1968172. 
Reunião da Comissão Mista Brasil-Itália, 

Roma, 1969 (delegado). 
XVConferênciadaFAO, Roma, 1969(delegado). 
III Reunião da Comissão Mista Brasil-Japão, 

Rio de Janeiro, 1969 (delegado). 
Conselho Deliberativo da Sudene, 1969/74 

(representante-suplente). 
XXV Sessão da Assembléia Geral da ONU, 

Nova Iorque, 1970 (delegado). 
Conferência Internacional Especial da ONU so

bre a UNIDO, Viena, 1971 (delegado). 
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Venezuela 

de Cooperação Econômica e Técnica, Caracas, 
1971 (delegado). · ·· 

Conferência lnteramericana Especializada so
bre a CACTAL, Brasma, 1972 (delegado). 
_ 11 . Reunião da Comissão Mista Brasil-Itália, 

Brasflia, 1973 (delegado). 
11 Reu1ião da Comissão Mista Brasileiro{;olombiana 

de Coopeia;;ão E'ronOmicae Técni::a, 1973 (delegado). 
VI, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII Sessões 

do Conselho de Administração, PNUD, Viena e Ge
nebra, 1968/69 e 1971/74 (delegado). 

Reunião da Comissão Mista de Cooperação 
Econõmica e Técnica Brasil-Chile, Santiago, 1974 
(delegado). 

Reunião do Gn.po de Trabalho sobre Ciência e 
·Transferência de Tecnologia, Brasília, 1974 (membro). 

Comissão Mista Brasil-Alemanha de Cooperação 
Econômica e Rnanceira, 1960/82 e 1984 (membro). 

Gn.po de Trabalho Brasil-Alemanha sobre Coo- ·
peração Técnica, 1979/81183 e 1966 (membro). 

XXIII e XXIV Conferências Gerais da UNESCO, 
Sófia, 1965 e Paris, 1987 (delegado). 

Conselho lnteramericano de Educação, Ciên
cia e Cultura (CIECC), OEA, 1985/88 (delegado). 

Secretário de AsslXI!Os Internacionais do Minis
tério da Educação, 1965/89. 

Secretário-Executivo da Comissão Na::ionaJ para 
o Ano lnfemacional da Juventude, 1965. 

Coordenador do Cadastro de Pessoas Jurídicas 
de Natureza Cultural, do Ministério da Cultura, 1969 
(lei r;> 7 .505186). 

Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Brasil. 
Ordem Na::ionaJ do Mérilo Edu;a!ivo, Comeroador. 
Stéllo Marcos Amarante, Direlor-GeraJ do De-

partamento do Serviço Exterior 
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Dados Básicos Sobre Pafses 
Pais: Uganda 
Atualização em: 26/1196 
Responsável: DAF-1 

Slntese do Pais 

Nome Oficial do Pais: República de Uganda 
Área em Km2: 241.139 
População: 19.200.000 Hab. Ano: 1994 
Língua: Inglês (oficial) Suahili, luganda 
Data Nacional: 9/1 O (Independência) 
Capital: Campala 
Fronteira com o Brasil: 
Colônia Brasileira: 
Sistema de Governo: Presidencialista (militar) 

Autoridades 

Chefe de Estado: T en.-Gen. Yowveri Kaguta 
Museveni' 

Chefe de Governo: Ten.-Gen. Yowveri Kaguta 
Museveni 

Chanceler: Ruhakana Rugunda 
Embaixador no Brasil: 

Presença Brasileira 

Chefe do Posto: 
Missão Brasileira: cumulativa com a Embaixa

da em Nairobi, Harambi Avenue - Jeevan Bharati 
Building 4TH Floor- Tel. (00~542) 33 7722/337723 

Outras Repartições; e: 

Temas sobre o Pais 

1986 - Yowveri Musevenl, llder de uma das 
facções rebeldes que derrubaram o Governo do 
Gen. Tito Okello, proclama-se presidente. 

1987- O governo de Museveni é acusado pela 
Anistia Internacionais de Violação dos Direi1os Huma-
nos. 

1989 - O Presidente estende seu mandato 
por mais cinco anos. 

1991 - Epidemia de AIDS atinge um milhoo 
de pessoas (portadores do vfrus) 

1 993 - Pressionado pela oposição e pe
los Governos ocidentais, Musevenl convoca, 
para 1995, eleição de uma assembléia consti
tuinte. 

Agosto de 1995 - Assassinato, no su do 
Quênia deAmon Bazira, líder da oposição. 

Temas da Agenda Bilateral 

VIsitas Oficiais 

31-8-95 - visita de delegação ugandense che
fiada pelo Vice-Ministro da Saúde (Commissioner for 

·Medical Serviçes), Dr. Patrick Kadama, ao Ministério 
da Saúde. 

_A delegação foi recebida pelo Ministro interino, 
Dr. José Carlos Seixas e por técnicos daquele Minis
tério, com o objetivo. de conhecer a experiência bra
sileira na organização do sistema de saúde. 

AIOS Bilaterais 

Não há acordos bilaterais em vígor 

Comércio Bilateral 

Exportações do Brasil: US$993,347.00 Ano: 
1995 

Principais Produtos: Aviões, Picaretas, Enxa
das, Material de Construção Pré-Fabr. de Ferro 
Fundido, Lonas de Freio, Pneus e Máquina de Es
crever 

Importações para o Brasil: US$605.199,00 
Ano: 1995 

Principais Produtos: Peles de Caprino Se
cas/Salgadas-Úmidas/Secas e Peles Depiladas de 
Caprino Curtidas ao Cromo. 

Economia 

PIB: US$3,000,000.000 Ano: 1992 
Moeda/Câmbio: Novo Xelim de Uganda 

US$=901,80 (9/94) 
Princ. Ativ. EconOmica: Agricutura (57% do 

PIB) Café, Chá, Algodão, Milho, Tabaco, Cacau etc. 
Exportações Totais: US$164,000,000.00 Ano: 

1992 
Principais Produtos: Café 
Importações Totais: US$405,000,000.00 Ano: 

1992 
Principais Produtos: Máquinas Industriais e 

Equipamentos de Transporte 
Déficit: US$241,000,000.00 Periodo: 1992 

lnfonnações para viagem 

voos do Brasil: 
Exigência de Visto: 
Fuso Horário: +5 em rei. Brasflia 
Corrente Elétrica: 
Padrão de TV: 

(A ComissAo de RelaçtJes Exteriores e 
Defesa NacionaQ 

MENSAGEM N0-127, DE 1996 
(N" 159198, na origem) 

Senhores Mentlros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 84, inciso VIl da 

Constitt.ição Federal, e com o disposto no art. 18, inci
so I, nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo 
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Decreto n" 93.325, de 1Q de outubro de 1986, e no 
art. 53, inciso I, alínea a, do Decreto n" 1.756, de 22 
de dezembro de 1995, submeto à apreciação de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do 
Senhor Claudio Luiz dos Santos Rocha, Ministro de 
Primeira Classe, do Quadro Especial da Carreira de 
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República Islâmica do Irã. 

Os méritos do Embaixador Claudio Luiz dos 
Santos Rocha, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa intormação do Ministério das Relações Exte
riores. 

Brasília, 22 de fevereiro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM NO 79/DP/SRC/G-MRE/APES 

Brasília, 16 de fevereiro de 1996 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti

fuição, e com o disposto no art. 18, inciso I, nos 
arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo De
creto n" 93.325, de 1 Q de outubro de 1986, e no art. 
53, inciso I, alínea a, do Decreto n" 1.756, de 22 de 
dezembro de 1995, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Sena
do Federal destinada à indicação do Senhor Clau
dio Luiz dos Santos Rocha, Ministro de Primeira 
Classe, do Quadro Especilll da Carreira de Diplo
mata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Islâmica do Irã. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o pais e Curriculum Vltea do Embaixador 
Claudio Luiz dos Santos Rocha, que, juntamente 
com a Mensagem ora submetida à apreciação de 
Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado 
Federal para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, - Luiz Fellpe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
Ministro de Primeira Classe Cláudio Luiz dos 

Santos Rocha 
Porto Alegre/AS, 4 de setembro de 1934. Fi

lho de Adriano dos Santos Rocha Filho e Talita 
Muller dos Santos Rocha. 

CPCD,IRBr. 
CAD, IRBr. 
Curso de Informações, ESG/RJ. 
CõnsU de Terceira Classe, 22 de janeiro de 1959. 

Segundo-Secretário, merecimenlo, 28 de de
zembro de 1961. 

Primeiro-Secretário, merecimento, 30 de se
tembro de 1967. 

Conselheiro, merecimento, 1 de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimenlo, 19 

de setembro de 1977. 
Quadro Especial, 20 de novembro de 1992. 
Ministro de Primeira Classe, do Quadro Espe

cial, 24 de dezembro de 1992. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto, para As

suntos da Europa Oriental e Ásia, 1968/70. 
Chefe da Divisão da África-I, 1977/78. 
Assessor do Gabinete do Ministro de Estado 

da Justiça, 1987190. 
Chefe do Gabinete do Secretário-Geral de 

Controle do Ministério das Relações Exteriores, 
1990/92. 

Secretário-Geral da Presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral, 1992193. 

Chefe da Consultaria Especial do Estado Maior 
das Forças Armadas, 1993. 

Tei-Aviv, Terceiro Secretário, 1960. 
Tei-Aviv, Seguncio Secretário, 1961/63. 
Tei-Aviv, Encarregado de Negócios, ai., 1961 

e 1963. 
Bonn, Segundo Secretário, 1963/66. 
Lisboa, Segundo Secretário, 1966/67. 
Lisboa, Primeiro Secretário, 1967/68. 
Santiago, Primeiro Secretário, 1971/73 
Santiago, Conselheiro, 1973. 
Santiago, Encarregado de Negócios, ai., 1974. 
Montevidéu, Ministro-Conselheiro, 1978/83. 
Madri, Conselheiro, 197 4/76. 
Montevidéu, Ministro-Conselheiro, 1978/83. 
Montevidéu, Encarregado de Negócios, ai., 

1978/81. 
Bruxelas, Ministro-Conselheiro, 1984/87. 
À disposição da Comitiva do Primeiro Ministro do 

Japão em visita ao Brasil, 1959. · 
À disposição da Divisão do Cerimonial, durante a 

visita do Presidente dos Estados Unidos da América, 
Rio de Janeiro, 1960. 

Comissão de Organização do Programa de vi
sista do Presidente do México ao Brasil, 1960 (mem
bro). 

Missão Brasileira junto aos Bancos Europeus, 
Frankfurt-sobre-o-Mano, 1965. 
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Conferência sobre PosiçOO do Brasil face à África 
Certral, Escola de Gverra N<Nal, 1977 e 1978. 

Delegaçlkl para representar o Brasil na reunião 
do Grt4J0 de Trabalho da Área Básica sobre Setores 
Sociais (Saú:ie e Educaç!kl) dos Palses da Bacia do 
Prata. Montevidéu. 1979 (chefe). 

I Reunião da Comissão ad hoc Brasileiro-Uru
guaia encarregada de esludo e elaboração do Proje
to de Convênio para Facilitação do Turismo Entre o 
Brasil e o Uruguai, Montevidéu, 1980 (chefe). 

Reunião do Grupo de Trabalho da Área Básica 
sobre Setores Sociais (Saúde e Educação) dos Paí
ses da Bacia do Prata, Montevidéu, 1981 (chefe). 

Reunião do Grupo de Trabalho da Área Básica 
4 (Educação e Saúde), Montevidéu, 1982 (chefe). 

Conselho Nacional da Imigração (repre-
sentantedo Ministério da Justiça), Membro,1990. 

Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito, Oficial, Replblica Federal da 

Alemanha 
Ordem do Mérito, Cavalheiro, Equador. 
Ordem do Intente Dom Henrique, Comendador, 

Portugal. 
Ordem do Mérito, Oficial, Argentina 
Ordem do Mérito, Comendador, Chile. 
Stélio Marcos Amarante, Oiretor-Geral do Oe

p8rtamen10 do Serviço Exterior. 

REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ 
Dados básicos sobre o país 

Nome oficial: Replblica Islâmica do Irã 
Capital: Teerã 
População: 57,8 milhões (1991) 
Principais cidades: Teerã, Meshhed, lsfehan, 

Tabriz, Shiraz, Ahwaz. 
Área: 1 .636.000 km2 
Data naciOnal: 11 de fevereiro 
Chefe de Estado e de Governo: Presidente 

Akbar Hashemi Rafsanjani 
Ministro dos Negócios Estrartgeiros: Ali Akbar 

Valayati 
Encarregado de Negócios Iraniano em Brasflia: 

Mohammad Hossein Bani Asadl 
Embaixador designado: Bahman Taherian Mo

barekah 
Embaixador, designado, do Brasil no Irã: Cláu-

dio San10s Rocha 
Sistema de Governo: república presidencialista 
Economia 
PNB: US$139 bilhOes (1992) 

Se10res: Agricultura: 18,2% 
Indústria: 15,2% 
Comércio e serviços: 62% 
Mineração: 4,6% 
Renda per caplla: US$2.450 (1990) 

. Principais produtos exporlados: petróleo bruto, 
denvados de petróleo, produ10s agrícolas, minerais 

. Principais produtos importados: máquinas in
dustriais, motores de veículos químicos e derivados, 
papel, têxteis, ferro e aço 

Principais parceiros comerciais: Alemanha, Ja
pão, Grã-Bretanha, Itália, França 

Taxa de inflação anual: 20% (1993) 

Comércio com o Brasil: 

Exportações iranianas para o Brasil: 
US$2.709.381.474 (1994) 

Importações de produtos brasileiros pelo Irã: 
US$184.027.507 (1994) 

Principais produ10s iranianos imporlados pelo 
Brasil: petróleo, minérios, gás natural, sementes de 
cominho, uvas, tapetes e pistácio. 

Principais produtos brasileiros exporlados para 
o Irã: óleo de soja, açúcar refinado de cana e beter
raba, papel, farelo de soja e minério de ferro. 

Ano 
1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

COMÉRCIO BILATERAL 
Brasil - Replblica Islâmica do Irã 

E!pxl!!\&!09 •*IFM_&!C6NM !X+MI 
294.1 181.8 475.9 

235.9 321.1 557.0 

425.9 9342 1.360.1 

427.3 917.8 1.345.1 

336.1 964.9 1.301.0 

257.8 294.3 552.1 

184.0 275.9 459.9 

!X·Ml 
112.3 

852 

508.3 

490.5 

82a8 

38.5 

91.9 

Fo,.e: Departamento do Coméráo Exterior (DECEX)/Cooldona
doria Técnica do Comércio Exterior (CTIC)- Ministério da lnOO. 
tria, do Comén::io e do Turismo. 

I - Relaç(les Bilatllrais Brasil-Irã 
Para tentar rorrper o isolamento internacional em 

que se encontra o Governo Iraniano tem demonstrado 
interesse em incrementar o relacionamento com pai
ses cuja política. externa considera independente. 
corno o caso do Brasil. 

2. Para tanto, T errã tem proctXado manter aber-
105 ou estimular novos canais de diálogo entre au10ri
dades de ambos os países. Nessa linha, o Chanceler 
iraniano Ali Akbar Velayali tem-se entrevislado regLiar
mente com seus homólogos brasileiros, à margem da 
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sessões da Asserrbléia-Geral da ONU, nos anos de 
1991, 1992, 1993 e 1995. 

3. Paralelamente, o Governo iraniano vem ten
tando também promover visitas recíprocas de autori
dades de ambos os Governos. Após longa negocia
ção e sucessivos adiamentos, confirmou-se para o 
período de 26 a 29 de fevereiro de 1996 a visita ao 
Brasil do Ministro de Minas e Metais do Irã. Avistar
se-á com o Ministro Raimundo Brtto (Minas e Ener
gia) e com a Ministra Dorothéa Wemeck (Comércio, 
Indústria e Turismo) e realizará visitas aos Estados 
do Pará e São Paulo. 

Estão pendentes de confirmação: 

a) convtte para que o Ministro da Agrictjtl.l'a, do 
Abastecimento e da refonna Agrária do Brasil efetue 
vistta ao Irã. Não há decisão do Ministro a respetto do 
assunto. O Maara, contudo, estima necessário enviar 
missão precussora ao Irã, após o que examinaria a 
conveniência ou a oportunidade de realizar a visita m~ 
nisteríal. No entanto, nem mesmo a realização da pre
cursora tem tido seguimento naquele Ministério. 

b) convtte para que o Presidente da Repü:llica e 
o Ministro de Estado visttem o Irã, formulado pelo 
Chanceler Velayati por ocasião do encontro com seu 
horrólogo brasileiro em setentlro último. Esse convtte 
foi recentemente reforçado pelo Ministério dos Negó
cios Estrangeiros do Irã, em gestão junto ao Embaixa
dor do Brasil em Terrã, no dia 5-1 0-95, na qual sugeriu 
que o Presidente, ao ensejo de sua vistta a fndia e à 
China, realizasse pelo menos escala de seis horas em 
Teerã. Nessa mesma gestão, a Chancelaria iraniana 
sugeriu o final de março/início de abril como o período 
mais propício para que o Senhor SGAP, já convidado 
a fazê-lo, realize vistta oficial ao Irã. 

4. O Irã vem também insistindo na fixação de da
tas para a realização, em Teerã, da IV Rel.flião da Co
missão Mista Brasil-Irã, conforme disposto na Ata da III 
Reunião, realizada em Brasília, em fevereiro de 93. O 
grande obstáculo a essa rel.flião, todavia, está na 
falta de interesse de setores ernpresarías privados 
em participar de tal exercício, algo arriscado, pois a 
dívida iraniana para com eles monta a algo em tomo 
de US$26 milhões, dos quais, em alguns casos, 
conseguem sequer renegociar as condições de pa
gamento (v. parágrafo 9). 

5. O Governo iraniano manifestou ao Go
verno brasileiro interesse em discutir a questão 
dos Direitos Humanos, nos moldes do diálogo 
que vem mantendo sobre o tema há 5 anos, ex
tra-oficialmente, com a Alemanha. Segundo in
formação da Embaixada da Alemanha em Teerã, 
entretanto, os resultados desses encontros te-

iiamsido, até agora, quase nulos, porque os irania
nos possuem conhecimento lil)1itado do assunto, 
não conhecem Direito Comparado, o que dificulta a 
discussão, além de ser a República Islâmica do Irã 
objeto de constantes críticas internacionais no que 
respeita as ua performance na área dos direitos hu
manos. 

11 -Comércio Bilateral 
6. O Irã foi o segl.fldo maior -parceiro comercial do 

Brasil no Oriente Médio di.J'alte o ano de 1994, com um 
vo1Lm9 de intercàrrbio aproximadamente de US$485 
milhões, logo após a Arábia Saulita Esse montante, 
entretanto, ainda que respeiTável, reflete signilicalivo de
créscirno com relação ao total obtido no período 
1992/1993, de US$1.296.744,00. A pausa do comércio 
bilateral com o Irã compreende a exportação, pelo Bra
sil, de óleo de soja, açúcar refinado de cana e beter
raba, papel, farelo de soja e minério de feno, totalizan
do US$184.027.507 (1994), e a importação de petró
leo, minérios, gás natural, sementes de cominho, uvas, 
tapetes e pistácio, alcançando um total de 
US$279.381.474 (1994). 

7. A falta de liquidez financeira iraniana tem 
inibido o crescimento das exportações brasileiras 
para aquele mercado. No que se refere as impor
tações brasileiras, a Petrobras suspendeu suas 
compras de patróleo iraniano, em razão da falta de 
competitividade da oferta, a partir de agosto de 
1993, situação que perdurou por dez meses. Em 
junho de 1994 voltou a importar, na base de 60 mil 
bpd. de janeiro a maio de 1995, interrompeu nova
mente suas importações, por motivo técnicos, já 
sanados. A partir de setembro de 1995, passou a 
importar 70.000 bpd. Segl.fldo informação da Em
baixada do Brasil em Teerã, as exportações de pe
tróleo daquele pais diminuíram em aproximada
mente 200.000 bpd, como consaqüência do boico
te econõmico decretado pelos Estados Unidos, ra
zão pela qual o Governo iraniano teria grande ex
pectativa de que a Petrobras viesse a adquirir 
maior quantidade de petróleo iraniano (aproxima
damente 100.000 bpd ou mais), em troca do que o 
Irã adquiriria, segundo percentagem a ser estabe
lecida, produtos de base e serviços brasileiros. 

8. No setor de serviços, dentre as empresas 
brasileiras que desenvolvem atualmente projetos no 
Irã, destaca-se a Construtora Andrade Gutierrez 
que, além da perspectiva de construção da usina hi
drelétríca de Karum IV, venceu concorrência inter
nacional para a execução de projeto, financiado 
pelo Banco Mundial, de obras para drenagem de 
águas pluviais na cidade de Teerã. A empresa, po-
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Ira, juntamente com a Turquia, pais com o qual 
disputa a liderança politica naquela região, é 
membro fundador da Econmic Cooperation Orga
nlzation (ECO), organização que também con
grega Paquistao, Quirguizia, Usbequistão, Taji
quistão, Azerbaijão, Turcomenistão, Casaquis
tão, e Afeganistão, dez paises que configuram 
mercado de 300 milhoes de pessoas, distribui
das numa área de aproximadamente 5 milhões 
de km2. Recentemente, o MNE iraniano retomou 
idéia explorada durante encontro bilateral tam
bém à margem da AGNU, em 1993, entre os 
Chanceleres de Brasil e Irã, de se estabelecer 
mecaninismo de consulta entre Mercosul e a 
ECO (que tem sua Secretaria Permanente em 
Teera). 

rém, vem enfrentando problemas para registra-se 
junto as autoridades iranianas. 

III - RelaçOes Financeiras: Divida Iraniana. 
9. O Governo de Teerã, por intermédio de seu 

Banco Central, tem a se1,1 cargo a tarefa de tentar 
resolver a questão da dívida iraniana junto a credo
res brasileiros. Um primeiro esforço para a negocia
ção da divida foi iniciada entre a Embaixada do Irã 
em Brasma e uma série de empresas brasileiras, 
cujos crédftos somam cerca de US$26 milhões. As 
três principais são o Liceu de Artes e Oficios de 
São PaiJo(LAO), a Pirem do Brasil e a Asea Brown 
Boveri (ABB), com as quais negociações já se en
contram em estádio avançado. O Governo brasileiro 
tem interesse em que se mantenha a dinâniica da 
negociação entre as partes, cuja solução satisfató
ria teria cons9iiiências positivas para o relaciona
mento bilateral. 

IV - camara de Comércio Brasil-Ira 
1 O. Criada em 1994 e sediada na cidade de 

São Paulo, a Câmara de Comércio Brasil-Irã tem 
por objetivo contribuir para incrementar o rela
cionamento comercial entre os dois paises. É ~ 
presidida pelo Senhor Jacques Elouf (presidente 
da Empresa IAT). Fatores conjunturais, como a 
falta de liquidez da economia iraniana e a carên
cia do pagamento de dividas contraidas pelo Go
verno iraniano (v. parágrafo 9), têm entretanto, 
inibido o interesse do empresariado nacional na 
busca de oportunidades naquele pais. A Câmara 
tem aluado para tentar superar essas dificulda
des conjunturais, de modo que se possa melhor 
explorar o potencial de comércio bilateral entre 
os dois paises. 

V- Grupo Parlamentar Brasil-Ira 
11. Com o objetivo de promover as relações bi

laterais foi criado, em 1993, Grupo Parlamentar Bra
sil-Irã, presidido pelo Deputado Marcos Lima (PMDB 
- MG) e composto por Parlamentares com assento 
no Congresso Nacional., O Grupo nao tem tido atua
ção relevante no Brasil. Tampouco se registram, 
desde a fundação do ~. visitas de Parlamenta
res brasileiros ao Ira, nem visftas de Parlamentares 
iranianos ao Brasil. 

VI - Brasii-Asla Central e mecanismo de 
consultas Eco-Mercosul 

12. No encontro com o Senhor Ministro de 
Estado, à margem da LAGNU, no dia 25-9-95, o 
Chanceler Velayati ofereceu os préstimos de seu 
Governo para interroediar uma maior Inserção bra
sileira nos mercados ~ paises da Asia central. O 

VIl - SançOes EconOmlcas dos Estados 
Unidos contra a República lslllmlca do Ira 

13. O Governo dos Estados Unidos, no con
texto da polftlca de isolamento ao Ira, Iraque e u
bia, decidu, em maio de 1995, impor sanções co
merciais à República Islâmica do Irã, apresentan
do como justificativa o comportamento político 
desse pais com relação ao terrorismo, sua oposi
ção ao Processo de Paz e o alegado esforço do 
Governo iraniano para adquirir e distribuir armas 
de destnição em massa 

O Governo norte-americano tem realizado 
gestões junto ao Governo brasileiro sobre a ne
cessidade de ação concertada da comunidade in
ternacional contra o Irã e solicitado o apoio do 
Brasil às sanções impostas. Tal politica dos Esta
dos Unidos, entretanto, nlio tem contado com o 
apoio irrestrito da ampla maioria dos países, entre 
os quais o Brasil. 

(A Comissllo da Relaçijes Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

OFfCIO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

N" 111/96, de 15 de fevereiro de 1996, do Minis
tro do Meio Ambiente, dos Recusos Hldricos e da 
AmazOnla Legal, referente ao Requerimento ,o. 1.47 4, 
de 1995, de infonnações, do Senador João Rocha 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECERES 
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PARECERES NQS 43 e 44, DE 1996 

Sobre as "Emendas de Plenário oferecidas ao Projeto de 
Lei da Câmara no 115, de 1993 (no 824/91, na Casa de 
origem), que 'regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial." 

Parecer n" 43, de 1996. Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

'Durant~ o prazo regimental em Plenário, -o projeto de lei em epígrafe, 
recebeu, de meu3 ilustres pares, as seguintes emendas ao projeto, envolvendo os seguintes 
di~.positivos, e com o seguinte teor: 

Emenda Dispositivo Autor Teor 
n• 

242 Art. 3° Sen. Roberto ReqUião Ado ta o pnncip1o da rec1proc1dade de direitos na 
aplicação da lei para os pedidos de patente e de 
registro provenientes do exterior, a ser expresso na 
legislação de outros palses. 

243 Art. 10, ine. VIII Sen. Marina Sílva Altera a redação. retomando ao texto aprovado na 
Câmara dos Deputados. para permitir a inclusão de 
técnicas de diagnóstico em vegetais no elenco de 
invenções 

244 Art. 10, me. IX Sen. Roberto Fre1re Altera a redação. tornando mats abrangente a 
descnçào de matéria v1va que não se considera 
invenção. 

245 Art. 1 O, ine. IX Sen. Geraldo Melo Altera redação, mcluindo a expressão uencontrados 
na natureza" na descrição de matéria viva que não 
se considera Invenção. 

246 Art. 18, me. III Sen. Geraldo Melo Altera redação sobre m1croorgantsmos patenteáveiS, 
expHcitando a necessidade dos três requisitos de 
patenteablltdade. 

247 Art. 22 Sen. Osmar Dias Acrescenta do1s parágrafos ao artigo, determrnando 
que no patenteamento_ de m1croorgamsmo e de 
processo biotecnológico a invenção _ deve se 
restrrngtr a um único processo industrial e definindo 
o conce1to de processo biotecnológico 

248 Art. 42, IOCS. I, Sen. Juma Manse Altera redação dos mc1sos I e 11, sobre direitos do 
li e III titular. compatlbll!zando_com o texto do GATTrrRIPS 

e supnme o rnctso III. -
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2')9 Art. 42, § 2' Sen. Roberto Reqwão Altera redação sobre mversão do õnus da prova, 
compatibilizando com o texto do GATifTRIPS. 

250 Art. 44-a Sen. Junia Marise Acrescenta art1go após o art. 44, explicitando o dever 
do titular de inictar 3 exploração no Pais do objeto 
da patente. 

251 Art. 44-a, Sen. Ronaldo Cunha Lima Acrescenta art1go após o _art. 44, explicitando, em 
dois incisos, o dever do titular de desvendar o objeto 
da patente e de iniciar a exploração no Pais do 
objeto da patente. 

252 Art. 71 Sen. Jonas Pinheiro Retira a expressão •de interesse público~ para os 
casos de concessão de licença compulsória de 
offcio. 

253 Art. 131 Sen. Jonas Pinheiro Altera redação para estender a proteção da lei ao 
uso de marca em papéis, impressos, embalagens, 
propagandas e documentos relativos à atividade do 
t~ular. 

25" Art. 132, V, e Sen. João Rocha Acrescenta inciso ao art. 132 e altera redação do art. 
art. 190, b 190, b, para limitar os direitos do titular da marca 

nos casos de reutilização de vasilhames de 
propriedade dos consumidores. 

255 Art. 195 San. Jonas Pinheiro Acrescenta inciso para tipificar como prática 
delituosa a divulgação de dados técnicos relativos a 
pedidos de patente, quando em tram~ação nos 
6rqãos do Governo. 

255 Art. 209 San. Junia Marise Altera redação para dar maior poder de controle ao 
INPI nos contratos de transferência de tecnologia e 
similares. 

257 Art. 209 Sen. Roberto Freire Altera redação para dar maior poder de controle ao 
INPI nos contratos de transferência de tecnologia e 
similares e acrescenta parágrafos autoriZando a 
criação de um Fundo da Estimulo ao 
Desenvolvimento Tecnológico. 

255 Arts 227, 228 a Sen. Junia Marise Altera redaçào do art. 227 e suprima os arts. 228 e 
229. 229 para não perm~ir o "pipeline". 

259 Arts. 10, 18, 24, Sen. Esperidião Amin Altera os dispositivos, impedindo patenteamento de 
30, 43, 44, e qualquer forma de vida, inclusive microorganismos e 
240 postergando a regulamentação para o ano 2. 000. 

260 Art. 240 Sen. Ronaldo Cunha Uma Altera a redação, adotando um prazo de carência de 
8 (oito) anos para entrada em vigor da lei, no que se 
refere às matérias novas. 

281 Art. 240 Sen. José Eduardo Outra Altera a redação, adotando um prazo de carência de 
5 (cinco) anos para entrada em vigor da lei, no que 
se refere às matérias novas. 

262 Art. 10, inc. VIII Sen. Jonas Pinheiro Altera a redação, retomando ao texto aprovado na 
Câmara dos Deputados, para perm~ir a inclusão de 
técnicas de diagnóstico em vegetais no elenco de 
invencões. 

263 Art. 10, inc. IX San. Jonas Pinheiro Altera redação, incluindo a expressão "encontrados 
na natureza• na descrição de matéria viva que nao 
se considera invenção. 

264 Art. 22, § 1' Sen. Jonas Pinhetro Supnme o § 1° ao art. 22, acolhido na CAE, que 
determina a vinculação de microorgan1smo a um .. 
umco processo industrial, para· fins de 
patenteamento. 

265 Art. 24, parág. Sen. Jonas Pinheiro Altera redação, permitindo, em certos casos que o 
único matenal biológico objeto do pedido de patente não 

seja depositado. 
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Sobre todas estas proposições, tendo em vista o espírito que norteou o nosso 
Voto anterior na Comissão d!l Constituição e Justiça, baseado no respeito prioritário aos 
interesses nacionais, mi cbrrêção-Técnica e no acolhimento com independência dos acordos 
internacionais, prolato, em seguida. _naJorma regimental, o parecer sobre as presentes emendas 
de Plenário. - · 

Para melhor aproveitamento dos trabalhos, tomamos a liberdade de apreciar as 
emendas inseridas em ordem crescente de artigo no projeto de lei, de forma a possibilitar a 
discussão conjunta dos assuntos contidos em cada dispositivo. 

Emenda242 

242 Art. 3' Sen. Roberto ReqUião Adota o pnncipio da rec1proc1dade de d1reatos na 
aplicação da lei para os pedidos de patente e de 
registro provenientes do exterior, a ser expresso na 

- legislação de outros paises. 

A emenda visa a definir melhor a reciprocidade de tratamento prevista no art. 
3°. Pretende incluir nos dois incisos do dispositivo a expressão "legislação nacional" do país 
estrangeiro, de modo a se assegurar com maís rigor a equivalência dos direitos recíprocos. 

A proposta do Senador Roberto Requião encontra apoio em toda a sistemática 
normativa da propriedade intelectual. Desde o primeiro tratado internacional sobre patentes, 
no século passado, determinou-se o primado do tratamento igualitário entre as nações no que 
se refere a estes direitos. Assim, nenhum país pode conceder maíores beneficias aos seus 
nacionaís, como também não deve receber tratamento discriminatório oriundo de outros 
países. 

O princípio tem acolhida no acordo de TRIPS, em seu artigo 3, parágrafo I, 
onde se estabelece que "cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros 
tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à 
proteção da propriedade intelectual (. .. ) ". 

Tendo em vista que o presente projeto de lei avança numa série de concessões 
aos titulares de outros países, com a extensão da matéria patenteável, parece de bom alvitre 
aparelhar a lei brasileira com as definições maís específicas para o principio da reciprocidade. 
Ademaís, é bom atentar para o que alerta o Senador Roberto Requião, na justificação de sua 
emenda: 

"O princípio da reciprocidade é aceito internacionalmente e reconhecido 
também no projeto aprovado pela Câmara e pelas Comissões do Senado que 
analisaram a matéria. No entanto, existem lacunas e imprecisões que precisam 
ser aperfeiçoadas, pois um tratado pode dispor sobre termos específicos desta 
legislação e o pedido de patente apresentado pode estar baseado em 
dispositivos que não estão abrangidos pelo tratado. " 



Fevereiro de 1996 o ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Neste sentido, somos pelo acolhimento da Emenda n° 242-PLEN, de autoria do 
Senador Roberto Requião, observando-se, entretanto, a pequena alteração redacional: 

"Art. 3~ .......................................................... : ................................... _ 
I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e 

depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor 
no Brasil e cuja legislação nacional de seu país de origem contenha os 
mesmos preceitos estabelecidos nesta Lei. 

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país cuja legislação 
nacional contenha os preceitos estabelecidos nesta Lei e assegure aos 
brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos 
iguais ou equivalentes. " 

Emenda259 

259 Arts. 1 O. 18. 24. Sen. Esperidião Amin Altera os dispositivos, impedindo, patenteamento de 
30, 43. 44. e qualquer forma de vida, inclusive microorganismos e 
240 postergando a regulamentação para o ano 2.000. 

A emenda do Senador Esperidião Amin pretende excluir de patenteabilidade 
quaisquer seres vivos, suas partes e os processos biológicos, incluindo-se os microorganismos, 
e determinando que se regulamente, no prazo de 5 anos, o patenteamento de microorganismos. 
A emenda encontra guarida indireta no GATT!TRIPS, quando este acordo estabelece que o 
sistema da Organização Mundial do Comércio fará uma revisão do preceito sobre 
patenteabilidade dos microorganismos a partir de quatro anos de vigência do acordo 
constitutivo da OMC. 

É certo que toda cautela seja necessária ao definirmos as possibilidades de 
patenteamento para setor de tão grande influência na qualidade de vida da nossa população. Os 
avanços da biotecnologia certamente hão de ·configurar grandes mudanças a serem vividas pelo 
mundo no que diz respeito à alimentação, aos tratamentos médicos, aos medicamentos. As 
incertezas quanto ao tratamento jurídico a ser dado aos inventos biotecnológicos têm 
preocupado cientistas e juristas de todo o mundo, e o Brasil não poderia ficar imune a essas 
preocupações. 

É forçoso reconhecer, porém, que a entrada em vigor do acordo do GATT 
impõe um novo balizamento à análise do projeto em pauta. Não se trata, aqui, de um 
posicionamento contra ou a favor da dita economia globalizada, mas da constatação de um 
fato consumado: a adesão do Brasil a um extenso conjunto de regras relativas ao comércio 
entre os países e a partir das quais deve-se elaborar a lei. O que não se impede, do ponto de 
vista doutrinário e positivo, é que a lei interna coadune-se com o tratado explorando suas 
lacunas e contradições, que lhes são próprias: 
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Por esse motivo, sem afronta ao GATT/TRIPS, adotamos o patenteamento de 
microorganismos transgênicos. Detivemo-nos com atenção em todos os dispositivos do 
projeto que se referem a inventos biotecnológicos ou a seres vivos e definimos amarras que 
assegurem que as patentes concedidas na área de biotecnologia sejam limitadas em seu alcance. 
Corremos o risco de nos tornaimos redundantes pela excessiva repetição de informações, mas 
considero que tais críticas são preferíveis ã acusação de não termos protegido com o devido 
cuidado o valioso patrimõnio genético do País. O máximo de cautela foi utilizado em cada um 
desses dispositivos de modo a poder afirmar que o projeto que apresentamos somente garante 
a patenteabilidade de microorganismos modificados geneticamente e de. nenhum outro invento 
biotecnológico: nem animal, nem planta, nem célula. 

Entendemos, portanto, que as propostas por nós adotadas são coerentes com os 
compromissos internacionais assurriidos pelo País e; ao mesmo tempo, asseguram as condições 
de segurança mínima de que o setor de biotecnologia necessita na atual fase de 
desenvolvimento tecnológico nacional. 

Por estes motivos, em vista da recente entrada em vigor do · acordo 
GATTrrRIPS, cuja cláusula 27, 3 (b), determina o reconhecimento de microorganismos para 
fins de patentes, rejeitamos a emenda, em proveito das modificações sobre a matéria que 
estamos propondo no substitutivo aó final deste parecer. 

Emendas 243 e 262 

243 Art. 10. inc. VIII Sen. Marina Silva Altera a redação, retornando ao texto aprovado na 
Câmara dos Deputados, para permitir a ínclusao de 
técnicas de diagnóstico em vegetais no elenco de 
invencões. 

262 Art. 10. inc. VIII Sen. Jonas Pinheiro Altera a redação, retornando ao texto aprovado na 
Câmara dos Deputados, para penmltir a inclusao de 
~écn~:~ de diagnóstico em vegetais no elenco de 
rnven es. 

As emendas 243 e262 têm o mesmo teor e visam a retomar o texto do projeto 
aprovado na Câmara do Deputados, referindo como não-invenções apenas os métodos e 
técnicas cirúrgicas e de diagnóstico e terapêuticas aplicáveis ao corpo humano e animal, 
éxcluindo assim os mesmos procedimentos quando aplicáveis a vegetais. 

A proposta recebe o apoio de toda a comunidade científica brasileira, tendo em 
vista que o texto tal como aprovado nas Comissões poderia provocar o estrangulamento no 
acesso aos "kits" de diagnóstico de pragas vegetais. 

Tratando-se de consenso, em matéria que não acarreta maiores conseqüências, 
somos pela aprovação da presente emenda. 
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Emendas 244, 245 e 263 

244 Art. 1 O. Jnc. IX Sen. Roberto Freire Altera a redação, tornando ma1s abrangente a 
descrição 
invencão. 

de matéria v1va que não se considera 

245 Art. 10. inc. IX Sen. Geraldo Melo Altera redação, mcluindo a expressão "encontrados 
na natureza" na descrição de matéria viva que não 
se considera mvencão. 

263 Art. 1 O. JnC. IX Sen. Jonas Pinheiro Altera redação, inclumdo a expressão "encontrados 
na natureza· na descrição de maténa viva que não 
se considera mvencão. 

As emendas 244, 245 e 263, de autoria dos Senadores Roberto Freire, Geraldo 
Melo e Jonas Pinheiro, respectivamente, cuidam de reformar o inciso IX do art. I O, em sua 
defirüção de matéria viva que não é considerada invenção. · 

As emendas 245 e 263 possuem idêntica redação, e seu escopo é introduzir a 
expressão "encontrat:kJs na naJureza" para qualificar a matéria viva considerada não-invenÇão. 
A proposta não deve ser acolhida. O adenda representa um risco potencial de que seres vivos, 
apenas porque isolados, depositados em bancos genéticos, sem qualqúer alteração merecedora 
de proteção patentária, possa ser enquadrado como invenção. Isto consignaria um grande 
prejuízo para a biodiversidade nacional, quando parte significativa dela encontra-se classificada 
nestes acervos. 

Este é o teor da correta consideração do Senador Roberto Freire, em sua 
justificação da emenda, quando afirma que "qualquer redação menos precisa poderá 
significar a apropriação i"estríta de um grande conjunto da biodiversidade brasileira, sem o 
pagamento de um centavo ao Brasil a título de 'royalties'. Isto se deve ao fato de que 
numerosas espécies nativas t:kJ Brasil já foram colecionadas em bancos de germoplasmas 
estrangeiros e que seriam agora (. .. ) consideradas modificadas e, portanto, patenteáveis". 

Ademais, não há qualquer dispositivo do acordo de TRIPS que determine esta 
forma de redação legislativa para a matéria. O artigo 27.3 (b) do acordo dispõe da seguinte 
forma: 

"Os Membros também podem considerar como não-patenteáveis plantas e 
animais, exci!lo microorganismos; e processos essencialmente biológicos para 
a produção de plantas ou animais, excetuando-s_e os processos não-biológicos 
e microbiológicos. " 

Ou seja, inexiste obrigação convencional de não se considerar invenções apenas 
aquelas formas de vida encontradas na natureza. O que se estabelece é que, das formas de vida, 
apenas os microrganismos podem ser patenteáveis, independentemente de onde provenham. 
Ou seja, as formas de vida, em geral, não são consideradas invenções, podendo ter esta 
característica apenas os microorganismos, não importando que os mesmos sejam encontrados 
na natureza ou em laboratórios, por eximiplo. Assim, não cabe restringir o comando legal, 

123 



124 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

dando margem a interpretações que podem levar a apropriações patentárias amplas e 
prejudiciais ao País. 

A outra emenda, de autoria do Senador Roberto Freire, propugna pela redação 
já adotada na CCJ e na CAE, e que consigna a fórmula concisa e direta para declarar que os 
seres vivos e suas partes não podem ser contemplados como invenção. Neste sentido, por 
representar o consenso desta Casa, por traduzir o pensamento da comunidade cientifica 
nacional e por não encontrar óbice no GATTITRlPS, acatamos a emenda n° 244, do Senador 
Roberto Freire, introduzindo o termo "qualquer" para tomar ainda ma1s precisa a definição 
almejada. Assim, o inciso IX do art. I O passa a ter a seguinte redação: 

Emenda 246 

"IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais 
biológicos, inclusive o genoma e as seqüências genéticas, ainda que isolados 
da nawre::a, e os processos biológicos naturais . .. 

246 Art. 18, 1nc. III Sen. GeraldO Melo Altera redação sobre mlcroorgan1smos patenteave1s, I 
explicitando a necessidade dos três requ1sitos de 
patenteab11idade. 

O art. 18 do PLC 115/93 é, sem dúvida, um dos mais polêrnicos de todo o 
projeto. Ele dispõe sobre o que não é patenteável. Ou seja, aquilo que, mesmo podendo ser 
considerado invenção, não pode ser objeto de pedido de patente. Assim, o inciso I preceitua 
que os inventos que forem contrários à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à 
saúde públicas não são patenteáveis. O inciso II dispõe quanto aos inventos relacionados à 
tisica nuclear, que não podem ser patenteados em razão da importância estratégica. E o 
terceiro e último inciso, fonte maior das controvérsias, finalmente, disciplina sobre as formas 
de vida que podem receber patentes. 

O primeiro princípio bàsico que norteou nossa abordagem é o de que fonnas de 
vida superiores, ou seja, plantas e animais, não podem sem patenteáveis, nem sequer 
indiretamente. Isto se deve tanto a motivos éticos e· morais, como pelo risco concreto, 
econôrnico que pode representar para· a agricultura e a biodiversidade nacionais. Pacificado 
este tema, o outro princípio é o de que aqueles rnicroorganismos que podem ser patenteáveis 
devem, assim como todas as invenções, expressar os requisitos de patenteabilidade e se 
vincularem a um determinado processo industrial. Ou seja, não se admite a reivindicação de 
proteção patentária para a simples descoberta ou isolamento de um rnicroorganismo. 
Preocupava-nos também que a sistemática legai sobre este assunto ficasse perfeitamente 
resolvida, de modo a não deixar lacunas ou imprecisões, uma vez que se tratam de normas que 
vão afetar, de maneira crucial, a preservação dos recursos genéticos do Pais, assim como c{ 
desenvolvimento tecnológico e o bem-estar e saúde da população. 
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Ancorado nestes esteios, propusemos e foi aprovado parcialmente na CCJ o 
texto para este dispositivo que parece significar o consenso passive! sobre a matéria. O texto 
foi acolhido também na CAE, embora os dispositivos complementares, tais como o parágrafo 
único e os parágrafos ao art 22 não tenham sido aprovados. Consideramos que devemos 
manter os principias já' aceitos e ·aperfeiçoar, nesta fase final de Plenário, a redação dos 
dispositivos pertinentes. 

A redação aprovada na CCJ foi resultado das inúmeras contribuições recebidas 
durante a fase de análise do Projeto. Nesse periodo, além das audiências públicas realizadas 
pelo Senado Federal, inúmeras sugestões por parte de quase todos os segmentos da sociedade 
brasileira chegaram ás nossas mãos. Tiveram oportunidade de se pronunciar institutos de 
pesquisa, associações de cientistas e organizações não-governamentais, entre outros. 

Em Plenário, foi apresentada uma única emenda ao art. 18, inciso III, ora em 
análise, como a refletir que o texto promanado das duas comissões técnicas anteriormente está 
sabiamente redigido. A emenda, de autoria do Senador Geraldo Melo, pretende repetir no 
próprio texto do inciso III, explicitamente, os requisitos gerais de patenteabilidade, como 
condição sine qua non para a proteção de microorganismos. 

Em que pese a justa preocupação do Autor da emenda, parece-nos que o texto 
não alcança estabelecer uma boa criteriologia para a matéria. Os requisitos de patenteabilidade 
estão previstos na Lei e aplicam-se, inapelavelmente, a quaisquer invenções, inclusive nas que 
se referem a microorganismos. O que se pretende nos artigos relativos á matéria viva é 
justamente viabilizar a aplicação normativa dos principias básicos.· Cuida-se de estabelecer 
limites, critérios e caminhos para a tradução dos requisitos gerais na aplicação ao caso 
particular de seres vivos. 

Com este entendimento, e fazendo prevalecer o entendimento anterior nas 
comissões, rejeitamos a emenda 246-PLEN, do Senador Geraldo Melo. Consideramos, 
ademais, que este dispositivo, além de outros correlatas, podem ser aperfeiçoados, em termos 
de redação e de arquitetura jurídica, motivo pelo qual propusemos pequenas alterações, que se 
consubstanciam no substitutivo que apresentamos ao final. 

Emendas 247 e 264 

247 Art. 22 Sen. Osmar Dias Acrescenta dois parágrafos ao artigo, determinando 
que no patenteamento de micracrganismo e de 

I processo biotecnológico a invenção deve se 
restringir a um único processo industrial e definindo 
o conceito de orocesso biotecnoi6Qico. 

264 Art. 22, § 1° Sen. Jonas Pinheiro Suprtme o § 1• ao art. 22, acolhido na CAE, que 
i determina a vinculação de microorganism_o_ a um 

único processo industrial, para fins de 
patenteamento. 
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O art. 22 trata das condições do pedido de patente. Para melhor delimitação da 
matéria quando o pedido se reponasse a microorganismos e para evitar a denominada "patente 
guarda-chuva" - com amplos prejuízos para a biodiversidade nacional -, a CCJ aprovou 
emenda incluindo três parágrafos ã() -art.- 22, o primeiro e o segundo determinando que o 
microorganismo ou o processo biotecnológico estivessem vinculados a um único processo 
industrial e o terceiro definindo, para efeitos legais, o conceito de processo biotecnológico. 

Na Comissão de Assuntos Económicos, desafonunadamente, talvez por 
problemas de encaminhamento, aprovou-se o primeiro parágrafo e rejeitou-se os dois outros. 
O texto ficou incompleto e prejudicado. Deve-se salientar, mais uma vez, a grande imponância 
destes parágrafos. Como referido na análise da emenda 246-PLEN, acima, é fundamental que o 
sistema interno dos anigos sobre microorganismos estejam perfeitamente coordenados e 
exatos, para que se evitem demandas e prejuízos. E estes complementos do an. 22 visavam 
justamente a reforçar e dar melhor forma ao requisito de vinculação do microorganismo a um 
processo industiial especifico, com a finalidade de monopolização dos recursos vivos do País. - -

Em Plenário, forarri apresentadas duas emendas sobre o assunto, de intenções 
objetivaritente contrárias, embora de sentidos semelhantes. A emenda 247-PLEN, do Senador 
Osmar Dias, propondo a inclusão dos três parágrafos aprovados na CCJ, transformados agora 
em dois, pela fusão dos dois primeiros. Também pretende um.. redação mais protetiva ao 
inventor, ao retirar a expressão ''ficando livre o uso do microorganismo transgénico 
patenteado em diferentes processos industriais". 

A segunda emenda, de n° 264-PLEN, de autoria do Senador Jonas Pinheiro, 
pretende, ao contrário, suprimir o § 1° do art. 22, já aprovado na CCJ e na CAE. Sua 
argumentação é a de que o parágrafo, tal como redigido, permitiria que terceiros usa5sem o 
microorganismo transgênico, violando o direit~_ do titular. 

Tendo em vista que a emenda 247-PLEN, do Senador Osmar Dias, expurga 
aquda expressão transcrita acima, e que poderia implicar em infração á proteção patentária, 
desaparecem os óbices à inclusão dos parágrafos. Neste sentido, tendo em vista a imponância 
do tema, que aconselha a permanência dos parágrafos, levando em conta a aprovação 
preliminar nas comissões, e considerando a redação justa oferecida pelo Senador Osmar Dias, 
acolhemos a emenda 247-PLEN. 

Emenda 265 

265 Art. 24, panlg. Sen. Jonas Pinheiro Altera redação. permrt.indo, em certos casos, que o 
(mico material biológico objeto do pedido de patente nao 

seja deposrtado. 

A emenda 265-PLEN, do Senador Jonas Pinheiro, pretende fazer prevalec~r o 
texto da Câmara dos Deputados, permitindo exceções para o depósito de amostras de 
microorganismos, no caso de patentes a eles relacionadas, quando for possível a descrição por 
escrito da invenção. 
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Na CCJ, aprovou-se emenda tornando sempre obrigatório tal depósito, tendo 
em vista ser esta a sistemática que vem se adotando em todo o mundo quando se dispõe sobre 
recursos genéticos. ~ legislações e tratados sobre a matéria estabelecem a criação de bancos 
de genes e de germoplasmas, in situ e ex situ, onde devem ser depositados o material coletado 
e desenvolvido. Não se poderia, portanto, permitir que se abrissem exceções para pedidos de 
patentes de microorganismos. Certamente, o instituto de patentes iria receber muito mais 
descrições documentais do que amostras para depósito, dificultando, assim, o trabalho de 
comprovação do invento. 

Por estes motivos, tendo em conta a tendência mundial de se fortalecer os 
acervos genéticos e de matéria viva, considerando a função do INPI e da biotecnologia 
nacional, rejeita-se a presente emenda, em proveito da emenda já aprovada na CCJ. 

Emenda 248 

248 Art. 42, ines. I, Sen. Junia Marise Attem redaçlo dos incisos I e 11, sobre direitos do 
11 e III titular, compatibilizando com o texto do GATTfTRIPS 

e suprime o inciso III. 

O art. 42 define os direitos do titular da patente. Em seu inciso I refere-se às 
patentes de produtos. No inciso II, às de processo. E no III, trata de peças e componentes. 

O inciso III, que estendia os direitos do titular a peças e componentes de 
produtos patenteados, já foi, consensualmente, suprimido na CCJ e CAE. Portanto, a presente 
pretensão da emenda 248-PLEN, de suprimir o inciso III, deve ser acolhida. 

A inovação da emenda reside, entretanto, na introdução do texto do artigo 28 
do GATTITRIPS, quase literalmente, reproduzindo todos os verbos, na redação dos incisos I e 
II, tratando de patentes de produto e de processo, respectivamente, na mesma forma que o 
acordo de TRIPS. 

Consideramos que a emenda alcança dirimir, por esta forma, todos os eventuais 
conflitos que possam surgir sobre a matéria. Tendo em vista que o GA TI rrRIPS tem sido 
elevado à condição de paradigma para a legislação interna, o aproveitamento integral de sua 
redação afasta qualquer manifestação em contrário. Desta forma, acolhemos a emenda 248-
PLEN. 

Emenda 249 

Art. 42, § 2' Sen. Roberto Requião Altera redaçâo sobre inversão do Onus da prova, 
com atibilizando com o texto do GATTfTRIPS. 

Mais uma vez, erigindo o GATT rrRIP S como referência normativa, procura-se, 
com esta emenda 249-PLEN, do Senador Roberto Requião, restringir o alcance dos direitos do 
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titular previstos no PLC 115/93, conformando-os às disposições do acordo acerca da matéria, 
e que são, no caso, menos rigorosas que as previstas na redação do projeto aprovado . na 
Cãmara. 

Ao se permitir a -possibilidade de extensão da proteção do processo ao produto 
obtido diretamente pelo processo patenteado, permanece o preceito do § 2°, de método de 
prova para caracterizar contrafação, embora, esta inversão do ônus da prova deva ser regulada 
dentro de certos limites, para que se evitem aberrações jurídicas e demandas arbitnirias e 
hegemonistas. 

O acordo· de TRIPS, muito sabiamente, estipulou estas limitações para a 
inversão do ônus da prova, em caso de patentes de processo. A presente emenda reproduz, 
com a literalidade pÇlssível, o dispositivo convencional, afastando, assim, divergências que 
possam decorrer da matéria. 

Neste sentido, tendo em vista que a redação proposta define melhor os critérios 
para a solução jurídica de eventuais litígios, considerando que o texto da emenda tem o sentido 
protetivo dos titulares de mener 'jloder económico, e tendo em conta, por fim, a exata 
adequabilidade da emenda ao teor do acordo GATTITRIPS, acolhemos a presente emenda. 

Emendas 250 e 251 

250 Art. 44-a Sen. Junia Marise Acrescenta artigo após o art. 44, explicitando o dever 
do titular de iniciar a exploração no Pais do objeto 
da patente. 

251 Art. 44-a, Sen. Ranaldo Cunha Lima Acrescenta artigo após o art. 44, explicitando, em 
dois incisos, o dever do titular de desvendar o objeto 
da patente e de iniciar a exploração no Pais do 
obieto da oatente. 

Foram apresentadas em Plenário duas emendas aditivas, de mesmo teor, 
acrescentando-se um artigo após o art. 44, explicitando os deveres do titular. Ambas tem o 
mesmo escopo. 

As emendas têm por mérito definir de forma mais precisa o conceito de 
"exploração efetiva", condicionando-a explicitamente à fabricação ou produção nos limites do 
território nacional, de modo a evitar interpretações elásticas que favoreçam à importação como 
exploração efetiva. V ale ressaltar que a nova lei argentina de patentes demonstrou a mesma 
preocupação em dispositivo expresso de exigência da fabricação local. 

-

A única distinção é que a emenda 251-PLEN, do Senador Ronaldo Cunha 
Lima, -traduz o comando em dois incisos, sendo o primeiro dedicado ao dever de 
desvendamento integral da invenção, enquanto a emenda 252-PLEN, da Senadora Junia 
Marise, resume-se-a: definir, em um comando único, o dever de exploração local. 
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Tendo em vista que o dever de desvendamento da invenção já é norma genérica 
para as . patentes, consideramos, pela técnica legislativa, que a emenda mais sucinta da 
Senadora Junia Marise deva ser acglhjda. 

Emenda 252 

I 252 I Art 71 Sen. Jonas Pinheiro Retira a expressão Mde interesse público" para os 
casos de concessão de licença compulsória de 
atrelo. _ 

A emenda 252-PLEN, do Senador Jonas Pinheiro, pretende ver excluída a 
hipótese de interesse público na concessão de licença compulsória de oficio. 

Ora, o interesse público é o princípio fundamental das legislações que regulam 
direitos de propriedade. Trata-se de conceito já incorporado nos regimes jurídicos, inclusive 
com definições jurisprudenciais específicas. A própria Constituição, em seu art. s•, que trata 
dos direitos e garantias fundamentais, estabelece: 

"XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 
tendo em vista o interesse socíal e o desenvolvimento tecnológico e económico 
do País;" 

Portanto, além dos casos de emergenaa nacional, deve permanecer como 
motivação para a licença compulsória o interesse público, a ser aplicada legitimamente, 
inclusive com controle jurisdicional. 

Por este motivo, rejeitamos a presente emenda. 

Emenda 253 

253 Art. 131 Sen. Jonas Pinheiro Altera redação para estender a proteção da lei ao 
uso de marca em papéis, impresSos, embalagens, 
propagandas e documentos relativos à atividade do 
titular. 

Esta emenda reproduz o artigo 20 do acordo GATTITR1PS, e estabelece que 
outras imposições não poderão ser impostas ao uso da marca. Consideramos, apenas, pela 
técnica legislativa, que a emenda melhor se adequa como parágrafo único do art. 130, uma vez 
que trata o referido artigo dos direitos do titular da marca. 

Tendo em vista tratar-se de preceito do acordo de TR.IPS, ao qual o Brasil se 
vincula, acolhemos a presente emenda, com a alteracão de localização expressa acima. 



130 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

Emenda 254 

254 Art. 132, V, e Sen. João Rocha Acrescenta InCISO ao art. 132 e altera redação do art. 
art. 190, b 190, b, para limitar os direitos do titular da marca 

nos casos de reutilização de vasilhames de 
propnedade dos consumidores. 

A emenda 254-PLEN, do Senador João Rocha, ressalva os direitos do titular da 
marca em casos de reutilização de vasilhames de propriedade dos consumidores. 

A emenda tem o grande mente de abordar a matéria que permanecia 
desconhecida, podendo causar grandes prejuízos ao comércio no País. Observam-se aqui dois 
principies básic-os: em priilleii"o lugar o vasilhame pertence ao consumidor, pelo qual ele paga, 
inclusive para reutilizá-lo. Não se trata de uma mera embalagem. Em segundo lugar, nestes 
casos ocorre o fenômeno da reutilização, estabelecido pelo próprio mercado, e com vários 
fornecedores para bens idênticos. Assim, por exemplo, ocorre com o fornecimento de gás de 
cozinha, gases para hospitais e outros produtos comerciaís. 

Na forma como está redigido o projeto, poder-se-ia fomentar a monopolização 
de certos produtos a partir do fome&imento de vasilhames. A empresa que alcançasse vender 
mais eficazmente seus vasilhames poderia impedir que os mesmos, que são de propriedade dos 
consumidores, fossem reabastecidos por outra firma concorrente. 

Tendo em vista o mérito da proposta, que preserva o direito do consumidor e a 
liberdade de concorrência, acolhemos a presente emenda. 

Emenda 255 

255 Art. 195 Sen. Jonas Pinheiro Acrescenta inciso para tipificar como prática 
delituosa a divulgação de dados técnicos relativos a 
pedidos de patente, quando em tramitação nas 

! 6rqãos do Governo. 

Esta emenda pretende introduzir mais um inciso no art. 195, tipificando corno 
prat1ca delituosa de agentes ·públicos a divulgação de informações sobre processos 
administrativos de pedidos de patente relativos a produtos químicos, farmacêuticos e 
1Jiotecnológicos. 

Apesar de ter citado o acordo de TRIPS em sua justificação, a nosso ver o 
tratado não ampara esta emenda. Estabelece o acordo que constitui violação de segredo de 
negócio a divulgação de informação por quem tenha custódia legal da mesma. Entretanto, nãó 
se refere a nenhum campo especifico de atividade. 
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Trata-se, também, de injustificável especialização da atitude punível para os 
setores químico e farmacêutico, como a privilegiar estes segmentos. 

Além do mais, a tipificação desta conduta por servidores públicos já está 
suficientemente especificada no Código Penal e nesta própria lei. 

Por estes motivos, rejeitamos a emenda. 

Emendas 256 e 257 

258 Art. 209 

257 Art. 209 

Sen. Junia Marise 

Sen. Roberto- Freíi'e 

Altera redação para dar maior poder de controle ao 
INPI nos contratos de transferência de tecnologia e 
similares. 
Altera redação para dar maior poder de controle ao 
INPI nos contratos de transferência de tecnologia e 
similares e acrescenta parágrafos autorizando a 
criação de um Fundo de Estimulo ao 
Desenvolvimento Tecnológico. 

Sobre o papel do INPI nos contratos de transferência de tecnologia foram 
apresentadas duas emendas, sendo que a emenda da Senadora Junía Marise resume-se a 
atribuir maiores poderes ao INPI na averbação dos contratos de transferência de tecnologia, 
enquanto que a emenda do Senador Roberto Freire propõe, ademais, a criação de um fundo de 
estímulo ao desenvolvimento tecnológico, alimentado por um percentual dos pagamentos na 
averbação dos contratos. 

Sobre esta função mais atíva nos contratos de transferência de tecnologia, de 
franquia e similares, por parte do INPI, que deverá averbar todos aqueles contratos, podendo a 
autoridade, por ato próprio, excetuar a necessidade de averbação, estamos de pleno acordo, 
uma vez que tal propósito fez parte de nosso próprio texto aprovado anteriormente na CCJ. 

A outra parte da emenda do Senador Roberto Freire trata da criação de um 
"Fundo de Estímulo ao Desenvolvimento Tecnológico", com a contribuição de percentual de 
5% sobre os pagamentos referentes a contratos de licença e transferência de tecnologia . 

. No proposto § 4°, é prevista a contribuição de 5% do valor dos contratos d~ 
transferência de tecnologia que passarão a integrar o "Fundo Nacional de Estímulo ao 
Desenvolvimento Tecnológico", cuja finalidade única é financiar pesquisas tecnológicas no 
Pais. Duas questões estão, nessa cláusula, envolvidas. 

Esta exigência conforma-se -perfeitamente no conceito legai de tributo, 
consoante podemos deduzir da clássica definição do art. 3° Código Tributário Nacional - CTN, 
segundo a qual "tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
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mediante atividade administrativa plenamente vinculada". A pretendida ccrntribuição seria 
pecuniária (em moeda), seria compulsória, seria instituída em lei, e haveria de ser cobrada 
mediante atividade vinculada. 

Não se estaria tratando de impostos pois o produ,to da arrecadação deste é de 
livre alocação no orçamento anual e, salvo as hipóteses expressas ha Constituição, não se pode 
vincular a qualquer sorte de despesa, fundo ou órgão (art. 167, IV, da Constituição, com a 
redação dada pela Emenda ConstitUcional n° 03, de 1993). 

A pretendida contribuição poderia ser encaixada no conceito de taxa baseada no 
poder de policia, mas traz dificuldades conceituais por ser esta, em geral, representada por 
valor fixo e jamais calculada em função do vã.Ior das operações tributadas. Lembre-se que, por 
mandamento constitucional, em nenhum caso as taxas poderão ter base de cálculo própria de 
impostos. 

Configurando-se estes aspectos de natureza legal e constitucional, o mais 
adequado neste momento é que tal contribuição seja inserida organicamente na rearticulação 
do sistema tributário nacional, objeto de estudos e de emendas à Constituição proximamente. 
Além do ponto de vista tributário, a criaÇão deste fundo deve englobar-se também na 
formulação do sistema de ciência e tecnologia do Pais, tarefa que vem sendo realizada pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia, com a instituição de todos os incentivos próprios para a 
área. Não me parece que uma iniciativa isolada, no seio da lei de patentes, possa contribuir 
significativamente para o ganho tecnológico do Pais. 

Portanto, em vista da precariedade da própria sistemática tributária vigente, 
com alterações previstas para breve; em razão de eventuais óbices de natureza legal e 
constitucional que possam advir da criação deste fundo; e em proveito de urna formulação 
mais ambiciosa para o estimulo ao desenvolvimento tecnológico do Pais, rejeitamos a emenda 
do Senador Roberto Freire, ao passo que acolhemos a emenda n° 256, da Senadora Junia 
Marise ,_, -~ .te._ ,._},; ,..;t... -~: 

7 SCil3EMt:IV/)J'If/~01 -~ éiYIENlll'r N~ 2s-{,-PLE:N 
&l- _.,., "-<> ...,;t . .:20"' r.:t..-. r<.c. .{-15/'13 .... ""'i]~ . .:~. -""ru' s••.. . - -_- _·· _ _ 
·'_)-d-.:to'j. H.~ _.....;....;J;ln ".._ ~ . ......., /ttlf'l -~.,., ~. 
t;_~ ~~ <k ~) L<>o<.t.:~~ ...e..r-· ro 

~-4~ ,-::. .. --1- ""--~. " 
Emenda 258 ~ 2. ~ ~ ', .e •.., .L.... "' ""' """"' . 

Arts 227, 228 e Sen. Junia Manse 
229. 

A emenda 25 8-PLEN da Senadora J unia Marise visa a suprimir o "pipeline". 
Este instrumento trata-se de um artificio juridico, pelo qual as matérias até aqui não
patenteáveis no BniSil, embora jà patenteadas em outros países, possam agora ser objeto de 
proteção patentária no BrasiL 
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Esta regra não encontra apoio no GATTrrRIPS e em nenhuma legislação 
elaborada independentemente por algum país. 

Os argumentos contra esta figura jurídica já foram proclamados à exaustão. Não 
há preVIsao no GATTffRIPS, não acarreta beneficies para o País, podendo, inclusive, 
prejudicar a tecnologia nacional. Não hà motivos, portanto, para se conceder semelhante 
dádiva. 

Por estas razões, pelo fato de que esta emenda reproduz exatamente a emenda 
por nós elaborada na tramitação anterior nesta Comissão, acolho a presente emenda, apelando 
aos meus ilustres pares pela sua aprovação. - .. \;-

Emendas 260 e 261 

260 Art.240 San. Ronaldo Cunha Lima Altera a redação, adotando um prazo de carência de 
8 (oito) anos para entrada em vigor da lei, no que se 
refere às matérias novas. 

261 Art 240 San. José Eduardo Outra Altera a redaçâo, adotando um prazo de carência de 
5 (cinco) anos para entrada em vigor da lei, no que 
se refere às matérias novas. 

Foram duas as emendas apresentadas em Plenário que buscam ampliar o prazo 
de entrada em vigor da nova lei. 

A emenda do Senador Cunha Lima coloca o Brasil com período de transição 
idêntico ao estipulado na nova lei da Argentina, ou seja de 8 (oito) anos, e, assim sendo, 
caminha no sentido de harmonizar a legislação do Mercosul e equilibrar a situação de empresas 
desses dois países, no que se refere ao regime de patentes. 

A proposta do Senador José· Eduardo Outra prevê um prazo de 5 (cinco) anos 
para a adaptação das empresas e orgãos públicos brasileiros para a nova lei. 

O prazo de carência para entrada em vigor da nova lei parece-me constituir urna 
das questões fundamentais a serem decididas. A premissa maior a ser considerada é que o 
acordo de TRIPS estabeleceu, expressamente, em cada caso, a possibilidade de os países 
adotarem um prazo diferenciado para adoção de nova legislação. Tratando-se de urna cláusula 
alcançada após longas negociações, e buscada em razão dos interesses nacionais, não há. 
motivo que justifique o abandono agora desta grande conquista Com este entendimento, ar 
Argentina, na sua lei de patentes recentemente aprovada, estipula um prazo de oito anos para , 
entrada em vigor dos dispositivos relativos às novas matérias. 1 

I 

Sabe-se que a controvérsia em tomo do patenteamento de biotecnologia residi:'' 
na fragilidade do conhecimento atual sobre os possíveis desdobramentos de tal legislação. Não 
se pode prever ainda os riscos para as riquezas naturais das nações se se conceder privilégios 
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tâo exu)nsos neste campo. Neste sentido, a adoção de um prazo de carência tem o condão de 
resolver todas as polêmicas, postergando para um horizonte de médio prazo a vigência dos 
novos dispositivos, quando o conhecimento já se tenha estabilizado a respeito do assunto. Esta 
constatação inscreve-se no próprio texto de TRIPS, quando determina a revisão sobre o 
patenteamento de microorganismos no prazo de quatro anos da constituição da Organização 
Mundial do Comércio. · -

Estamos cónscienhis-de que estamos elaborando uma lei necessária, realista e 
adequada aos interesses nacionais. O coroamento desta importante norma, de 241 artigos, 
verdadeiro código do desenvolvimento tecnológico brasileiro, será o estabelecimento de um 
prazo médio para sua entrada em vigor, de modo a permitir a adaptação, o crescimento e a 
ampliação do conhecimento por parte dos setores de pesquisa e grodução no Pais. 

5rJ8€MGNDA N~ i 'A EIYJENDit tJ. i61- f!..EN 
Neste ,sentido, consideramos que o texto proposto pelo Senador José Eduardo 

Outra possui a correta formulação, ao defirúr o prazo de carência em cinco anos, motivo pelo 
quaiacoihoaemenda261-PLEN ~-:.du.... da.. ~~ • ~' )~ iL .1.~ 
J<, ~· .,>.(?," ~ "o..fJ-. 18". I 

Desse modo, pelas razões expendidas ao longo deste Parecer, recomendamos 
a aprovação das emendas de Plenário n°s 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 256 
(parcialmente), 258, 261 (parcialmente) e 262 e a rejeição das emendas de Plenário n°s 245, 
246, 251, 252, 255, 257, 259, 260, 263, 264 e 265. 

Ao mesmo tempo, com fulcro no § 6° do art. 133 do Regimento Interno do 
Senado Federal, verbis: 

"§ 6° A comissão, ao se manifestar sobre emendas, poderá reunir a matéria da 
proposição principal e das emendas com parecer favorável num único terto, 
com os acréscimos e alterações que visem ao seu aperfeiçoamento. " 

concluímos pela apresentação do substitutivo que segue em anexo. 

E~ ~~ 2Gb-(t3 

PR·OJETO DE LEI DA CÂMARA No 115, DE 1993 (sUBSTITIITIVO) 

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1 o - Esta lei regula direitos e obrigações relativos à ·propriedade industrial. 

Art. 2° - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o 
interesse social e o deseovolvimeoto tecnológico e econônúco do País, se efetua mediante: 

I - concessão de patentes de invençio e de modelo de utilidade; 

II - concessio de reaütro de desenho industrial; 

III - concessio de re:istro de marca; 

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e 

V - repressão à concorrência desleal. 

Art. 3o- Ap6ca-se também o disposto nesta lei: 

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por 
quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil e cuja legislação nacional de seu país de 
origem contenha os mesmos preceitos estabelecidos nesta Lei. 

II - aos nacionaís ou pessoas donúciliadas em país cuja legislação nacional contenha os 
preceitos estabelecidos nesta Lei e assegure aos brasileiros ou pessoas donúciliadas no Brasil a 
reciprocidade de direitos iguaís ou equivalentes. 

Art. 4°- Os dispositivos dos tratados em vigor no Brasil, são aplicáveis, em igualdade 
de condições, às pessoas tisicas e jurídicas nacionaís ou donúciliadas no Pais. 

Art. S" - Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de 
propriedade industrial. 

TÍTULO I 

DAS PATENTES 

CAPÍTULO! 

DA TITULARIDADE 

1 Art. 6° • Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter 
a patente que lhe garanta a propriedade, nos termos desta lei. 

§ 1 o- Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a 
patente. :. 
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§ 2" - A patente poderá ser requerida em nome própÍio, pelos herdeiros ou 
sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de 
prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. 

§ 3" - Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado 
conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer 
delas, mediante nomeaçio e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. 

§ 4" • O inventor se.-á nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação 
de sua nomeação. 

Art. 7" - Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de 
utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o 
depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. 

Parágrafo único - A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito 
dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. 

CAPÍTULO II 

DA PATENTEABILIDADE 

Seção I 

Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Patenteáveis 

Art. s• -É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial. 

Art. 9" ·É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte 
deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato 
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 

Art. 10- Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 

II - concepções puramente abstratas; 

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, rmanceiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 

N - obras literárias, arquitetônicas, artísticas e cientificas ou qualquer criação estética; 
\ 

V - programas de computador em si; 

VI - apresentação de informações; 
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VII - regras de jogo; 

VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico, 
para aplicação no corpo humano ou animal; 

IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos, inclusive o genoma 
e as seqüências genéticas, ainda qtieísolados da natureza, e os processos biológicos naturais. 

Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não 
compreendidos no estado da técnica. 

§ 1 • - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao 
público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou 
qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. 

§ l" • Para aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no 
Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou 
da prioridade reivindicada. desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. 

§ 3° - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido intemacional de parente 
depositado segundo tratado em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. 

Art. 12 - Nilo será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou 
modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de 
depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: 

I -pelo inventor, quando realize demonstração, comunicação a entidades cientificas ou 
exibições em exposições oficiais ou oficialmente "reconhecidas; 

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de 
publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em 
informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou 

III - Suprimir. 

Parágrafo único - O INPI poderá e:<lgJr do inventor declaração relativa à 
divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. 

Art. 13 - A invenção é dotada de atividade inventiva quando, para um técnico no 
assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 

Art. 14 - O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo quando, para um técnico no 
assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 

Art. 15 -A invenção e o iliodelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação 
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. · 

Seção II 

Da Prioridade 

Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o 
Brasil ou em organizaçio internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado 
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direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem 
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 

§ t• - A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser 
suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no 
Brasil. 

§ 2" - A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da 
origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e 
desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente 
contendo dados identificadores do pedido, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante. 

§ 3" - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação devera ocorrer em até 
180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito. 

§ 4" - Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor 
no Brasil, a tradução prevista no § 2" deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data -da entrada no processamento nacional. 

§ s• - No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no 
documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para 
substituir a tradução simples. 

§ 6" - Tratando-se de prioridade obtida por cessão. o documento correspondente deverá 
ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias cont.ados da data do depósito. ou, se for o caso, em 
até 60 (sessenta) dias da data da entrada do processamento nacional, dispensada a legalização consular 
no país de origem. 

§ 7" - A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a 
perda ~a prioridade. 

§ s• - Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o 
requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da 
prioridade. 

Art. 17 - O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado 
originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de 
prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria, depositado no Brasil pelo mesmo 
requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. 

§ 1" - A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido 
anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida. 

§ 2" - O pedido anterior ainda pendente seri considerado defmitivamente 
arquivado. 

§ 3° - O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior nio poderá 
servir de base a reivindicação de prioridade. 
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Seçãoill 

Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não-Patenteáveis 

Art. 18- Nllo são patenteáveis: 

I - o que for contrário à moral, aos bons constumes e à sezgrança, à ordem e à 
saúde públicas; 

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, 
bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de 
obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atílmico; e A 

m - o todo ou qualquer parte de seres vivos, exr~ microorganis~ 
vinculados a um processo industrial. ~ 

Parágrafo único - Suprimir. -' 
-rRA.tJSGE N: 

CAPÍTIJLO III 

DO PEDIDO DE PATENTE 

Seção I 

Do Depósito do Pedido 

Art. 19 - O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 

I - requerimento; 

II - relatório descritivo; 

III - reivindicações; 

IV- desenhos, se for o caso; 

V- resumo; e 

\.f- comprovante do pagamento da retribuiçllo relativa ao depósito. 

Art. 20 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se 
devidamente instruido, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentaçio. 

' 

Art. 21 - O pedido que não atender fonnalmente ao disposto no art. 19, mas que 
contiver dados mínimos relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante 
recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, no prazo de 
30 (trinta) .dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. 
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§ r•- Cumpridas as exigêneias, o depósito será considerado como efetuado na data da 
recibo. 

§ 2• - Havendo referência no relatório descritivo do pedido, a desenho que não tenha 
sido apresentado no ato do depósito, o depositante deverá apresentá-lo no prazo fixado no caput, sob 
pena de se considerar inexistente a referência. 

§ 3• A data do depósito, no caso previsto no parágrafo anterior, será aquela de 
apresentação dos desenhos. 

Seção II 

Das Condições do Pedido 

Art. 22 - O pedido de patente de invençio terá de se referir a uma única invençio 
ou a um erupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito 
inventivo. 

§ I • - No caso de rnicroorganismo transgênico e processo biotecnológico, a respectiva 
invenção deve se restringir à utilização em um único processo industrial. 

§ 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se processo biotecnológico todo e qualquer 
encadeamento de ações, excetu o de processos biológicos naturais, que utili7e organismos vivos para 
elaborar ou modificar produtos, melhorar plantas e animais ou obter, desenvolver e modificar 
microorganismos, para uso específico. 

§ 3° - Para os efeitos desta Lei, rnicroorganismos transgênicos sãó organismos, exceto o 
todo ou parte de células de vegetais ou de animais, que expressem. mediante intervenção humana, uma 
característica existente em outro organismo encontrado na natureza. 

Art. 23 - O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único 
modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou 
variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal 
do objeto. 

Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto,de modo a 
possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de execução. 

Parágrafo único - No caso de patente relacionada com rnicroorganismo transgênico. o 
relatório será suplementado por depósito de amostra do mesmo, em instituição autorizada pelo !NPI ou 
indicada em acordo internacional, para possibilitar a comprovação prática do objeto do pedido de 
patente. 

Àrt. 25 - As reivindicações deverão ser fundamentadas no r~tório descritivo, 
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria 
objeto da proteção. 

Art. 26 - O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a 
requerimento do depositante, até o fmal do exame, desde que o pedido dividido: 
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I - faça referência especifica ao pedido original, e 

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original. 

Parágrafo único - O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste 
artigo será arquivado. 

Art. 2 7 - Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o 
beneficio de prioridade deste, se for o caso. 

Art. 28 - Cada pedido dividido será sujeito a pagamento das retribuições 
correspondentes. 

Art. 29 - O pedido de patente poderá ser retirado antes da publicação, não produzindo 
qualquer efeito. · 

§ I" - O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, 
contados da data do depósito mais antigo ou da prioridade mais antiga. 
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§ 2" - A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará., 
prioridade ao depósito imediatamente posterior. 

Seção III 

Do Processo e do Exame do Pedido 

Art. 30- O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses 
contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será 
publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. 

depositante. 
§ t• - A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do 

§ 2" - Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, 
ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do 
público no INPI. 

§ 3" - No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar
se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo. 

Art. J 1 - Publicado o pedido e até o final do exame, será facultada a apresentação, 
pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. 

Parágrafo único - O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias 
da publicação.: 

\. ) 

Art. 3 2 - Para melhor esclarece,. ou definir o pedido de patente, o depositante poderá 
efetuar alterações até o final do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no 
pedido. 
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Art. 33 -O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por 
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) anos contados da data do depósito, sob pena do arquivamento 
do pedido. 

Paráerafo único - O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante 
assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de 
uma retribuição especifica, sob pena de arquivamento defmitivo. 

Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido: 

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de 
pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade; 

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e 

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2" do art. 16, caso esta 
tenba sido substituída pela declaração prevista no § s• do mesmo artieo. 

Art. 35 - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e 
parecer relativo a: 

I - patenteabilidade do pedido; 

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; 

III - reformulação do pedido ou divisão; ou 

IV - exigências técnicas. 

Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do 
pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para 
manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias. 

§ 1"- Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 

§ 2" - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua 
fonnulaçio, e havendo ou nio manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se
á prosseguimento ao exame. 

Art. 37 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o 
pedido de patente. 

CAPÍTULO IV 

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE 
Seção I 

Da Concessão da Patente 

Art. 38 - A patente será concedida depois de deferido: o pedido, e comprovado o 
paeamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva c~-patente. 
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§ 1" - O pa~~:amento da retribuição e respectiva comprovação deverio ser efetuados 
no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. 

§ 2" - A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser pa~~:a e comprovada 
dentro de 30 (trinta) ·dias após o priiZO previsto no § 1", independentemente de notificaçio, 
mediante pagamento de retribuição especifica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 

§ 3" - Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. 

Art. 39 - Da carta-patente deveril.o constar o número, o título e a natureza 
respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no art. 6", § 4", a qualificaçio e o domicilio 
do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os 
dados relativos à prioridade. 

Seção II 

Da Vigência da Patente 

Art. 40 ·A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de 
utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contádos da data de depósito. 

Parágrafo único • O prazo de vigência não será inferior a 8 (oito) anos para as patelltes 
de invenção e de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI 
estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por 
motivo de força maior. 

CAPÍTULO V 

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE 

Seção I 

Dos Direitos e Deveres 

Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor 
das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. 

Art. 42- Uma patente conferirá ao seu titular os seguintes direitos exclusivos: 

I - quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros,· sem seu 
consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem, com esses propósitos, aquele 
produto; 

li - quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros, sem seu 
consentimento, usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam ou importem, com esses propósitos 
o produto obtido diretamente por aquele processo, ressalvado o disposto nos arts. 10 e 18. 
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III • Suprimir. 

§ 1° - Suprimir. 

Parágrafo único - Para a comprovação de violação de dir~to da patente de processo, 
quando o produto é novo e existir probabilidade significativa de o prod,to ter sido feito pelo processo e 
o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoaveis esforços, de determinar o 
processo efetivamente utilizado, a autoridade judicial poderá exigir que o demandado prove que o 
processo utilizado é distinto do processo patenteado. 

Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica: 

I - aos atos praticados por terceiros ni\o autorizados, em caráter privado e sem 
finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da 
patente; 

II - aos atos praticados por terceiros ni\o autorizados, com finalidade experimental, 
relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnolóeicas; 

III - à preparaçio de medicamento de acordo com prescrição médica para casos 
individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; 

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que 
tiver sido colocado no mercado interno ou externo diretamente pelo titular da patente ou com seu 
consentimento; 

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, 
sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação 
para obter outros produtos; e 

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, 
ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente 
no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não 
seja utilizado para reprodução comercial do material propagativo como tal da matéria viva em causa. 

VII - a componentes de microorganismos transgênicos patenteados~ quando transferidos 
para ou expressos em seres vivos não-patenteáveis, nos termos dos arts. 10 e 18. 

Art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela 
exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da 
publicação do pedido e a da concessão da patente. 

§ 1° - Se o infratõr ·obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido 
depositado, anteriormente à publicação, contar-se-à, para efeito de indenização, o período a partir da 
data de inicio da exploração.· - · -- · - - · 

§ 2" - Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, 
depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenizaçi\o será somente conferido 
quando o material biológico se tiver tomado acessível ao público. 

§ 3° - O direito de obter ind~ção por exploração indevida., inclusive com 
relação ao período anterior à concessio da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na 
forma do art. 41. 
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Art. 44-a. É dever do titular da patente iniciar no Pais a exploração efetiva de seu 
objeto dentro de 3 (três) anos da concessão, admitida a interrupção por prazo Dão superior a I (um) ano, 
entendendo-se a exploração efetiw por fabricação ou produção local nos limites do território nacional, 
de modo a atender integralmente a demanda do mercado, em quantidade e qualidade. 

Seçãoll 

Do Usuário Anterior 

Art. 45- Á pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de 
pedido de patente, explorava seu objeto no Pais, seri assqurado o direito de continuar a 
exploração, sem ônus, na fonna e condiçil.o anteriores. 

§ 1" - O direito conferido na fonna deste artigo só poderi ser cedido juntamente 
com o nq:ócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relaçil.o com a exploraçlo do objeto da 
patente, por alienação ou arrendamento. 

§ z• - O direito de que trata este artigo nil.o será assegurado a pessoa que tenha 
tido conhecimento do objeto da patente através de divulgaçil.o na fonna do art. 12, desde que o 
pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação. 

CAPÍTULO VI 

DA NULIDADE DA PATENTE 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei. 

Art. 4 7 - A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo 
condição para a nulidade parcial que as reivindicações subsistentes constituam matéria patenteável 
por si mesmas. 

Art. 48 - A nulidade da patente produziri efeitos a partir da data do depósito do 
pedido. 

Art. 49 - No caso de inobservância do disposto no art. 6", o inventor· poderá, 
alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicaçil.o da patente 

Seçãoll 

Do Processo Administrativo de Nulidade 

145 
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I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; 

ll - o relatório e as reivindicações nllo atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, 
respectivamente; 

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente 
depositado; ou 

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades 
essenciais, indispensáveis à concessio~ 

Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de oficio ou mediante 
requerimento de qualquer pessoa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão da 
patente. 

ParágrafÕ único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. 

Art. 52 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 53 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fiXado no artigo 
anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no 
prazo comum de 60 (sessenta) dias. 

Art. 54 - Decorrido o prazo fiXado no artigo anterior, mesmo que nilo apresentadas 
as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância 
administrativa. 

Art. 55 -Suprimir. 

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos cenificados de adição, as disposições desta 
Seção. 

Seção m 

Da Ação de Nulidade 

Art. 56 - A açio de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da 
patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. 

§ 1 o - A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria 
de defesa. 

§ 2° - O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensilo dos 
efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. 

Art. 57- A açilo· de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e 
o INPI, quando ailo for autor, intervirá no feito. 

§ 1° - O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias. 

§ 1° - Transitada em julgado a decisilo da açilo de nulidade, o INPI publicará 
motaçilo, para ciência de terceiros. 
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CAPÍTULO VII 

DA CESSÃO E DAS .ANOTAÇÕES 

Art. 58 - O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser 
cedidos, total ou parcialmente. 

publicação. 

exploração. 

Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações: 

I - da cessio, fazendo constar a qualificaçio completa do cessionário; 

II - de qualquer limitaçio ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e 

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 

Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua 

CAPÍTULO VIII 

DAS LICENÇAS 

Seção I 

Da Licença Voluntária 

Art. 61 - O titular de patente ou o depositante poderão celebrar contrato de licença para 

Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os 
poderes para agir em defesa da patente. 

Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI. 

§ I" - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua 
publicação. 

§ 2" • Suprimir. 

Art. 63 - O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o 
fizer, sendo asqurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento. 
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Seção II 

Da Oferta de Licença 

Art. 64 • O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta 
para o fim de exploração. 

§ 1" - O INPI promoverá a publicação da oferta. 

§ 2" - Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no 
INPI sem que o titular tenha desistido da oferta. 

§ 3" - A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá 
ser objeto de oferta. 

§ 4" - O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos 
pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66 em caso de nova oferta. 

Art. 65 - Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão 
requerer ao INPI o arbitramento da remuneração. 

§ t• - Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4" do art. 73. 

§ 2"- A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação. 

Art. 66 • A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período 
compreendido entre o oferecimento e a concessão aa primeira licença, a qualquer título. 

Art. 67 - O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o 
licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a 
exploração por prazo superior a 1 (um) ano ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para 
a exploração. 

Seção III 

Da Licença Compulsória 

Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se 
exercer, os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meío dela praticar abuso de poder 
econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. 

§ 1" - Ensejam, igualmente, licença compulsória: 

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de 
fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo 
patenteado, ou 

II - a comercialização que nlio satisfozer às necessidades do mercado. 
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§ 2" - A licença só podeiá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha 
capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá 
destinar-se, predomiriantemente, ao mercado interno. 

§ 3" - A licença compulsória de que trata o § 1 • deste artigo, somente será 
requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente. 

Art. 69 - A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o 
titular: 

I -justificar o desuso por razões legítimas; 

II -.comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou 

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem 

Art. 70 • A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, 
verificarem-se as seguintes hipóteses: 

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; 

II - o. objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico, de 
considerável significação econômica, em relação à patente anterior; e 

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para 
exploração da patente anterior. 

§ 1" - Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja 
exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. 

§ l" - Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada 
dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser 
dependente de patente de processo. 

§ J• - O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença 
compulsória cruzada da patente dependente. 

Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato 
do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa 
necessidade, poderá ser concedida, de oficio, licença compulsória, temporária e não exclusiva, 
pua a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. 

Parágrafo único - O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência. 
e a possibilidade de prorrogação. 

Art. 72 - As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, 
admitindo-se o sublicenciamento apenas em conjunto com a transferência da empresa licenciada ou 
parte dela. 

Art. 73 - O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante 
indicação das condiçGes oferecidas ao titular da patente. 
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§ 1 o - Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se 
no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a 
proposta nas condições oferecidas. 

§ 2° - o requerente de licença que invocar abuso de -fireitos patentários ou abuso 
de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove. 

§ 3° - No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de 
exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração. 

§ 4° - Havendo contestaçilo, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem 
como designar comissilo que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da 
autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. 

§ 5° - Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o 
arbitramento da remuneração. 

§ 6° - No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstíincias de 
cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. 

§ 7° - Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da 
licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ so - O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito 
suspensivo. 

Art. 7 4 - O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de I 
(um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo, salvo razões legítimas. 
comprovação de sérios e efetivos preparativos para a exploração ou justificação da falta de fabricação 
ou comercialização por obstáculo de ordem legal. 

§ 1 o - O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o 
disposto no "caput". 

§ 2" - O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da -· .. 
patente. 

§ 3" - Só será admitida a cessão da licença compulsória, quando realizada 
conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a 
explore. 

DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL 

Art. 75 - O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa 
nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta lei. 

§ 1 o - O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder 
Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o 
prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente. 
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§ z• -É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido 
c&nsiderado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgaçio, salvo expressa 
autorizaçio do órgilo competente. 

§ 3° - A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional 
estão condicionadas à prévia autoriiação do órgão competente, assegurada indenização sempre que 
houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. 

CAPÍTULO X 

DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO 

Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente de invençilo poderá 
requerer, mediante pacamento de retribuiçio específica, certificado de adiçio para proteger 
aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invençio, mesmo que destituído de 
atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. 

§ 1" - Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de 
certificado de adiçio será imediatamente publicado. 

§ z• - O exame do pedido de certificado de adiçio obedecerá ao disposto nos 
artigos 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 3° - O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não 
apresentar o mesmo conceito inventivo. 

§ 4° - O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do 
pedido de certificado de adiçio em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do 
pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis. 

Art. 77 - O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de 
vigência desta e a acompanha para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único - No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a 
matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua 
subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente. 

CAPÍTULO XI 

DA EXTINÇÃO DA PATENTE 

Art. 78 - A patente extingue-se: 

I - pela expiração do prazo de vigência; 

151 



152 ANAIS DO SENADo FEDERAL Fevereiro de 1996 

II • pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 

III · pela caducidade; 

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos do arL 84, § 2" e arL 
87;e 

V- pela inobservância do disposto no art. 215. 

Parágrafo único - Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. 

ArL 79 - A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros. 

Art. 80 - Caducará a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa com 
legitimo interesse, se,. deccrridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, tal não 
tiver sido suficiente t>ara prevenir ciu sanar o abuso ou desuso, salvo razões legítimas. 

§ 1" - A patente caducará quando, à data do requerimento da caducidade ou da 
instauração de oficio do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração. 

§ 2" - No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá 
prosseguir se houver desistência do requerente. 

Art. 81 -O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração. 

Art. 82 - A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do 
ténnino do prazo mencionado no artigo anterior. 

Art. 83 - A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do 
requerimento ou da publicação da instauração de oficio do processo. 

CAPÍTULO XII 

DA RETRIBUIÇÃO ANUAL 

Art. 84 - O depositante do pedido e o titular da patente estilo sujeitos ao 
pagamento de retribuição anual, a partir do inicio do terceiro ano da data do depósito. 

§ 1 • - O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. 

§ z• - O pa~ento deverá ser efetuado dentro dos primeiros J (três) ineses de 
cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificaçio, dentro dos 6 (seis) 
meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional. 

ArL 85 - O disposto no art. 84 aplica-se aos pedidos internacionais depositados em 
virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas 
antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de J (três) meses desta 
data. 
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Art. 86 • A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, 
acarretará o arquivamento do pedido ou extinção da patente. 

CAPÍTULOXIll 

DA RESTAURAÇÃO 

Art. 87 • O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante 
ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento 
do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica. 

CAPÍTULO XIV 

DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU 
PRESTADOR DE SERVIÇO 

Art. 88 • A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao 
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que 
tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva ou resulte esta da natureza dos serviços para 
os quais foi o empregado contratado. 

§ 1° • Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo 
trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado. 

§ 2" • Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do 
contrato a invenção ou o modelo de utilidade. cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 
(um) ano após a extinção do vinculo empregatício. 

Art. 89 • O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor 
de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da 
patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. 

Parágrafo único. A participação referida no "caput" nil.o se incorpora, a qualquer 
título, ao salário do empregado. 

Art. 90 • Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de 
utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e ni\o decorrente 
da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou e9uipamentos do empregador. 

Art. 91 • A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em 
partes iguais, quando resulte da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, 
materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual 
em contrário. 

§ 1° • Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida 
igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. 
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§ z• - É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e 
assegurado ao empregado a justa remuneração. 

§ J• - A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada 
pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de 
passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses 
de falta de exploração por razões legítimas. 

§ 4• • No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, 
poderá exercer o direito de preferência. 

Art 92 - O disposto nos artigos precedentes aplica-se, no que couber, às relações 
entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas 
contratantes e contratadas. 

Art. 93 - Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da 
Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. 

Parágrafo único - Na hipótese do art. 88, será assegurada para o inventor, na 
forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este 
artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a 
título de incentivo. ~ ~ ~ 

TÍTULO II 

DOS DESENHOS INDUSTRIAIS 

CAPÍTULO! 

DA TITULARIDADE ~ 

Art. 94 - Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho 
industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei. 

Parágrafo único- Aplicam-se, no que couber, as disposições dos arts. 6• e 7•. 

CAPÍTULO II 

DA REGISTRABILIDADE 

Seção I 

Dos Desenhos Industriais Regi.stciveis 

Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica de um objeto ou o conjunto 
de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original 
na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 
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Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no 
estado da técnica. 

§ 1• - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tomado acessível ao 
público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior; por uso ou qualquer outro 
meio, ressalvado o disposto no § J• deste artigo e no art. 99. 

§ 2• - Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de 
patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como 
incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde 
que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. 

§ 3° - Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial 
cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito 
ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I e II do art. 12. 

Art- 97 - O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma 
configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. 

Parágrafo único - O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação 
de elementos conhecidos. 

Art- 98 - Nilo se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente 
artístico. 

Seção II 

Da Prioridade 

Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, 
exceto o prazo previsto no seu § 3°, que será de 90 (noventa) dias. 

Seçãoiii 

Dos Desenhos Industriais Não-Registráveis 

Art. I 00 - Não é registrável como desenho industrial: 

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem 
de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos 
dignos de respeito e veneração; e 

II - a forma necessária comwn ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada 
essencialmente _ppr considerações técnicas ou funcionais. 
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CAPÍTULOill 

DO PEDIDO DE REGISTRO 

Seção I 

Do Depósito do Pedido 

Fevereiro de 1996 

Art. 101 -O pedido de re~stro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 

I • requerimento; 

II - relatório descritivo, se for o caso; 

nr- reivindicações, se for o caso; 

IV - desenhos ou fotografias; 

V - campo de aplicação do objeto; e 

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

Parágrafo Único - Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser 
apresentados em língua portuguesa. 

Art. 102- Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, 
se devidamente instruido, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua 
apresentação. 

Art. I 03 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. I O I. mas que 
comiver dados suficientes relativos ao depositante. ao desenho industrial e ao autor, poderá ser 
entregue, mediante recibo datado. ao fNPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas em 5 
(cinco) dias. sob pena de ser considerado inexistente. 

Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como 
.efetuado na data da apresentação do pedido. 

Seçãoll 

Das Condições do Pedido 

Art. 104 - O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um 
único objeto, permitida uma pluralidade de.variaçiles, desde que se destinem ao mesmo propósito 
e pardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao 
múimo de 20 (vinte) variações. 

Parágrafo único - O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e 
suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto. 
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Art. 105- Se solicitado·o sigilo na forma do art. 106, § 1", poderá o pedi".o ser retirado 
em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito. ' 

Parágrafo único - A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer 
efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. 

Seção III 

Do Processo e do Exame do Pedido 

Art. 106 - Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o 
disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o 
rezjstro, expedindo-se o respectivo certificado. 

§ 1° - A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em 
sigilo o pedido, pelo prazo de ISO (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será 
processado. 

§ z• - Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a 
apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido. 

§ 3•- Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que 
deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. 

§ 4•- Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido. 

CAPÍTULO IV 

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO 

Art. 107 - Do cenificado deverão constar o número e o título, nome do autor, 
observado o disposto no art. 6°, § 4", a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os 
desenhos, os dados relativos à prioridade e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações. 

Art. 108 - O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do 
depósito. 

§ 1°- Suprimir. 

§ 2" -Suprimir. 
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CAPÍTULO V 

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO 

Art. 109 - A propriedade do desenho industrial se adquire pelo registro 
validamente concedido. 

Parágrafo único - Apli<am-se, no que couber, as disposições do arts. 42 e 43, 
incisos I, II e IV. 

Art. 110- A pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do 
pedido de registro explorava seu objeto no Pais, será assegurado o direito de continuar a 
exploração, sem ônu~, na forma e condição anteriores . 

• § 1 • - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente 
com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relaçio com a es:ploraçio do objeto do 
registro, por alienação ou arrendamento. 

§ 2" - O direito de que trata este artigo nio será assegurado a pessoa que tenha 
tido conhecimento do objeto do registro através de divulgaçio nos termos do art. 96, § 3", desde 
que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgaçio. 

CAPÍTULO VI 

DO EXAME DE MÉRITO 

Art. 111 -O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do 
registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. 

Parágrafo único - O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência 
de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para 
instauração de oficio de processo de nulidade do registro. 

C.APÍttJLüVU . 

DA NULIDADE DO REGISTRO 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 112 - É nulo o registro concedido contrariando as disposições desta lei. 

§ 1" - A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do 
pedido. 
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§ ZO - No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, 
alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro. 

Seção II 

Do Processo Administrativo de Nulidade 

Art. 113 - A nulidade do registro seri declarada administrativamente quando tiver 
sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98. 

§ l • - O processo de nulidade poderá ser instaurado de oficio ou mediante requerimento 
de qualquer pessoa, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese 
prevista no parágrafo único do art. lll. 

§ :z• -O requerimento ou a instauraçio de oficio suspenderá os efeitos da concesslio 
do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão. 

§ 3" - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. 

Art. 114- O titular seri intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da publicaçiio. 

Art. 115 - Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo 
anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no 
prazo comum de 60 (sessenta) dias. 

Art. 116 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não 
apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a 
instância administrativa. 

Art. li 7 • Suprimir. 

Seção III 

Da Ação de Nulidade 

Art. 118. Aplicam-se, no que couber, as disposições dos artigos 56 e 57. 

CAPÍTULO VIII 

DA EXTINÇÃO DO REGISTRO 

Art. 119 - O re&ístro extin&ne-se: 

I - pela expiraçio do prazo de vigência; 
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II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 

III- pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou 

IV - pela inobservância do disposto no art. 215. 

CAPÍTULO IX 

DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL 

Art. 120 - O titular do registro está sujeito ao ~pagamento de duas retribuições 
qüinqüenais. 

§ t•- O pagamento do primeiro qüinqüênio será efetuadó após 5 (cil!co) anOs da data 
do depósito. 

§ 2" - O pagamento do segundo qüinqüênio será feito durante o s• (quinto) ano da 
vigêocia do registro. 

§ 3° - O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de 
retribuição adicional. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria 
disciplinada no presente Titulo, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços 
pela disposições dos arts. 88 a 93. -

TÍTULO III 

DAS MARCAS 

CAPÍTULO I 

DA REGISTRABILIDADE 

Seção I 

Dos Sinais Registráveis Como Marca 

Art. 122 - São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente 
perceptí~·eis, não compreendidos nas proibições legais. 
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Art. 123 - Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço 
de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; 

II • marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um 
produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à 
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e 

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos 
de membros de uma determinada entidade. 

Seção n 

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca 

Art. 124 • Não é registrável como marca: 

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, 
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou 
imitação; 

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente 
forma distintiva; 

III - expressão, figura, desenho ou ojualquer outro sinal contrário à moral e aos 
bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de 
consciência, crença, culto reliJ:ioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; 

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o 
registro pelo próprio; 

V • reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou 
nome de empresa de terceiros, susoetivel de causar confusão ou associação com estes sinais distintivas; 

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente 
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado 
comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, 
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestaçlo do serviço, salvo 
quando revestidos de suficiente forma distintiva; 

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propazanda; 

VIII • cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo 
peculiar e distintivo; 

• IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar_ éonfuslo ou sinal que 
possa falsamente induzir indicação geográfica; 
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X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, 
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; 

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia 
de padrão de qualquer gênero ou natureza; 

XII - repro~ c ~.1o ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marta 
coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; 

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, 
politic~ econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível 
de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora 
do evento; 

XIV-- reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de pais; 

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronímico e imagem de 
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 

XVI - pseudónimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou 
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 

XVII - obra literária, artística ou cientifica, assim como os titulas que estejam 
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com 
consentimento do autor ou titular; 

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, qui! tenha relação 
com o produto ou serviço a distinguir; 

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de 
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou 
afim, susc1.. 1vel de causar confusão ou associação com marca alheia; 

XX - dualidade de marcas de um sõ titular para o mesmo produto ou serviço, salvo 
quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente fonna distintiva; 

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, 
ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; 

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; 
e 

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o 
requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja 
sediado ou domiciliado em território nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou 
que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir prod11to ou serviço 
idêntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. 
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Seção III 

Marca de Alto Renome 

Art. 125 • À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será 
assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. 

Seção IV 

Marca Notoriamente Conhecida 

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos tennos 
do art. 6° bis (l), da Convenção da União de Paris para Proteçilo da Propriedade Industrial, goza 
de proteçilo especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 

§ 1"- A proteçio de que trata o "caput" aplica-se também às marcas de serviço. 

§ z• -O INPI poderá indeferir de oficio pedido de registro de marca, no mesmo ramo de 
atividade, que reproduza ou inúte, no todo ou em parte, de fonna a estabelecer confusão, marca 
notoriamente conhecida. 

CAPÍTULO II 

DA PIUORIDADE 

Art. 127 • Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha 
acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, 
será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito 
invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 

§ 1 • - A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito; podendo ser 
suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no 
Brasil. 

§ 2" - A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da 
origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de 
tradução simples, cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante. 

§ 3" - Se não efetuada por ocasião do depósito, a compronção deverá ocorrer em 
até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. 

§ 4" - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente 
deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade. 
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CAPÍTULO III 

DOS REQUERENTES DE REGISTRO 

Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou de direito privado. 

§ 1° - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo 
à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que 
controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as 
penas da lei. -

§ 2° - O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica 
representativa de colc;tividacle, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros . 

• 
§ 3° - O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem 

interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. 

§ 4° - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos 
dispositivos constantes deste titulo. 

CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS SOBRE A MARCA 

Seção I 

Aquisição 

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente concedido. 
conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território 
nacional, na classe correspondente a sua atividade, observado quanto às marcas coletivas e de 
certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 

§ 1°- Toda pessoa que, de boa fé, à data da prioridade ou depósito, usava no País, 
há pelo menos 6 (sei•) meses, marca idêntica ou semelhante , para distinguir ou certificar produto 
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. 

§ 2° • O direito de precedência 5omente poderá ser cedido juntamente com o 
negócio da empresa, ou parte deste, que teoha direta relação com o uso da marca, por alienação 
.ou arrendamento. 

Seção II 

Da Proteção Conferida Peio Registro 

Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: 
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I - ceder seu repstro ou pedido de registro; 

11 - licenciar seu uso; 

III - zelar pela sua intea;ridade Dlllterial ou reputação. 

Parágrafo único. O uso comercial de urna marca não será injustamente sobrecarregado 
com exigências especiais, tais como o uso eoin outra marca ou designação, o uso em fonna especial ou 
ainda o uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de urna empresa daqueles 
de outra empresa. 

Art. 131 - A proteçio de que trata essa lei abrange o uso da marca em papéis, 
impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. 

Art. 132 - O titular da marca não poderá: 

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes 
sio próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; 

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a 
destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; 

m - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno ou externo, por 
si ou por outrem com seu consentimento; e 

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou 
qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter 
distintivo. 

V • impedir a livre circulação de produto contido em vasilhame, recipiente ou 
embalagem reutilizáveis para o mesmo produto, embora fabricado ou comercializado por outrem, não 
havendo, neste caso, nenhuma restrição à troca de vasilhame, recipiente ou embalagem de qualquer 
marca por qualquer consumidor, nem à sua reutilização por outra empresa licitamente habilitada para 
fabricar ou comercializar o produto. 

CAPÍTULO V 

DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO, DAS ANOTAÇÕES E DAS LICENÇAS 

Seção I 

Vigência 

Art. 133 -O registro da marca vigorará pelo prazo de lO (dez) anos, contados diP. data 
de sua concessão, prorrogàvel por periodos iguais e sucessivos. 

§ 1• - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de 
vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 
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§ 2" - Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo fmal da 
·VIgencJa do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o 
pagamento de retribuição adicional. 

§ 3" - A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128. 

Seção n 

Da Cessão 

Art. 134 - O pedido de registro e o registro poderão ser eedidos, desde que o cessionário 
atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. · 

Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do 
cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou 
aflUI, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos. 

Seçãom 

Das Anotações 

Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações: 

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e 

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 

Art. 137 -As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de 
sua publicação. 

Art. 138 - Suprimíi: 

I - Suprimir. 

II - Suprimir. 

Seção IV 

Da Licença de Uso 

Art. 139 - O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá 
celebrar contrato de 6cença para uso da marca. sem prejuízo de seu direito de exercer controle 
efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. 
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Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os 
poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. 

Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI. 

§ 1" - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua 
publicação. 

§ 2" - Suprimir. 

Art. 141 - Suprimir. · 

CAPÍTULO VI 

DA PERDA DOS DIREITOS 

Art. 142 - O rqistro da marca extingue-se: 

I - pela expiraçiio do prazo de vi~:ência; 

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relaçiio aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; 

III - pela caducidade; ou 

IV- pela inobservância do disposto no art. 215. 

Art. 143 - Caducará o registro, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa 
com legitimo interesse se, decorridos mais de 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do 
requerimento ou da instauração de oficio: 

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, ou 

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos 
consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. 

§ 1" - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar seu desuso por razões 
legitimas. 

§ 2" - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, 
cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legitimas. 

Art. 144 - O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do 
certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relaçilo aos não semelhantes ou afins 
i.daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. 

Art. 145 - Nilo se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca 
tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 
(cinco) anos. 
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Art. 146 ·Suprimir. 

Art. 146. ·A decisão de caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento 
ou da publicação da instauração de oficio do processo. 

CAPÍTULO VII 

DAS MARCAS COLETIV AS E DE CERTIFICAÇÃO 

Art. 147 - O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de 
utilização, dispondo sobre condiç~es e proibições de uso da marca. 

Parágrafo único • O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, 
deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento 
definitivo do pedido. 

Art. 148 - O pedido de registro da marca de certificação conterá: 

I • as características do produto· ou serviço objeto de certificaçio, e 

II · as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. 

Parágrafo único • A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando 
nlio acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 
arquivamento definitivo do pedido. 

Art. 149 - Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada 
ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não 
serem consideradas. 

Art. 150 • O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no 
regulamento de utilizaçilo. 

Art. 151 • Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da 
marca coletiva e de certificação extingue-se quando: 

I ... a entidade deixar de existir, ou 

II · a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no 
regulamento de utilização. 

Art. !52· Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida 
nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, confurme o regulamento de 
utiHzação. 

Art. !53 -A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada 
por mais de uma pessoa autorizada, observado, ainda, o disposto nos arts. 143 a 146. 

Art. 154 - A marca coletiva e a de certilkaçil.o que já tenham sido usadas e cujos 
regis:ros tenham sido extintos não poderão ser registradas e•n nome de terceiro. antes de expirado 
o prazo de 5 (cinco) anos contados da extinção do registro. " 
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CAPÍTIJLO VIII 

DO DEPÓSITO 

Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivO e, lias condições 
estabelecidas pelo INPI, conterá: 

I - requerimento; 

II - etiquetas, quando for o caso; e 

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

Parágrafo único - O requerimento e qualquer documento. que o acompanhe 
deverio ser apresentados em llngua portuguesa e, quando houver documento em língua 
estrangeira, sua traduçlo simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro de 60 
(sessenta) dias subseqüentes, sob pena de nlo ser considerado o doc!!mento. · 

Art. 156 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, 
se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua 
apresentação. 

Art. 157 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que 
contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, 
mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em 
5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. 

Parágrafo úuico - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como 
efetuado na data da apresentação do pedido. 

CAPÍTIJLO IX 

DO EXAME 

Art. 158 - Protocolizado, o pedido será publicado para apresentaçio de oposição 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 1" - O depositante será intimado da oposição, podendo se mllllifestar no prazo de 
60 (sessenta) dias. 

§ Z' - Não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no 
inciso XXIII do art. 124, no art. 126 ou no § I" do art. 129, não se comprovar, no prazo de 60 
(sessenta) dias após a in~içio, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei. 

Art. 159 - Decorrido o prazo de oposiçiio ou, se interposta esta, findo o prazo de 
mllllifestaçiio, será feito o exame, durante o qual poderio ser formuladas exigências, que deverlo 
ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. 
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§ 1" - Nilo respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 

§ 2" - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, on contestada a sua 
formulação, dar-se-á prossfgllimento ao exame. 

Art. 160 - Concluido o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o 
pedido de registro. 

CAPÍTULO X 

DA CONCESSÃO DO REGISTRO 

Art . .16 I - O regiStro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o 
pagamento das retribuições correspondentes. 

Art. 162 - O pagamento das retribuições e respectiva comprovação, relativas ~ 
expediçllo do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverllo ser efetuados 
no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. · 

Parágrafo único - A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e 
comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no "caput", independentemente de 
notificação, mediante o pagamento de retribuição especifica, sob pena de arquivamento definitivo 
do pedido. 

Art. !63 - Reputa-se concedido o registro na data da publicação do respectivo ato. 

Art. I 64 - Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, 
nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a 
prioridade. 

CAPÍTULO XI 

DA NULIDADE DO REGISTRO 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 165 - É nulo o registro que for concedido contrariando as disposiçiles desta 
lei. 

Parágrafo IÍnico - A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo 
condição par~ a nulidade parcial que a parte subsistente possa ser considerada registrável. 

. Art. 166- O titular de uma marca registrada em pais signatário da Convençio da 
Uniio de Paris para Proteçil.o da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, 
através de ação judicial, a adjudicaçio do registro, nos termos previstos no art. 6" septies (1) 
daquela Convençio. i 
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Art. 167 • A declaração de nulidade produzirá efeitos a partir da data do depósito do 
pedido. 

Seção II 

Do Processo Administrativo de Nulidade 

Art. 168 - A nuüdade do registro será declarada administrativamente quando tiver 
sido concedida com infrin~ência do disposto nesta lei. 

Art. 169 • O processo de nulidade poderá ser instaurado de oficio ou mediante 
requerimento de qualquer pessoa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessão 
do registro. 

Parágrafo único • o-pn:K:C:Sso-de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. 

Art. 170 • O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 171 • Decorrido o prazo fiXado no artigo anterior, mesmo que nio 
apresentada a manifestaçio, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a 
instância administrativa .. 

Art. 172 • Suprimir. -

Seção III 

Da Ação de Nulidade 

Art. 173 • A açio de nuüdade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer 
pessoa com legítimo interesse. 

Parágrafo único - O juiz poderá, nos autos da açio de nulidade, determinar 
liminarmente a suspensio dos efeitos do re~tro e do uso da marca, atendidos os requisitos 
processuais próprios. 

Art. 174 ·Prescreve em 5 (cinco) anos a açio para declarar a nulidade do r~tro, 
contados da data da sua concessilo. · 

Art. 175 • A ação de nulidade do registro será ajuizada DO foro da Justiça Federal e o 
INPI, quando não for autor, intervirá DO feito. 

§ 1" - O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. 

§ 2" - Transitada em jula:ado a decisio da açio de nuüdade, o INPI publicará 
anotaçio, para ciência de terceir.iJ,_; 
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TÍTULO IV 

DAS INDICAÇ0ES GEOGRÁFICAS 

Art. 176 - Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a 
denominação de origem. 

Art. 177 - Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de pais, 
cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tomado conhecido como centro de 
enração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestnção de determinado 
serviço .. 

Art. 178 - Considera-se denominação de origem o nome geográfico de pais, cidade, 
região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou 
características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais 
e humanos. 

Art. 179 - A proteção se estenderá à representação gráfica ou figurativa da 
indicação geográfica, bem como à representação geográfica de pais, cidade, região ou localidade 
de seu território cujo nome seja indicação geográfica. 

Art. 180 - Quando o nome geográfico se houver tomado de uso comum, 
designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica. 

Art. 181 - O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou 
denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou 
serviço, desde que não induza falsa procedência. 

Art. 182 -O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de 
serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o 
atendimento de requisitos de qualidade. 

quem: 

Parágrafo único - Suprimir. 

TÍTULO V 

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

CAPÍTULO I 

DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES 

Art. 183 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelli, de utilidade 
\ 

. I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de "'~'>delo de 
utilidade, sem autorização do titular, ou 
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li - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invençio, sem autorização 
do titular. 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

Art. 184 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade 
quem: 

I - use, coloque à venda ou venda, com fins econotrucos, produto fabricado com 
violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido diretamente por meio ou processo 
patenteado, ou 

li - importa produto que seja objeto de patente de invençiio ou de modelo de 
utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no Pais, para os fms previstos no inciso 
anterior, e que nio tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou 
com seu consentimento. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 

Art. 185 - Suprimir. 

Art. 186- Os crimes deste capítulo se caracterizam ainda que a violação não atinja 
todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da 
patente. 

CAPÍTULO II 

DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS"INDUSTRIAIS 

Art. 187 - Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho 
industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusiio. 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

Art. 188 - Comete crime contra registro de desenho industrial, quem: I. 1 \.. 

I - vende, expõe ou oferece à venda, com fins econômicos, objeto que incorpore 
ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou 
confusão, ou 

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no Pais, ou 
imitaçiio substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso 
anterior, e que niio tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu 
consentimento. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
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CAPÍTULO fi 

DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS 

Art. 189- Comete crime contra registro de marca qJem: 

I - reproduz, sem autorizaçio do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou 
imitando-a de modo que possa induzir confusio, ou 

II - altera marca rezjstrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. 

Pena - detençio, de três meses a um ano, ou multa. 

Art. 190 - Comete crime contra registro de marca quem importa, vende, oferece ou 
expõe à venda, com fins econônúcos: 

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no 
todo ou em parte; ou 

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou 
embalagem que contenha marca legítima de outrem, ressalvado o disposto no inciso V do art. 132. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 

CAPÍTULO IV 

DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE 
ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA 

Art. 191 - Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, 
armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais,. estrangeiros ou intemaeionais, sem a necessária 
autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia 
ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem vende ou espõe ou oferece à venda 
produtos assinalados com essas marcas. 

CAPÍTULO V 

DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES 

Art. 192- Fabricar, importar, vender, expor ou oferecer à venda, com fins econômicos, 
produto que apresente fàlsa indicação geográfica. 
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Pena - detenção, de um a tras meses, ou multa. 

Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatora, circular, 
c'!J"laz ou em outro meio de divulgaçio ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", 
"espécie'', ''gênero'', ''sistema", "semelhante'', "sucedâneo", "idêntico'', ou equivalente, nlo 
ressalvando a verdadeira procedência do produto. 

Pena - detenção, de um a tr@s meses, ou multa. 

Art. 194 - Usar marca, nome comercial, titulo de estabelecimento, inslpia, 
expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique proced@ncia que nlo a 
verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. 

Pena - detençA o, de um a três· meses, ou multa. 

CAPÍTULO VI 

DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem: 

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com 
o fim de obter vantagem; 

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter 
vantagem: 

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, 
clientela de outrem; 

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheio, ou os imita, de modo a criar 
confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou inslp.ia 
alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razio social. em produto de oUtrem. o 
nome ou razio social deste, sem o seu consentimento; 

VII - se atribui, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que nlo 
obteve; 

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, 
produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, 
embora não adulterado ou falsificado, se o fato nio constitui crime mais grave; 

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para 
que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; 
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X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de pqa ou recompensa, 
para, faltando ao dever de empr~do, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; 

XI - diwlga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos técnicos ou 
científicos, infonnações ou dados confidenciais, utilizáveis, na indústria, comércio ou prestação de 
serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico 
no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, no prazo de até 3 (três) anos 
da rescisão do contrato; 

XII - diwlga, explora ou se utiliza, sem autorização, de conhecimentos ou infonnações 
a que se refere o inciso anterior, obtidos, direta ou indiretamente, por meios ilícitos ou a que teve acesso 
mediante fraude, ou com conhecimento de que foram obtidos desta forma; ou 

XIII - vende, expile ou oferece à veoda produto declarando ser objeto de patente 
depositada, ou concedida, ou de deseoho industrial rezjstrado, que nio o seja, ou mencioná-lo, em 
anúncio ou papel c6mercial, como depositado ou patenteado, ou rC2istrado, sem o ser. 

Pena - deteoçiio, de três meses a um ano, ou multa. 

Parágrafo único. Incluí-se nas hipóteses a que se refere o inciso XI do presente artigo o 
empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorreu nas tipificações estabelecidas nos 
mencionados dispositivos. 

CAPÍTIJLO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 196 - As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título 
serão aumentadas de um terço à metade •<:= 

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do 
titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu lícenciado, ou 

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente 
conhecida, de certificaçiio ou coletiva. 

Art. 197 - As penas de multas previstas neste Título serão fixadas, no minirno, em 1 O 
(dez) e, no máximo, em 360 (trezei!tos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código 
P..enal. 

§ 1° -Suprimir. 

Parágrafo úniCo - A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até dez vezes, em 
làce das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da 
nonna do artigo 196 desta lei. 

Art. 198 - Poderio ser apreendidos, de oficio ou a requerimento do interessado, 
pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas 
falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicaçiio de procedência. 
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Art. 199- Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, 
salvo quanto ao crime do art. 191, em que a açio penal será pública. 

Art. 200 - A açio penal e as dilieências preliminares de busca e apreensio, nos 
crimes contra a propriedade industrial, reeuJam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, 
com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo. 

Art. 201 - Na diligência de busca e apreensio, em crime contra patente que tenha 
por objeto a invençil.o de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, 
preliminarmente, a esistência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos 
pelo contrafator com o emprego do processo patenteado. 

Art. 202 - Além das dilieências preliminares de busca e apreensio, o interessado 
poderá requerer: 

I - apreensio de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde 
quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos, ou 

II - destruiçio de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, 
antes de serem distribuldas, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos. 

Art. 203 - Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente 
organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares se limitaria à 
vistoria e apreensio dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, nil.o podendo ser paralisada a sua 
atividade licitamente exercida. 

Art. 204- Realizada a diligência de busca e apreensio, responderá por perdas e 
danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulaçio, mero capricho ou erro 
grosseiro. 

Art. 205 - Poderá constituir matéria de defesa na açio penal a alegação de nulidade 
da patente ou registro em que a açio se fundar. A absolvição do réu, entretanto, nio importará na 
nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela açio competente. 

Art. 205 .a - Na hipóteSe de serem reveladas. em juízo, para a defesa dos interesses de 
qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou 
de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de 
tais informações também à outra parte, para outras finalidades. 

Art. 206 - Independentemente da açil.o criminal, o prejudicado poderá intentar as 
ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. 

Art. 207 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em 
ressarcimento de prejuízos causados por atas de violaçio de direitos de propriedade industrial e 
atas de concorrência desleal nio previstos nesta lei, tendentes a prejudiCM a reputaçio ou os 
negócios alheios, a ~riar confusio entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de 
serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. 

§ 1" - Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de 
diflcil reparaçio, determinar liminarmente a sustaçio da violação ou de ato que a enseje, antes da 
citaçio do réu, mediante, caso julpe necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. 
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§ z•- Nos casos de reproduçllo ou de imitaçllo flagrante de marca registrada, o juiz 
poderá determinar a apreensllo de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas 
e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. 

Art. 208 - A indenização será determinada pelos teneficios que o prejudicado teria 
lUÍerido se a violação não tivesse ocorrido. 

I · Suprimir. 

II • Suprimir. 

ill · Suprimir. 

TÍTULO VI 

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA 

Art. 209 - Ficarão sujeitos à averbação no INPI todos os contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares. 

§ I"- A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o "caput" será 
proferida no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do pedido de registro. 

§ 2• - O Poder Executivo poderá definir, por meio de decreto, os contratos de 
transferência de tecnologia, de franquia e similares que não ficarão sujeitos à averbação no INPI. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO! 

DOS RECURSOS 

Art. 210 - Salvo expressa disposiçio em contrário, das decisões de que trata esta 
lei cabe recurso, que seri inte!'Posto no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 1" - Os recursos serio recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, 
aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. 

§ 2• -Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido 
de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de registro de desenho industrial, de 
certificado de adição ou de registro de marca. 

§ 3" - Os recursos seria decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a 
instincia administrativa. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 179 

Art. 211 - Os interessados serio intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
oferecerem contra-razões ao recurso. 

Art. 212 - Para fins de complementaçio das razões oferecidas a titulo de recurso, o 
INPI poderá formular mgências que deverio ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo do "caput", será decidido o recurso. 

Art. 213 - A decisio do recurso é final e irrecorrivel na esfera administrativa. 

CAPÍTULO II 

DOS ATOS DAS PARTES 

Art. 214 - Os atos previstos nesta lei serão praticados pelas partes ou por seus 
procuradores, devidamente qualificados. 

§ 1" - O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, 
deverá ser em língua portuguesa. dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma. 

§ 2" - A procuraçio deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da 
prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificaçio ou mgência. sob pena 
de arquivamento, sendo definit: v o o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de 
desenho industrial e de registro de marca. 

Art. 215 - A pessoa domiciliada no exterior deverá ter permanentemente procurador 
devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para represeptá-la administrativa e 
judicialmente. inclusive para receber citações. 

Parágrafo único - O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer ·na fonna 
deste artigo será de 60 (sessenta) dias. 

Art. 216 - Nilo se conhecerá da petiçio: 

I - se apresentada fora do prazo legal, ou 

II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuiçio no valor vigente 
à data de sua apresentaçio. 

Art. 217 - Será indeferida a petição que não apresentar fundamento técnico ou legal. 

a) suprimir 

b) Suprimir 

c) Suprimir 

Art. 218 - O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as 
mgências cabíveis. 
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CAPÍTIJLO III 

DOS PRAZOS 

Fevereiro de 1996 

Art. 219 - Os prazos estabelecidos nesta Lei s\o contínuos, extinguindo-se 
automaticamente o direito de praticar o ato apóS seu decurso. salvo se a parte provar que não o realizOu 
por razões legitimas. 

§ 1 • - Suprimir. 

Parágrafo único - Reconhecidas as razões legitimas, a parte pratiCará o ato no prazo 
que lhe for concedido pelo INPI. 

Art. 220 - No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do 
vencimento. 

Art. 221 - Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após 
a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI. 

Art. 222 - Não havendo expressa estipulação nesta lei, o prazo para a prática do 
ato será de 60 (sesse.t:ta) dias. 

Parágrafo único :~Aos prazos mencionados no Titulo I desta Lei para os quais não 
esteja previsto prazo de extensão ou restauração, poderá ser concedida extensão de 30 (trinta) dias 
mediante pagamento de retribuição especifica. 

CAPÍTULO IV 

DA PRESCRIÇ.\0 

Art. 223 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação do dano causado ao 
direito de propriedade industrial. 

CAPÍTULO V 

DOS ATOS DO INPI 

Art. 224 - Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade 
industrial só produzem efeitos a partir da sua publicaçio no respectivo órgio oficial, ressalvados: 

I - os que expressamente independerem de notificação ou publicaçio por força do 
disposto nesta lei; 
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TI - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência 
dada ao interessado no processo; e 

. 
partes. 

ID - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das 

CAPÍTULO VI 

DAS CLASSIFICAÇÕES 

Art. 225 - As classificações relativas às matérias dos Titulas I, II e III desta lei serão 
estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado em vigor no Brasil. 

CAPÍTULO VII 

DA RETRIBUIÇÃO 

Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e 
processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública 
federal a que estiver vinculado o INPI. 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 227- Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto 
quanto a produtos obtidos por meios ou processos químicos e a produtos alimenticios, quimico
fànnacêuticos e medicamentos, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação, e a 
seres vivos e produtos e processos biotecnológicos, que serão arquivados. 

Art. 228 • SupriDiii 

§ I"- Suprimir 

§ 2" - Suprimir 

§ 3" • Suprimir 

§ 4" • Suprimir 

§ s• -suprimir 

§ 6° - Suprimir 
' 
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Art. 229 - Suprimir 

§ l 0 
- Suprimir 

§ 2' - Suprimir 

§ 3' - Suprimir 

§ 4' - Suprimir 

Art. 230 - Os pedidos de registro de expressão e sioal de propaganda e de 
declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registras e declaração 
permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados. 

Art. 231 - Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o 
art. 7' da Lei n' 5.172/71 até o término do prazo em curso. 

Art. 232 - É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei n' 
5. 772171. 

Art. 233 - O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na 
vigência da Lei n' 5. 772171 será automaticamente denominado pedido de registro de desenho 
industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita . 

Parágrafo único - Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para 
efeito de cálculo de retribuição qüinqüenal devida. 

Art. 234 - Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem 
sido objeto de exame na forma da Lei n' 5. 772171 não se aplicará o disposto no art. 111. 

Art. 235 - Os recursos interpostos na vigência da Lei n' 5. 772171 serão decididos 
na forma nela prevista. 

Art. 236 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias 
transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, 
podendo esta: 

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público; 

11 - fiXar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do 
Ministério a que estiver vinculado o INPI; e 

III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo 
Ministério a que estiver vinculado o INPI. 

Parágrafo único - As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por 
conta de recqrsos próprios do INPI. 

Art. 237 - O art. 2" da Lei n• 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 2' - O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as 
normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, 
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jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e 
denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial." 

Art. 23 8 - Suprimir 

Art. Z39 - O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei 
destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta lei com a política para 
propriedade industrial adotada pelos demais paises integrantes do MERCOSUL. 

Art. 240- Esta lei entrará em vigor !80 {cento e oitenta) dias após a sua publicação, 
exceto quanto às matérias disciplinadas no inciso III do art. 18, §§ 1 o e 2° do art. 22, e a produtos 
obtidos por meios ou processos químicos e a produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 
medicamentos, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação, para as quais entrará 
em vigor 5 {cinco) anos após sua publicação. 

Art. 241 - Revogam-se a Lei n° 5. 772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei n° 6.348, de 7 
dejuiho de 1976, os arts.187 a !96 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. !69 a 
189 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário. 

''+~t-~~ 
Rei lorlUdoi- NEY SUASSUNA 

r . 

PLC 115, DE 1993 
PARECER DO RELATOR 

SOBRE AS EMENDAS DE PLENÁRIO 

RESUMO DAS EMENDAS 
~ Dispositivo Autor 

242 Art. 3° Sen. Roberto Requião 

243 Art 10, inc. VIII Sen. Marina Silva 

244 Art 10, inc. IX Sen. Roberto Freire 

Teor 

Adota o pnnclpio da reciprocidade ACOLHIDA 
de dirertos na aplicação da lei para 
os pedidos de patente e de registro 
provenientes do exterior, a ser 
expresso na legislação de outros 
palses. 
Altera a redação, retomando ao ACOLHIDA 
texto aprovado na Câmara dos 
Deputados, para permrtir a inclusão 
de técnicas de diagnóstico em 
vegetais no elenco de invenções. 
Altera a redação, tomando mais ACOLHIDA 
abrangente a descrição de matéria 
viva que não se considera 
invenção. 

183 
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245 Art. 10, inc. IX Sen. Geraldo Melo Altera redação, incluindo a REJEITADA 
expressão ·encontrados na 
natureza· na descrição de matéria 
viva que não se considera 
inven~ão. 

248 Art. 16, inc. III Sen. Geraldo Melo Altera redação sobre REJEITADA 
microorgamsmos patenteáveis, 
explicitando a necessidade dos três 
requisitos de patenteabilidade. 

247 Art. 22 Sen. Osmar Dias Acrescenta dois parágrafos ao ACOLHIDA 
artigo, determinando que no 
patenteamento de microorganismo 
e de processo biotecnológico a 
invenção deve se restringir a um 
único processo industrial e 
definindo o concerto de processo 
biotecnológico. 

248 Art. 42, ines. I, 11 Sen. Junia Mansa Altera redação das incisos I e 11, ACOLHIDA 
e III sobre direitos do titular, 

compatibilizando com o texto do 
GATT!TRIPS e suorime o inciso III. 

249 Art. 42, § 2' Sen. Roberto Requião Altera redação sobre Inversão do ACOLHIDA 
õnus da prova, compatibilizando 
com o texto do GATT!TRIPS. 

250 Art. 44-a Sen. Junia Manse Acrescenta art1go apôs o art. 44, ACOLHIDA 
explicitando o dever do titular de 
iniciar a exploração no País do 
objeto da patente. 

251 Art. 44-a, Sen. Ronaldo Cunha Lima Acrescenta art1go apôs o art. 44, REJEITADA 
expltcitando, em dois incisos, o 
dever do titular de desvendar o 
objeto da patente e de iniciar a 
exploração no País do objeto da 
patente. 

252 Art. 71 Sen. Jonas Pinhe1ro Retira a expressão H de interesse REJEITADA 
público~ para os casos de 
concessão de licença compuls6ria 
de oficio. 

253 Art. 131 Sen. Jonas Pinheiro Altera redação para estender a 
proteção da lei ao uso de marca em A PR.Oif4J>A papéis, impressos, embalagens, 
propagandas e documentos 
relativos à atividade do tttular. 

254 Art. 132, V, e Sen. Joao Rocha Acrescenta inciso ao art. 132 e ACOLHIDA 
art. 190, b altera redação do art. 190, b, para 

limitar os direitos do titular da 
marca nos casos de reutilização de 
vasilhames de propnedade dos 
consumidores. 

255 Art. 195 Sen . .:Jonas Pinheiro Acrescenta inciso para tipificar REJEITADA 
como prática delituosa a diwlgação 
de dados técnicos relativos a 
pedidos de patente, quando em 
tramitação nos 6-rg.os do Governo. 

250 Art. 209 Sen. Junia Marise Altera redação para dar maior ACOLHIDA 
poder de controle ao INPI nos CON'I 
contratos de transferência 
tecnologia e similares. 

de ~vBE.ME'IJ,M 
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257 Art. 209 Sen. Roberto Freire Altera redação para dar maior REJEITADA 
poder de controle ao INPI nos 
contratos de transferência de 
tecnologia e similares e acrescenta 
parágrafos autorizando a criação 
de um Fundo da Estimulo ao 
Desenvolvimento Tecnolóaico. 

258 Arts 227, 228 e Sen. Junia Marise Altera redaçAo do art. 227 a ACOLHIDA 
229. suprime os arts. 228 e 229 para 

nAo permrtir o "pipeline·. 
2511 Arts. 10, 18, 24, San. Esperidião Amin Altera os disposrtivos, impedindo REJEITADA 

30, 43, 44, e patenteemento de qualquer fonna 
240 de vida, inclusive microcrganismos 

e postergando a regulamentação 
o ara o ano 2. 000. 

260 Art. 240 San. Ronaldo Cunha Uma Altera a redação, adotando um REJEITADA 
prazo de carência de 8 (oito) anos 
para entrada em vigor da lei, no 
que se refere às matérias novas. 

261 Art. 240 Sen. José Eduardo Outra Altera a redação, adotando um ACOLHIDA 
prazo de carência de 5 ( cincó) anos COIVl 
para entrada em vigor da lei, no Sv8EI't1ÇIIIi>A 
que se refere às matérias novas. 

262 Art. 10, inc. VIII Sen. Jonas Pinheiro Altera a redação, retomando ao ACOLHIDA 
texto aprovado na Câmara dos 
Deputados, para permitir a inclusão 
de técnicas da diagnóstico em 
vegetais no elenco de invenções. 

263 Art. 1 O, inc. IX Sen. Jonas Pinheiro Altera redação, incluindo a REJEITADA 
expressão ·encontrados na 
natureza• na descrição de matéria 
viva que não se considera 
invencao. 

264 Art. 22, § 1° Sen. Jonas Pinheiro Suprime o§ 1° ao art. 22, acolhido REJEITADA 
na CAE, que determina a 
vinculação de microorganismo a 
um único processo industrial, para 
fins de patenteamento. 

265 Art. 24, parág. Sen. Jonas Pinheiro Altera redaçao. pennitindo, em REJEITADA 
único certos casos que o material 

biológico objeto do pedido de 
patente não seta deoositado. 
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QUADRO COMPARATIVO ENTRE O PLC N° 115/93 E EMENDAS 

PROPOSTAS PELO RELATOR NEY SUASSUNA, INCORPORADAS AO 

SUBSTITUTIVO APRESENTADO APÓS ANÁLISE DAS EMENDAS DE 

PLENÁRIO 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N" 115, DE 1993 EMENDAS 

(N" 824-A, de 1991, na orieem) 

Regula direitos e obriga<;aes 
relativos à propriedade 
industrial. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

DlSPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1' - Esta lei regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial. 

Art. 2' - A proteção dos direitos relativos à pro- Art. 2' - A proteção dos direitos relativos à proprie-
priedade industrial, considerado o seu interesse dade industrial, considerado o interesse social e o 
social e o desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento tecnológíco e económico do PaíS., se 
econôntico do País, se eferua mediante: eferua mediante: 

Emendo CCJ o CAE 

I - concessão de patentes de invenção e de modelo 
de utilidade: 

II - concessão de registro de desenho industrial: 

lii - concessão de recistro de marca: 

IV - repressão às falsas indicactles eeo!!l'àficas: e 

V - repressão à concorrência desfeai. 

Art. 3' - Aplica-se tambem o disposto nesta lei: 

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do 
do exterior e depositado no Pais por quem tenita exterior e depositado no Pais por quem tenita proteção 
proteção assegurada por tratado ou convenção em assegurada por tratado em vigor no Brasil e cuja 
vigor no Brasil: e legislação nacional de seu país de origem contenha os 

mesmos preceitos estabelecidos nesta Lei. 

Emenda de Plenário n• 242-PLEN 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N" 113, DE 1993 EMENDAS 

(N" 824-A, de 1991. na orieem) 
II -aos nacionais ou pessoas domiciliadas em pais II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país 
que assegure aos brasileiros ou pessoas cuja legislação nacional contenha os preceitos 
domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos estabelecidos nesta Lei e assegure aos brasileiros ou 
iguais ou equivalentes. - pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de 

direitos iguais ou equivalentes. 

Emtnda de Plenáirio n• 242-PLEN 

Art. 4" - Os dispositivos dos uatados ou coo- Art. 4" - Os dispositivos dos tratados em vigor no 
venções internacionais, após sua aprovaçio pelo Brasil. são aplicáveis, em ignaldade de condições, às 
Congresso Nacional, são aplicáveis, em ignaldade pessoas tisicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas 
de condições, às pessoas tisicas e jurídicas no País. 
nacionais ou domiciliadas no País. 

EmondoCCJeCAE 

Art. 5° - Consideram-se bens móveis, para os 
efeitos lemtis. os direitos de propriedade industrial. 

TITULO I 

DAS PATENTES 

CAPITULO I 

DA TITULARIDADE 

Art. 6" - Ao autor de invenção ou modelo de uti- Art. 6" - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade 
!idade ser:i assegurado o direito de obter a patente ser:i assegurado o direito de obter a patente que lhe 
que lhe garanta a propriedade. nas condições garanta a propriedade, nos termos desta lei. 
estabelecidas nesta lei. 

EmendaCAE 

§ 1"- Salvo prova em contrário, presume-se u re-
querente legitimado a obter a patente. 

§ 2" - A patente poderá ser requerida em nome 
próprio. pelos herdeiros ou sucessores do autor, 
pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o 
contrato de trabalho ou de prestação de serviços 
determinar aue oenenca a titularidade. 

§ 3" - Quando se tratar de invenção ou de modelo 
de utilidade realizado conjuntamente por duas ou 
mais pessoas. a patente poder:i ser requerida por 
todas ou qnalquer delas. mediante nomeação e 
quaiificação das demais. para ressalva dos res-
~ivos direitos. 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N" 115, DE 1993 EMENDAS 

(N' 824-A, de 1991, na origem) 

§ 4° • O inventor será nomeado e qualificado. Manutenção do texto da c.am.ra doa Oeputadoa, 

podendo requerer a aio divulgaçào de sua acolhendo emenda da CAE. 
nomeação. 

An. 7" • Se dois ou mais autores tiverem realizado 
a mesma invenção ou modelo de utilidade, de 
forma independente, o direito de obter patente será 
assegurado àquele que provar o depósito mais 
antigo, independentemente das datas de invenção 
ou criação. 

Parágrafo único ç A retirada de depósito anterior 
sem produção de qualquer efeito dará prioridade 
ao dePósito imediatamente posterior. 

CAPITULOU 

DA PA TENTEABILIDADE 

Seelol 

Du Invenções e 
Dos Modelos de Utilidade Patenteáveis 

An. 8" • E patenteàvel a invenção que atenda aos 
requisitos de novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial. 

An. 9" ·E patenteàvel como modelo de utilidade o 
objeto de uso prático. ou parte deste. suscetível de 
aplicação industrial, que apresente nOva forma ou 
disposição, envolvendo ato inventivO, que resulte 
em melhoria funcional no seu uso ou em sua 
fabricação. 

Ar!. 1 O • Não se considera invenção nem modelo 
de utilidade: 

I • descobenas, teorias científicas e métodos 
matemáticos: 

II • concepções puramente abstratas: 

III • esquemas. planos. princípios ou métodos 
comerciais. contábeis. financeiros. educativos, 
publicitários. de soneio e de fiscalização: 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N" 115, DE 1993 EMENDAS 

(N• 824-A, de 1991, na origem) 

IV - as obras literárias. arquítetónicas. anísticas e IV - obras literárias. arquitetónicas.. artisticas e 
cientificas ou qualquer criação estética; - - cientificas ou qualquer criação estéúca: 

Emenda CCJ e CAE 

' 
V - programas de computador em si: ~ 1 ..... 

VI - ªºresenll!Ção de info . 

vn - regras de jogo; 

vm -técnicas operatórias ou círúrgicas e métodos Manutenção do texto do C4mml doa O.putodos, 
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no 01Colhendo Emendas de Pleúrio n•s :U:S..PLEN e 212-PLEN 

corpo humano ou animal: e 

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e mate- IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e 
riais biológicos encontrados na natureza, ou materiais biológicos, inclusive o genoma e as 
ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou seqUências genéticas, ainda que isolados da natureza, 
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os e os processos biológicos naturais. 

processos biológicos naturais. 
Emenda de Plenário n• 244-PLEN 

Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são 
considerados novos quando Dão compreendidos no 
estado da técnica. 

§ I' .. O estado da técnica é constiruído por tudo 
aquilo tornado acessível ao público antes da data 
de depósito do pedido de patente, por descrição 
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no 
Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos 
arts. 12. 16 e 17. 

§ 2' - Para aferição da novidade, o conteUdo 
completo de pedido depositado no Brasil, e ainda 
não poblicado. será considerado estado da técnica 
a partir da data de depósito. ou da prioridade 
reivindicada, desde que venha a ser publicado. 
mesmo que subseqüentemente. 

§ 3' - O disposto no parágrafo anterior será apli- § 3' - O disposto no parágrafo anterior será aplicado 
cado ao pedido mtemacional de patente deposi- ao pedido internacional de patente depositado 
tado segundo tratado ou convenção em vigor no segundo tratado em vigor no Brasil, desde que haja 
Brasil. desde que haja processamento nacional. processamento nacional. 

Emenda CCJ e CAE 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N" 115, DE 1993 EMENDAS 

(N° 824-A. de 1991, na Ori2Cm) 

Art. 12 - Não será considerada como estado da 
técnica a divulgação de invenção ou modelo de 
utilidade. quando ocorrida durante os 12 (doze) 
meses que precederem a data de depósito ou a da 
orioridade do pedido de patente. se promovida: 

I /' 

I - pelo inventor; I - pelo inventor. quando realize demonstração, 
comunicação a entidades cientificas ou exibições 
em exposições oficiais ou oficialmente 
reconhecidas; 

EmondaCCJ 

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade ln-
dustrial - INPI, através de publicação oficial do 
pedido de patente depositado sem o consentimento 
do inventor, baseado em informações deste obtidas 
ou em decom1ncia de atos oor ele realizados: ou 

m - por terceiros, com base em informações ob- Suprimir. 
tidas direta ou indiretamente do Inventor ou em 
decorrência de atos por este realizados. EmondaCCJ 

Paragrafo Unico - O INPI poderá exigir do in-
ventor declaração relativa à divulgação, acom-
panhada ou não de provas, nas condições estabe-
lecidas em re~amento. 

Art. 13 - A invenção é dotada de atividade in- Art. 13 - A invenção é dotada de aúvidade inventiva 
ventiva sempre que, para um técnico no assunto, qumdo. para um técnico no assunto. rião decorra de 
não decorra de maneira evidente ou óbvia do es- maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 
tado da técnica. 

EmondoCAE 

Art. 14 - O modelo de utilidade é dotado de ato Art. 1 ~ - O modelo de utilidade é dotado de ato 
inventivo sempre qu~ para um técnico no assunto. inventivo quando. para um técnico no assunto. não 
não decorra de maneira COU\UM ou vulgar do decorra de maneira comum ou vulgar do estado da 
estado da técnica. técnica. 

EmondoCAE 

Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são An. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são 
considerados suscetiveis de aplicação industrial considerados susceúveis de aplicação industrial 
quando possam ser utilizados ou produzidos em quando possam ser utilizados ou produzidos em 
qualquer tipo de indústria, inclusive agrícola e qualquer tipo de indústria. 
e:rtrativa e de produtos manufaturados ou natu ... 
ra.is. EmendaCCJ 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N" 115, DE 1993 

(N" 824-A, de 1991. na origem) 

Seção II 

Da Prioridade 

Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país 
que mantenha acordo com o Brasil ou em 
organização internacional. que produza efeito de 
depósito nacional, será assegurado direito de 
prioridade. nos prazos estabelecidos no açorda. 
não sendo o depósito invalidado nem prejudicado 
por fatos ocorridos nesses prazos. 

§ I' - A reivindicação de prioridade será feita no 
ato de depósito. podendo ser suplementada dentro 
de 60 (sessenta) dias. por outras prioridades 
anteriores à data do depósito no Brnsil. 

§ 2' - A reivindicação de prioridade será com
provada por d=ento hábil da origem. contendo 
número. data. titulo, relatório descritivo e, se for o 
caso. reivindicações e desenhos. acompanhado de 
tradução simples da certidão de depósito ou docu
mento eqüivalente contendo dados identificadores 
do pedido. cujo teor é de inteira responsabilidade 
do depositante. 

§ 3' - Se não efetuada por ocasião do depósito, a 
comprovação deverá ocorrer em até 6 (seis) meses 
contados do depósito. 

EMENDAS 

i ..... 

MIII1Uionçio do ttlldo dJI c-. doo Deputadoo. 

--dJICAE 

Monutonçjo do tollto do c-. doo Doputadoo, 

--dJICAE 

§ 2' - Se não efetuada por ocasião do depósito, a 
comprovação deverá ocorrer em até 180 (<enio e 
oitenta) dias contados da data do depósito. 

Emondll CCJ o CAE 

§ 4' - Para os pedidos intemacinnais depositados Monutonçlo do toxto do camara doa Deputadoo. 
em virtude de tratado em vigor no BrnsiL a tra- acolhondo- dJI CAE 
dução prevista no § 2' deverá ser apresentada no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da 
entrada no processamento nacional. 

§ 5' - No caso de o pedido depositado no Brnsil 
estar fielmente contido no d=ento da origem. 
será suficiente uma declaração do depositante a 
este respeito para substituir a tradução simples. 

191 



192 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N" 115, DE 1993 

EMENDAS (N" 824-A, de 1991, na orieem) 

§ 6" -Tratando-se de prioridade obtida por cessão. § 6" - Tratando-se de prioridade obtida por cessão. o 
o documento correspondente devera ser documento corr~ndente devera ser apresentado 
apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias dentro de 180 (cent e oitenta) dias contados da data 
contados do depósito. ou. se for o caso~ -da data da da depósito. ou. se for o caso. em até 60 (sessenta) 
entrada do processamento nacional. dias da data da entrada do processamento nacional. 

dispensada a legalização consular no país de 
origem. 

ErnendaCAE 

§ 7" - A falta de comprovação nos prazos estabe-
lecidos neste artigo acarretara a perda da priori-
dade. -

§ 8" - Em caso de pedido depositado com rei-
vindicação de prioridade. o requerimento para 
antecipação de publicação devera ser instnúdo 
com a comprovaêao da prioridade. 

Art. 17 - O pedido de patente de invenção ou de 
modelo de utilidade depositado originalmente no 
Brasil, sem reivírtaicação de prioridade e não 
publicado, assegwará o direito de prioridade ao 
pedido posterior sobre a mesma matéria, deposi-
tado no Brasil pelo mesmo requerente ou succs-
sores. dentro do prazo de I (um) ano. 

§ 1° - A prioridade sem admitida apenas para a 
matéria revelada no pedido anterior, não se es-
tendendo a matéria nova introduzida. 

§ 2• - O pedido anterior ainda pendente sem 
considerado definitivamente arquivado. 

§ 3° - O pedido de patente originário de divisão 
de pedido anterior não podem servir- de base a 
reivindicação de prioridade. 

Secão III 

Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade 
Não- Patenteáveis 

Art. 18 - Não são patenteáveis: 

' 
J - o que for contrário à moral. aos bons constumes 
e à sei!Ufanca. à ordem e à saúde públicas: -
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II - as substãncias& matérias. misturas. elementos 
ou produtos de qualquer espécie. bem como a 
modificação de suas propriedades fisico-quünicas 
e seus respectivos processos de obtenção ou 
modificação. quando resultantes de transformação 
do núcleo atómico: e 

III - seres vivos. inclusive microor~- lii · o todo ou qualquer pane de seres vivos. exceto 
do isolados de processo industrial. microorganismos quando vinculados a um processo 

~ 
industrial. 

Emenda do Relator LI'---
L~ 

Parágrafo único • As proibiçileS deste artigo, oh- Suprtmir. 

servado o disposto no art. 10, inciso IX, não in· 
cluem as reivindicaçileS de patentes de invenção Emenda do R-ar 
relacionadas a microorganismos, desde que sua 
utilização se dê unicamente para um determinado 
processo que Rera um oroduto esnccifico. 

CAPITULOW 
. 

DO PEDIDO DE PATENTE 

Seçlol 

Do DepÓSito do Pedido 

Art. 19 - O pedido de patente, nas condiçileS es· 
tabelecidas nela INPI. conterá: 

! · requerimento: 

H - relatório descritivo: 

[[[ • reivindicações:· 

!V • desenhos. se for o caso: 

V· resumo: e 

VI· comprovante do pagamento da retribnição 
relativa ao depósito. 
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Art 20 - Apresentado o pedido, será ele submetido 
a exame fonnal preliminar e, se devidamente 
instruído. será protocolizado. considerada a data 
de depósito a da sua apresentação. 

Art. 21 - O pedido que não atender fónnalmente Art. 21 - O pedido que não atender ao disposto no art. 
ao disposto no art. 19. mas que contiver dados 19. mas que contiver dados minimos relativos ao 
relativos ao objeto. ao depositante e ao inventor. objeto, ao depositante e ao inventor. poderá ser 
poderá ser entregue. mediante recibo datado. ao entregue. mediante recibo datado, ao INPI, que 
INPI, que estabelecerá as exigências- a serem estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo 
cumpridas. no prazo de 30 (trinta) dias. sob pena depositante. no prazo de 30 (trinta) dias. sob pena de 
de ser considerado inexistente. devolução ou arquivamento da documentação. 

EmendaCAE 

Parágrafo Unico - Cumpridas as exigências. o § lo - Cumpridas as e.xigências. o depósito será 
depósito será considerado como eferuado na data considerado como efetuado na data do recibo. 
da apresentação do pedido. - i Emend01CAE 

§ 2° - Havendo referêncta no relatório descritivo do 
pedido. a desenho que não tenha sido apresentado no 
ato do depósito. o depositante deverá apresentá-lo no 
prazo fixado no caput, sob pena de se considerar 
inexistente a referência. 

Emend•CAE 

.. § 3° A data do depósito, no caso previsto no parágrafo 
anterior, será aquela de apresentação dos desenhos. 

EmondaCAE 

Seçlo II 

Das Condições do Pedido 

Art. 22 - O pedido de patente de invenção terá de 
se referir a uma única invenção ou a um grupo de 
iilvenções inter-relacionadas de maneira a 
comoreenderem um único conceito inventivo. 

§ 1° - No caso de microorganismo transgênico e 
processo biotecnológico, a· respectiva invenção deve 
se restringir à utilização em um único processo 
industrial. 

Emenda de Plenário n• 2'7 ..PLEN 
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An. 23 -O pedido de patente de modelo de utili
dade terá de se referir a um único inodelo princi~ 

· pai, que poderá incluir uma pluralidade de ele
mentos distintos, adicionais ou variantes cons .. 
trutivas ou configurativas, desde que mantida a 
unidade técnico-funciori31 e comoral do obieto. 

An. 24 - O relatório deverá descrever clara e 
snficientemerite o objeto, de modo a possibilitar 
sua realização por técnico no assunto e indicar, 
quando for o caso, a melhor forma de execução. 

Parágrafo Unico - No caso de material biológico 
essencial à realização prática do objeto do pedido 
que não possa ser descrito na forma do "caput" e 
que não estiver acessível ao público, o relatório 
será suplementado por depósito do material em 
instituição autorizada pelo INPI ou indicada em 
acordo internacional. 

An. 2S - As reivindicações dever.Io ser funda
mentadas no relatório deseritivo, caracterizando as 
particularidades do pedido e definindo, de modo 
claro e oreciso. a matéria obieto da orotecão. 

EMENDAS 

§ 2° - Para os efeitos desta lei. considera-se processo 
biotecnológico todo e qualquer encadeamento de 
ações. exceto o de processos biológicos naturais. que 
utilize organismos vivos para elaborar ou modificar 
produtos. melhorar plantas e animais ou obter. 
desenvolver e modificar m.icroorganismos. para uso 
especifico. 

Emenda de Plenirio n• 247 -PLEN 

§ 3° - Para os efeitos desta Lei. microorganismos 
transgênicos são organismos. exceto o todo ou parte 
de células de vegetais ou de animais. que expressem. 
mediante inten·enção humana uma característica 
existente em outro organismo encontrado na 
natureza. 

Emenda do Relator 

I~ 

An. 24 - O relatório deverá descrever clara e 
snficientemente o objeto, de modo a possibllitar sua 
realização por técnico no assunto, e indicaJ. 
precisamente, a melhor forma de execução. 

Emonda CCJ e CAE 

Parágrafo único - No caso de patente relacionada com 
nticroorganismo transgênico, o relatório será 
suplementado por depósito de amostra do mesmo, em 
instituição autorizada pelo INPI ou indicada em 
acordo internacional. para possibilitar a comprovação 
prática do objeto do pedido de patente. 

EmondaCCJ 

195 
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Art. 26 - O pedido de patente poderá ser dividido 
em dois ou mais. de oficio ou a requerimento do 
depositante. até o final do exame. desde que o 
oedldo dividido: 

I - façareferência esnecifica ao oedido original. e 

II • não exceda à matêria re\'elada constante do 
oedido original. 

Parágrafo Unico - O requerimento de divisão em 
desacordo com o disposto neste artigo será ar-
auivado. -· 

Art. 2 7 - Os pedidos divididos terão a d:ita de 
depósito do pedido original e o beneficio de pri-
aridade deste. se for o caso. . 

Art. 28 - Cada pedido dividido será sujeito a pa-
gamento das retribuições correspondentes. 1 \ 

fV' 
Art. 29 - O pedido de patente retirado ou aban- Art. 29 - O pedido de patente poderá ser retirado 
danado será obrigatoriamente publicado. antes da publicação, não produzindo qnalquer efeíto. 

EmondaCAE 

§ 1 • - O pedido de retirada deverá ser apresentado § 1° - O pedido de retirada deverá ser apresentado em 
em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do até 16 (dezesseis) meses, contados da data do depósito 
depósito ou da prioridade mais antiga. mais antigo ou da prioridade mais antiga. 

Nova 
Mesmo no caso de o depósito mais antigo ser de outro 
deoositante? 

§ 2• - A retirada de um depósito anterior sem M...utonçio do luto da c-. dos lloputadoa, 
produçio de qualquer efeito dará prioridade ao acol-ornond.ld.ICAE 
depósito imediatamente posterior. 

Seçioill 

Do Processo e do Exame do Pedido 

Art. 30 - O pedido de patente será mantido em 
sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data 
de depósito ou da prioridade mais antiga, quando 
houver, após o que será publicado, à exceção do 
caso previsto no an. 75. 
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§ 1' - A publicação do pedido poderá ser anteci-
mda a reÕuerimento do.deoositante. 

§ 2' - Da publicação deverão constar dados 
identificadores do pedido de patente. ficando cópia 
do relatório descritivo, das reivindicações, do 
resumo e dos desenhos à disposição do público no 
INPI. 

§ 3' - No caso previsto no parágrafo único do an. 
24, o material biológico tomar-se-á acessivel ao 
oúblico com a oubli,;cão de aue trata este artieo. 

Art. 31 - Publicado o pedido e até o final do 
exame. será facultada a apresentação. pelos inte-
ressados. de documentos e informações para 
subsidiarem o exarae. 

Parágrafo U nico - O exame não será iniciado antes 
de decorridos 60 (sessenta\ dias da publicação. 

I \ 

Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o Art. 32 - Para melhor esclarecer ou defiiiir o pedido 
pedido de patente. o depositante poderá efetuar de patente. o depositante poderá cfetuar alteraÇões até 
alterações até o requerimento do exame, desde que o final do exame, desde que estas se liotitem à 
estas se lii!Útem à matéria itiicialmente revelada matéria inicialmente revelada no pedido. 
no pedido. 

EmendaCAE 

n" 

Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser 
requerido pelo depositante ou por qualqlier requerido pelo depositante ou por qualquer 
interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses interessado, no prazo de 3 (tr&) anos contados da 
contados da data do depósito, sob pena do ar- data do depósito, sob pena do arquivamento do 
quivamento do pedido. pedido. 

Emenda CCJ o CAE 

Parágrafo Unico- O pedido de patente poderá ser 
desarquivado, se o depositante assim o requerer, 
dentro de 60 (sessenta) dias contados do 
arquivamento, mediante pagamento de uma re-
tribuição específica, sob pena de arquivamento 
definitivo. 

Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apre-
sentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre 
que solicitado, sob pena de arquivamento do pc-
dido: 
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I - objcções, buscas de anterioridade e resultados 
de exame para concessão de pedido correspon-
dente em outros países. quando houver reivindi-
cacão de nrioridade: . 

II - documentos necessários à regularização do 
nrocesso e exame do neclido: e 

III - tradução simples do documento hábil referido 
no § 2" do an. 16. caso esta tenha sido substiruída 
cela declaração orevista no & 5" do mesmo artigo. 

Art. 3 5 - Por_ ocasião do exame técnico~ será ela-
borado o relatório de busca e parecer relativo a: 

I -oatenteabilidade dooedido: 

II - adaotacão do oedido ã narureza reivindicada: 

III - reformulacão do oedido ou divisã.o: ou 
~ 

IV - exit?:ências técnicas. i I ,, 
• I \ I 

Art. 36 - Quando o parecer for pela não patente- Art. 
u 

36 - Quando o parecer for pela não patente-
abilidade ou pelo não enquadramento do pedido abilidade ou pelo não enquadramento do pedido ua 
ua narureza reivindicada ou formular qualquer narureza reivindicada ou formular qualquer 
exigência. o depositante será intimado para ma- exigência. o depositante será ilitimado para ma-
nifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias. nifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias. 

EmondoCAE 

§ I" - Não respondida a exigência, o pedido será 
definitivamente arouivado. -

§ 2" - Respondida a exigência, aintla que não 
cumprida, ou contestada sua formulação, e ha-
vendo ou não manifestação sobre a patenteabili-
dade ou o enquadramento. dar-se-á prossegui-
menta ao exame. 

Art. 3 7 - Concluído o exame, será proferida de-
cisão, deferindo ou indeferindo o pedido de pa-
tente. 
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CAPITULO IV 

DA CONCESSAO E DA VIGENCIA DA 
PATENTE 

Seelo I 

Da Concessio da Patente 

Art. 38 - A patente será concedida depois de ae-
ferido o pedido, e comprovado o pagamento da 
retribuição correspondente, expedindo-se a res-
oectiva carta-oatente. 

§ 1 o - O pagamento da retribuição e respectiva 
comprovação deverão ser eferuados no prazo de 60 
(sessenta) dias contados do deferimento. 

§ 2° - A retribuição prevista neste artigo poderá 
ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) 
dias após o prazo previsto no § lo, inde-
pendentemente de notificação. mediante paga-
mente ·de retribuição específica. sob pena de ar-
auivamento definitivo do ·oedido. 

§ 3° - Reputa-se concedida a patente na data de 
oublicacão do resoectivo ato. 

Art. 39 - Da carta-patente deverão constar o 
número, o titulo e a natureza respectivos, o nome 
do inventor, observado o disposto no art. 6°, § 4°, a 
qualificação e o domicilio do titular, o prazo de 
vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e 
os desenhos, bem como os dados relativos à 
orioridade. 

SedoU 

Da Vi~ncia da Patente 

Art. 40 - A patente de invenção vigornrá pelo An. 40 - A patente de invenção vigornrá pelo prazo 
prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utili- de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo 
dade pelo prazo de lO (dez) anos contados da data prazo de 15 (quinze) anos contados da data de 
de depósito. depósito. 

EmenclaCAE 
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Parágrafo Único - O prazo de vigência não setá Parágrafo único - O prazo de vigência não setá 
inferior a 10 (dez) anos para as patentes de in· imerior a 8 (oito) anos para as patentes de invenção 
venção e 7 (sete) anos para as patentes de modelo e de modelo de utilidade, a contar da da!a de 
de utilidade, a contar da da!a de concessão, concessão, ressalvada a hlpótcse de o INPI estar 
ressalvada a hlpótese de o INPI estar impedido de impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, 
proceder ao exame de mérito do pedido, por por pendência judicial comprovada ou por motivo de 
pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. 
força maior. 

Emenda do Relator 

CAPITULO V 
• 

DA PROTEÇAO CONFERIDA 
PELA PATENTE 

Seção I 

Dos Direitos Dos Direitos e Deveres 

Emend•CCJ 

Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela 
patente será determinada pelo teor das reivindi- o 

cações, interpretado com base no relatório des-
critivo e nos desenhos. 

Art. 42- A patente comere a seu tirular o direito Art. 42 - Uma patente comerirá ao seu titular os 
de impedir terceiro. sem seu consentimento.. 4e seguintes direitos e.xclusivos: 
fabricar., usar, vender, expor à venda, comprar, 
ofertar, importar. exportar ou estocar: '" jv 

I - produto objeto de patente; 
,/ 

I - quando o objeto da patente for um produto, o de 
evitar que terceiros. sem seu consentimento. 
produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou 
importem, com esses propósitos, aquele produto; 

Emend• de Plenúio n• 2a-PLEN 
•. 

II - processo ou produto obtido por processo II - quando o objeto da patente for um processo, o de 
patenteado; evitar que terceiros, sem seu consentimento, usem o 

processo e usem, coloquem à venda, vendam ou 
importem, com esses propósitos, o produto obtido 
diretamente por aquele processo, ressalvado o 
disposto nos ans. 10 e 18. 

Emend• de Plenllrio n• 241-Pl.!N 
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lll - ccimponente de um produto patenteado, ou Suprimir. 
material ou equipamento para realizar um pro-
cesso patenteado. desde que a aplicação final do Emenda CCJ e CAE 

componente, material ou equipamento induza, 
necessariamente, à exploração da invenção on 
modelo obieto do priviléltio. 

§ I' - Ao titular da patente é assegurado ainda o Suprimir. 
direito de impedir que terceiros contribuam para 
que outros pratiquem os atos estipulados neste EmondaCCJ 
artigo. 

§ 2' - Ocorrerá violação de direito da patente de Parágrafo único - Para a comprovação de violação de 
processo, a que se refere ·a inciso II deste artigo, direito da patente de proceSso. quando o produto é 
quando o possuidor ou proprierário não comprovar novo e existir probabilidade significativa de o produto 
que o seu produto foi obtido por processo de ter sido feito pelo processo e o titular da patente não 
fabricação diverso daquele protegido pela patente. tiver sido capaz. depois de empregar razoáveis 

esforços. de determinar o processo efetivamente 
utilizado. a autoridade judicial poderá exigir que o 
demandado prove que o processo utilizado é distinto 
do processo patenteado. 

Emenda de Plenirio n• 249.PLEN 

Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se 
aplica: 

I - aos atas praticados por terceiros não autori- .. ~ .. •-: .... 

zados. em caràter privado e sem finalidade co-
mercial. desde que não acarretem prejuizo ao 
interesse econõmico do titUlar da patente: 

II - aos atas praticados por terceiros não autori-

t0--; zados. com finalidade experimental. relacionados 
a estudos ou peSQuisas cienúficas ou tecnológicas: 

m - à preparação de medK-amento de acordo com 
prescrição médica para casos individuais, 
executada por profissional habilitado. bem como 
ao medicamento assim . . 
IV - a produto fabricado de acordo com patente de 
processo ou de produto que tiver sido colocado no 
mercado interno ou externo direlameote pelo 
titular da patente ou com seu consentimento: ---
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V • a terceiros que, no caso de patentes relacio- Manutonçio do luto da Cimonl doo Depugcloo, 

nadas com matéria viva, utilize~ sem finalidade --claCAE 
econõnúca, o produto patenteado 'como fonte 
inicial de variação ou propagaçãó para obter 
outros produtos: e 

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacio- VI • a terceiros que, no caso de patentes relacionadas 
nadas com matéria viva, utilizem. ponham em com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou 
circulação ou comercializem um produto paten· comcrciallzcm wn produto patenteado que haja sido 
teado que haja sido introduzido licitamente no introduzido licitamente no comércio pelo detentor da 
comércio pelo detentor da patente ou por detentor patente ou por detentor de licença, desde que o 
de licença, desde que o produto patenteado nao produto patenteado nao seja utili2ado para reprodução 
seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial do material propagativo como tal da 
comercial da matéria viva em causa. matéria viva em cauSa. 

Emenda do Relllor 

VIl . a componentes de microorganismos 
transgênicos patenteados. quando transferidos para ou 
expressos em seres vivos não-patenteáveis. nos termos 
dos ans. lO e 18. 

Emenda do Relator 

Art. 4-+ • Ao titular da patente é assegurado o di· 
reito de obter indenização pela exploração iode· 
vida de seu objeto, inclusive em relação à expio-
ração ocorrida entre a data da publicação do 
pedido e a da concessão da natente. 

§ 1 o • Se o infrator obteve. por qualquer meio. § I o • Se o infrator obteve. por qualquer meio, 
conhecimento do conteúdo do pedido depositado. conhecimento do conteúdo do pedido depositado. 
anteriormente à publicação. contar~se-á o período anteriormente à publicação. contar-se-á. para efeito 
da exploração indevida para efeito da indenização de indenizaçãe. o período a partir da data de início 
a partir da data de tal conhecimento. da exploração. 

Emenda CCJ e CAE 

•Jl 
§ 2° • Quando o objcto do pedido de patente se 
referir a material biológico, depositado na forma 
do parágrafo ímicó do art. 24, o direito à indeni· 
zação será somente conferido quando o material 
biológico se tiver tornado acessível ao público. 

§ 3° • O direito de obter indenização por expio-
ração indevida, inclusive com relação ao período 
anterior à concessão da patente, está linútado ao 
conteúdo do seu obicto. na forma do art. 41. 
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Art. 44-a. É dever do titular da patente ' .. 
lillaat no 

Pais a exploração cfetiva de seu objeto dentro de 3 
(três) anos da concessllo, admitida a interrupç;lo por 
prazo não superior a 1 (um) ano, entendendo-se a 
exploração cfetiva por fabricação ou produção local 
nos limites do território nacional, de modo a atender 
integralmente a demanda do mercado, em quantidade 
e qualidade. 

Emonclo de Plen*rio n' 280-PI.EN 

SeeAo fi 

Do Usuário Anterior 

Art. 45 - A pessoa de boa-fé que, antes da data de 
depósito ou de prioridade de pedido de patente, 
explorava seu objeto no Pais, será assegwado o 
direito de continuar a exploração, sem ânus, na 
forma e condicão anteriores. 

§ 1 • - O direito conferido na forma deste artigo só 
poderá ser cedido juntamente com o negócio ou 
empresa, ou parte desta que tenha direta relação 
com a exploração do objeto da patente, por 
alienacão ou arrendamento. 

.. .... ~. 
§ 2• - O direito de que trata este artigo não será 
assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento 
do objeto da patente através de divulgação na 
forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido 
depositado no prazo de 1 (um) ano. contado da 
divuleacão. 

CAPITULO VI 

DA NULIDADE DA PATENTE 

' Sodol \)'I 

I -
__ ._ I 

Art. ~J!a a patente concedida contrariando 
as disposL desta lei. 
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Art. 4 7 - A nulidade poderá nllo incidir sobre to-
das as reivindicações, sendo condiçlo para a nu-
lidade pan:ial que as reivindicações subsistentes 
constituam matéria patenteável por si mesmas. 

Art. 48 - A nulidade da paten1C produzirá efeitos a 
partir da data do depósito do JJC(Üdo. 

Art. 49 - No caso de inobservância do disposto no MonutenÇio do texto da CM>oro dos Deputados, 

an. 6• . o inventor poderá, al~mativamenle, acolhondoamondadaCAE. 

reivindicar, em açlo judicial, a adjndicaçlo da 
_I"!_tenle. 

Seçioll 

Do Processo Administrativo de Nulidade -

Art. 50 - A nulidade da paten~ será declarada 
administrativame~ quando: 

I - nllo tiver sido. atendido qualquer dos requisitos I - nllo tiver sido atendido qualquer dos requisitos 
estabelecidos nos arts. 6° a 10; legais; 

EmondaCAE 

ll - o relatório e as reivindicações n11o ateoderem 
ao disposto nos arts. 24 e 25 · · 

m - o objeto da pateniC se ~ além do con-
teúdo do tlCdido ori · · ;ou 

IV - no seu processamento, tiver sido omitida 
qualquer das formalidades essenciais, iiulispen-
sáveis à concessão. 

An. SI - O processo de nulidade poderá ser ins- Art. S 1 - O processo de nulidade poderá ser ins-
taurado de ofício ou medianlc requerimento de taurado de ofício ou median~ requerimento de 
qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo qualquer pessoa, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
de 6 (seis) meses contados da concessão da pa- dias contados da concessão da ~te. 
~nte. 

EmondaCAE 

"'" I Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá 
ainda que extinta a~~-

j Emendo Cc.J e CAE 
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Art. 52 - O titular será intimado para se manifes-
tar no orazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 53 ·Havendo ou não manifestação, decorrido 
o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá 
parecer, intimando o titular c o requerente para se 
manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 54 • Decorrido o prazo fixado no artigo an-
terior. mesmo que não apresentadas as manifes· 
tações, o processo será decidido pelo Presidente do 
INPI. encerrando-se a instância administrativa. 

Art. 55 -O processo de nulidade prosseguirá ainda Suprimir. 
que extinta a patente. 

Emonda CCJ o CAE 

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados 
de adição, as disposições desta Seção. 

Emonda CCJ o CAE 

Seçãom 

Da Ação de Nulidade 

Art. 56 - A ação de nulidade poderá ser proposta a 
. . --

qualquer tempo da vigéncia da patente. pelo INPI 
ou llOr qualquer pessoa com leltitimo interesse. 

§ 1 o - A nulidade da patente poderá ser argüida. a 
qualquer tempo. como matéria de defesa. 

§ 2° - O juiz poderá, preventiva ou incidental-
mente. determinar a suspensão dos efeitos da 
patente. atendidos os requisitos processuaiS pró-
prios. 

Art. 57 • A ação de nulidade de patente será 
ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, 
_q_uando não for autor. intervirá no feito. -- ,, 
§ 1 o - O prazo para resposta do réu titular da 
patente será de 60 (sessenta) dias. . 
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§ 2° - Transitada em julgado a decisão da ação de 
nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência 
de terceiros. 

CAPITULO VII 

DA CESSAO E DAS ANOTACOES 

Art. 58 - O pedido de patente e a patente, cujo Art 58 - O pedido de patente ou a patente, ambos de 
conteúdo é indivisível,, poderão ser cedidos, total conteúdo indivisivel, poderão ser cedidos, total ou 
ou parcialmente. paiCialmcntc. 

EmondaCAE 

Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotac;ões: 

I - da cessão, fazendo constar a qualificação 
completa do cessionário: 

n - de qualquer limitação ati ônus que recaia sobre 
o pedido ou a patente: e 

m - das alterac;ões de nome, sede ou endereço do 
deoosítante ou titular. 

Art. 60 - AI; anotac;ões produzirão efeito em re- Art 60 - A!; aootaÇões produzirão efeito em relação a 
lação a terceiros a partir da data de seu requeri- terceiros a partir da data de sua publicação. 
meato ao INPL 

Emenda CCJ e CAE 

CAPITULO VIII 

DAS LICENCAS 

Seclo I 

•. Da Licença Voluntária 

Art. 61 - O titular de patente ou o depositante. Art 61 - O titular de patente ou o depositante poderão 
cujo pedido tenha sido publicado e seu exame celebrar conuato de licença para exploração. 
requerido, pode!"Í celebrar contrato de licença para 
e"l'loração. EmondoCAE 

Parágrafo Unico - O licenciado poderá ser in-
vestido pelo titular de todos os poderes para agir 
em defeSa da patente. 
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Art. 62 - O contrato de licença deverá ser aver- Art. 62 - O comrato de licença deverá ser averbado no 
bado no INPI para que produza efeitos em rela· INPI. 
ção a terceiros. 

Etnondoo Cc.J 

§ 1 • - A averbação produzirá efeitos em relação a § 1° • A averbação produzirá efeitos em relação a 
terceiros a partir da data de seu requerimento ao terceiros a partir da data de sua pubUcaçio. 
INPL 

EtnondooCc.JeCA!! 

§ 2° - Para efeito de validade de prova de uso, o Suprimir. 
contrato de licença não precisará estar averbado 
no INPI. EtnondooCc.J 

Art. 63 - O aperfeiçoamento introduzido em pa· 
tente licenciada pertence a quem o fizer, sendo 
assegurado à outra pane contratante o direito de 
preferência oara seu licenciamento. 

Sedo II 

Da Oferta de Licença 

Art. 64 - O titular da patente poderá solicitar ao 
INPI que a coloque em oferta para o fim de ex-
ploração. 

§ 1 • - O INPI promoverá a publicação da oferta. 

§ 2• - Nenhum contrato de licença voluntária de 
caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o 
titular tenha desistido da oferta. 

§ 3• - A patente sob licença voluntária. com ca-
ráter de exclusividade, não poderá ser objeto de 
oferta. 

§ 4°- O titular poderá. a qualquer momento. anteS § 4°- O titular poderá. a qualquer momento. antes da 
da concessão da licença, desistir da oferta. expressa aceitaçio d~ seus termos pdo interessado. 

desistir da oferta. nio se aplicando o disposto no art. 
66 em caso de .nova oferta. 

Emenda Cc.J e CAE 

Art. 65 - Na falta de acordo entre o titular e o li-
cencíado. as parteS poderão requerer ao INPI o 
arbitramento da remuneração. _ 
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§ 1' - Para efeito deste anigo, o INPI observará o § I • - Para efeito deste anigo, o INPI observará o 
disposto no § 3" do an. 73. disposto no § 4" do an. 73. 

Emenda CCJ e CAE 

§ z• -A remuneração poderá ser revista decorrido 
I (um) ano de sua fixacão. 

An. 66 - A patente em oferta terá sua anuidade 
reduzida à metade no período compreendido entre 
o oferecimento e a concessão da primeira licença, 
a qualquer título. 

An. 67 - O titular da patente poderá requerer o 
cancelamento da licença se o licenciado não der 
inicio à exploração efetiva dentro de I (um) ano 
da concessão, interromper a exploração por prazo 
superior a I (um) ano ou, ainda, se não forem 
obedecidas as condições para a exploração. 

Sedo m 

Da Licença Compubória 

An. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente M1nutonçio do texto da c.am.ra dOI Deputados, 

licenciada compulsoriamente se exen:er, os direi- acolhendo emenda da CAE 
tos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio 
dela praticar abuso de poder econõmico. 
comprovado nos terrnos da lei, por decisão ad-
ministratíva ou judicial. 

§ 1° -Ensejam. igu3imente.. licença compulSória: 

I - a não exploração do objeto da patente no 
território brasileiro, por falta de fabricação ou 
fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta 
de uso integral do processo patenteado. ou 

II - a comercialização que não satisfizer às ne-
cessidades do mercado. 

§ z• -A licença só poderá ser requerida por pessoa § 2' - A licença só poderá ser requerida por pessoa 
com legítimo interesse e que tenba capacidade com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica 
técnica e económica para realizar . a exploração e econôrnica para realizar a exploração eficiente da 
eficiente do objeto da patente. objeto da patente. que deverá destinar-se, 

predominantemente~ ao mercado interno. 

EmendaCCJ 

·~· 
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§ 3° - A licença compulsória de que trata o § ! 0 

deste artigo, somente será requerida após decor
ridos 3 (três) anos da concessão da patenti:. 

Art. 69 -- A licença compulsória não será conce
dida se. à data do reouerimento. o titular: 

l - comprovar motivos de força maior; 

II - comprovar a realização de sérios e efetívos 
·vos p~ a exoloracão; ou 

lll - justificar a falta de fabricação ou comercia
lização oor obstàculo de ordem le~. 

Art. 70 - A licença compulsória será ainda con
cedida quando, cumulativamente, verificarem-se 
as seguintes lüpóteses: 

l - ficar caracterizada siruação de dependência de 
uma patente em relação a outra: 

II - o objeto da patente dependente constituir 
substancial progresso técnico, em relação à patente 
anterior, e 

li! -o titular não realizar acordo com o titular da 
patente dependente para exploração da patente 
anterior. 

§ ! 0 _-Para os fins deste artigo considera-se patente 
dependente aquela cuja exploração depende 
obrigatoriamente da utilização do objeto de pa
tente anterior. 

§ zo - Para efeito deste artigo, uma patente de 
processo poderá ser considerada dependente de 
patente do produto respectivo. bem como uma 
patente de produto poderá ser dependente de pa
tente de processo. 

§ 3° - O titular da patente licenciada na forma 
.-~ .... ~ ..... ~.-tin0 !C'd direito :1 liccnç:-~ compúlsória 

EMENDAS 

I - justificar o desuso por raz6es Iegítimu: 

EmondaCAE 

II -o objeto da patente dependente constituir substan
cial progresso técnico, de considerável significação 
económica, em relação à patente anterior; e 

Emenda CCJ e CAE 

209 
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Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou 
interesse público, declarados cm ato do Poder 
Executivo Federal, desde que o tirular da patente 
ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. 
poderá ser concedida, de oficio, licença compul-
sória, temporária e não exclusiva, para a expio-
ração da patente, sem prejuízo dos direitos do 

· o tiru!ar. 

Parágrafo Unico • O ato de concessão da licença 
cstabclccc:rá seu prazo de vigência c a possibi-
!idade de prorrog:lçao. . .. 

. 
Art. 72 - As licenças compulsórias serão sempre Art. 72 - As licenças compulsórias serão sempre 
concedidas sem exclusividade. não se admitindo o concedidas sem exclusividade, admitindo-se o 
sublicenciarnento. sublicenciaroento apenas em conjunto com a 

transferência da empresa licenciada ou parte dela 

Emencl• do Relator 

Art. 73 - O pedido de licença compulsória deverá 
ser formulado mediante indicação das condições 
oferecidas ao tirular da patente. 

§ !0 
• Apresentado o pedido de licença. o tirular 

será intimado para manifestar-se no prazo de 60 
(sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do 
tirular, será considerada aceita a preposta nas 
condições oferecidas. 

§ 2° - O requerente de licença que invocar abuso 
de direitos patenrários ou abuso de poder 
económico deverá juntar documentação que o 
comnrovc. 

§ 3° • No caso de a licença comru!sória ser re-
querida com fundamento na falta <!c exploração, 
caberá ao tiru!ar da patente comprovar a explo-
ração. 

§ 4° - Havendo contestaÇão, o INPI poderá realizar 
as necessárias diligências. bem como designar 
comissão que poderá incluir especialistas não 
integrantes dos quadros da autarquia, visando 
arbitrar a remuneração CJ..Ue será~a ao tiru!ar. 
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§ 5" - Os órgãos e entidades da administração 
pública direta ou indireta. federai, estadual e 

\~/ municipal. prestarão ao INPI as informações so-
licitadas com o objetivo de subsidiar o arbitra-
mento da remuneração. 
§ 6' • No arbitramento da remuneração, serào 
consideradas as circunstâncias de cada caso, le-
vando-se em conta, obrigatoriamente, o valor 
econômico da licença concedida. 

§ 7' - Instruido o processo, o INPI decidirá sobre a 
concessão e condições da licença compulsória no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 8' • O recurso da decisão que conceder a licença 
compulsória não terá efeito SUSPensivo. 

Art. 74- Salvo razões legítimas, o licenciado de- Art. 7 4 - O licenciado deverá iniciar a exploração do 
verá iniciar a exploração do objeto da patente no objeto da patente no prazo de I (um) ano da 
prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, concessão da licença, admitida a interrupção por 
admitida a interrupção por igual prazo. igual prazo. salvo razões legitimas, comprovação de 

sérios e efetivos preparativos para a exploração ou 
justificação da falta de fabricação ou comercialização 
por obstáculo de ordem legal. 

EmondaCAE 

§ I' • O titular poderá requerer a cassação da 
licença quando não cumprido o disposto no 
"capt!t". 

§ 2' - O licenciado ficará investido de todos os 
podercs_para agir em defesa da patente. 

§ 3' - Só será admitida a cessão da licença com-
pulsória, quando reali2ada conjuntamente com a 
cessão, alienação ou arrendamento da parte do 
empreendimento Que a eXPlore. 

CAPITULO IX 

DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA 
NACIONAL 
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Art. 75 -O pedido de patente originário do Brasil Manutençio do texto da C~ra dos Deputados por 
cujo objeto ínteresse à defesa nacional será emenda do Relator. 
processado em carâter sigiloso e não estará sujeito 
às publicações previstas nesta lei. 

§ I o - O INPI encaminhara o pedido. de imediato. 
ao órgão competente do Poder Executivo para. no 
prazo de 60 (sessenta) dias. manifestlirese sobre o \}-- / caráter sigiloso. Decomdo o prazo sem a ii manifestação do órgão competente. o pedido será 
processado normalmente. 
§ 2° - E vedado o dCJ19slto no exterior de petlido de 
patcnle cujo objcto tenha sido considerado de 
interesse da defesa nacional, bem como qualquer 
divulgação, salvo expressa autorização do órgão 
competente. 

, 

§ 3° - A exploração e a cessão do petlido ou da § 3° - A exploração c a cessão do petlido ou da 
patente de interesse da defesa nacional estão patente de interesSe da defesa nacional estão 
condicionadas à prévia autorização do órgão condicionadas à prévia autorização do órgão 
competente. competente, a5segurada indenizaçio sempre que 

houver restriçilo dos direitos do depositante ou do 
titular. 

Emondll CAE . 

CAPITULO X 

DO CERTIFICADO DE ADIÇAO DE lN-
VENÇÃO 

Art. 76 - O depositante do petlido ou titular de MIIIUIUnçio do lula da c-. doa Doput-. 
patenle de invenção poderá requerer, mediante acolhendo omonda da CAE. 
pagamento de retribuição especifica, certificado de 
adição para proteger aperfeiçoamento ou 
desenvolvimento inaoduzido no objeto da 
invenção, mesmo que destituído de atividade 
inventiva. desde que a matéria se inclua no mesmo 
ê:onceito inventivo. 

§ 1° - Quando tiver ocorrido a publicação do 
petlido principal, o petlido de cciiliicado de adição 
será imediatamente publicado. 

§ 2° - O exame do petlido de certificado de adição 
obedecera ao disposto nos artigos 30 a 37, 
ressalvado o disposto no parágrafo anterior. 
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§ 3' - O pedido de certificado de adição sera in-
deferido se o seu objeto não apresentar o mesmo 
conceito inventivo. 

§ 4' - O depositante poderá, no prazo do recurso. 
requerer a transfonnação do pedido de certificado 
de adição em pedido de patente. beneficiando-se 
da data de depósito do pedido de certificado. 
mediante pagamento das retribuições cabíveis. 

\.J I 
An. 77 - O certificado de adição e acessório da l/ 
patente. tem a data final de vigência desta e ·a 
acompanha para todos os efeitos leeais. 

Parágrafo único - No processo de nulidade, o 
titular poderá requerer que a matéria contida no 
certificado de adição seja analisada para se veri-
ficar a possibilidade de sua subsistência, sem 
p~o do prazo de vigência da patente. 

CAPITULO XI 

DAEXTINÇAODAPATENTE 

Art. 78 - A patente extin=-se: 

l - pela expiração do prazo de vigência: 

n - pela renúncia de seu titular, ressalvado o di-
rcito de ten:eiros: 

m -pela caducidade: 

N - pela falta de pagamentO da retribuição anual, 
nos prazos do an. 84: § 2' e an. 87: e 

V- pela inobservância do disposto no an. 21S. ~ do luto da ~ - Doputodoo, 

--daCAE. 

Parágrafo único - Extinta a patente, o seu objeto 
cai em domínio público 

An. 79 - A renúncia só será admitida se não 
prejudicar direitos de terceiros. 



214 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N• 115, DE 1993 EMENDAS 

(N• 824-A. de 1991, na orieem) 

Art. 80 ·' Caducara a patente. de ofício ou a re- Art. 80 - Caducara a patente, de oficio ou a re-
querimemo de qualquer pessoa com legítimo in- querimento de qualquer pessoa com legítimo in-
teresse. se. decomdos 2 (dois) anos da concessão teresse. se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da 
da primeira licença compulsória. tal não tiver sido primeira licença compulsória, tal não tiver sido 
suficiente para prevenir ou sanar -o abuso ou suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso. 
desuso. salvo_ motivos justificáveis.. 

·-
salvo razões legítimas. -

EmendaCAE 

§ 1' - A patente caducara quando. à data do re-
querimento da caducidade ou da instauração de 
oficio do respectivo processo. não tiver sido--ini-
ciada a exploraç:ão. 

§ 2' • No processo de caducidade instaurado a 
requerimento. o INPI poderá prosseguir se houver 
desistência do reQuerente. 

ArL 81 - O tifillar será intimado mecliante publi· 
cação para se manifestar, no prazo de 60 
(sessenta) dias. cabendo-lhe o ânus da prova 
quanto à exploração. 

ArL 82 • A decisão será proferida dentro de 60 
(sessenta) dias. contados do término do prazo 
mencionado no artigo anterior. 

Art. 83 - A decisão da caducidade produzirá 
efeitos a partir da data do requerimento ou da 
publicação da instauração de oficio do processa. 

CAPITULOXll 

DA RETRIBUIÇAO ANUAL 

ArL 84 - O depositante do pedido e o titular da 
patente estão sujeitos ao pagllrtlento de retribuição 
anual, a partir do início do terceiro ano da data do 
depósito. 

§ 1' - O pagamento antecipado da retribuição 
anual será regulado pelo INPI. 

§ 2• - O pagamento deverá ser efetuado dentro dos 
primeiros 3 \três) meses de cada periodo anual, 
podendo. ainda. ser feito, independente de 
notificação, dentro dos 6 (seis)meses subseqücn-
tes. mediante pagamento de retribuição adicional. 
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An. 85 - O disposto no an. 84 aplica-se aos pe-
didos internacionais depositados em virtude de 
tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento 
das retribuições anuais vencidas antes da data da 
entrada no processamento nacional ser efetuado no 
orazo de 3 (três) meses desta data. 

An. 86 - A falta de pagamento da retribuição 
anual, nos termos dos ans. 84 e 85, acarretará o 
arquivamento do P"'tido ou extincão da oatente. 

CAPITULOXill 

DA RESTAURAÇAO 

Art. 87 - O pedido de patente e a patente poderão 
ser restaurados, se o depcsitante ou o titular assim 
o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da 
notificação do arquivamento do pedido ou da 
extinção da patente, mediante pagamento de 
retribuicão e~ca. 

CAPITULO XIV 

DA INVENÇAO E DO MODELO DE UTI-
LIDADE REALIZADO POR EMPREGADO 

OU PRESTADOR DE SERVIÇO 

Art. 88 - A invenção e o modelo de utilidade 
pertencem exclusivamente ao empregador quando 
decorrerem de contrato de trabalbo cuja execução 
ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa 
ou a atividade inventiva ou resulte esta da 
natureza dos serviços para os quais foi o em-
Dre2ado contratado. 

§ I o - Salvo expressa disposição cónuatual em 
contnirio, a retribuição pelo trabalbo a que se re-
fere este artigo limita-se ao salário aiustado. 

§ 2° - Salvo prova em contnlrio, consideram-se 
desenvolvidos na vigência do contrato a invenção 
ou o modelo de utilidade, cuja patente seja re-
querida pelo empregado até I (um) ano após a 
extinção do vínculo emprew.uício. 
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Art. 89 - O empregador. tirular da patente. poderá 
conceder ao empregado. autor de invento ou 
aperfeiçoamento. participação nos ganhos 
econõmicos resultantes da exploração da patente~ 
mediante negociação com o interessado ou con· 
forme disposto em norma da empresa. 

Parágrafo Unico - A participação referida no 
"caput" não se incorpora. a qualquer titulo, ao 
salário do empregado. 

Art. 90 - Penencera exclusivamente ao empregado 
a invenção ou o modelo de utilidade por ele 
desenvolvido. desde que desvinculado do contrato 
de trabalho e não decorrente da utilização de 
recursos. meios. dados. materiais. instalações ou 
equipamentos do empregador. 

Art. 91 - A propriedade de invenção ou de modelo 
de utilidade será comwn. em panes iguais. quando 
resnite da contribuição pessoal do empregado e de 
recursos. dados, meios, materiais, instalações ou 
equipamentos do empregador, ressalvada expressa 
disoosicilo contratual em contrário. 

§ I • - Sendo mais de um empregado, a pane que 
lhes couber será dividida igualmente entre todos, 
salvo ajuste em contrário. 

§ 2" - E garnntido ao empregador o direito ex-
clusivo de licença de exploração c assegurado ao 
empregado a justa remuneração. 

§ 3' - A exploração do objcto da patente, na falta 
de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador 
dentro do prazo de I (um) ano, contado da data de 
sua concessão, sob pena de passar ã exclusiva 
propriedade do empregado a titularidade da pa-
tente, ressalvadas as hipóteses de falta de expio-
ração por razões lcgi_timas. 

§ 4' - No caso de cessão, qualquer dos cc-titulares, 
cm igualdade de condições, poderá exercer o 
direito de preferência. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 217 

PRO.IETO DE LEI DA CAMARA 
N" 115, DE 1993 EMENDAS 

(N" 824-A. de 1991, na oril!lem) 

Art 92 - O disposto nos artigos precedentes aplica· 
se, no que couber, às relações entre o trabalhador 
autõnomo ou o estagiário e a empresa contratante 
e entre empresas contratantes e contratadas. 

Art. 93 - Aplica-se o disposto neste Capítulo. no 
que couber. às entidades da Administração Pú-
blica. dircta. indircta e fundacional. federal. esta-
dual ou municipal. 

Parágrafo Unico - Na hipótese do an. 88, será 
assegurada para o inventor, na forma e condições 
previstas no estatuto ou regimento interno da en-
!idade a que se refere este artigo, premiação de 
parcela no valor das vantagens auferidas com o 
pedido ou com a oatente. a titulo de incentivo. 

TITULO II 

DOS DESENHOS INDUSTRIAIS 

CAPITULO I 

DA TITULARIDADE 1\. )'I 

Art. 94 - Ao autor será assegurado o direito de 
obter registro de desenho industrial que lhe confi-
ra a propriedade, nas condições estabelecidas nesta 
lei. 

Parágrafo Unico - Aplicam-se, no que conber, as 
disposições dos arts. 6° c 7". . · 

CAPITULOU 

DA REGISTRABILIDADE 

Sedo! 

Dos Desenbos lndtUtriais Reei!trávcill 

Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma Art. 95 • Considera-se desenho industrial a forma 
plàstica ornamental de um objeto ou o conjunto plástica de um objeto ou o conjunto de ünbas e cores 
ornamental de linhas e cores que possa ser que possa ser aplicado a um produto, proporcionando 
aplicado a um produto. propoiCionando resultado resultado visual novo e original na sua configuração 
visual novo e origioal na sua configuração externa externa e que possa servir de tipo de fabricação 
e que possa servir de tipo de fabricação industrial. industrial. 

EmondaCAE 
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Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo 
quando não compreendido no estado da técnica. 

§ 1' - O estado da técnica é constinúdo por tudo 
aquilo tornado acessivel ao público antes da data 
de depósito do pedido. no Brasil ou no exterior, 
por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o 
disposto no ~ 3' deste artigo e no art. 99. 

§ 2' - Para aferição unicamente da novidade. o 
conteúdo completo de pedido de patente ou de 
registro depositado rfo Brasil, e ainda não publi-
cada. será considerado como incluído no estado da 
técnica a partir da data de depósito. ou da pri· 
aridade reivindicada, desde que venha a ser pu-
blicado. mesmo que subsecüentemente. 

§ 3° - Não será considerado como incluído na § 3° - Não será. considerado como incluído no estado 
estado da técnica o desenho industrial cuja divul- da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha 
gação tenha ocorrido durante os 6 (seis) meses que ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que 
precederem a data do depósito ou a da prioridade precederem a data do depósito ou a da prioridade 
reivindicada. se promovida nas siruações previstas reivindicada. se promovida nas situações previstas 
nos incisos I a III do art. 12. nos incisos I e II do -an. 12. 

EmendaCCJ \ ~' 
Art. 97 - O desenho industrial é considerado ori-
ginal quando dele resulte uma configuração visual 
distintiva. em relação a outros objetos anteriores. 

Parágrafo Unico - O resultado visual original 
poderá ser decorrente da combinação de elementos 
conhecidos. 

Art. 98 - Nilo se considera desenho industrial 
qualquer obra de caráter pmamente artistico. 

Sec:io II 

Da Prioridade 

Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que Art. 99 - Aplicam-se ao pedido de registro, no que 
couber, as disposiçõeS do an. 16, exceto o prazo couber, as disposiçllcs do an. 16, exceto o prazo 
previsto no seu § 3', que selá de 3 (trb) meses. previsto no seu § 3', que selá de 90 (noventa) dias. 

Emenda CCJ e CAE 
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Seçiom 

Doo Desenhos Industriais NAo-IUsóstráveis 

Art. !00 - Não é registrável como desenho indus- Art. 100 - Não é registrável como desenho industrial; 
trial o que for contrário à moral e aos bons cos-
tumes ou que ofenda a honra ou imagem de pes-
soas ou atente conua liberdade de consciência. 
crença. culto religioso ou idéia e sentimentos di- Emendo CCJ e CAE 

gnos de re5!""ito e veneração. 

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou 
que ofenda a honra ou imagem de pessoas. ou atente 
conua liberdade de consciência. crença. culto 
religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e 
veneração; e 

Emenda CCJ e CAE 

II - a fonna necessitria comum ou vulgar do objeto ou. 
ainda. aquela detemtínada essencialmente por 
considerações técnicas ou funcionais. 

Emend.a CCJ e CAE 

CAPITULOm 

DO PEDIDO DE REGISTRO 

Seçio I 

Do Depósito do Pedido 

Art. 101 - O pedido de registro, nas condições 
estabelecidas pelo INPJ. conterá: 

I - requerimento; 

II - relatório descritivo. se for o caso; 

m - reivindicações. se for o caso; 

IV - desenhos ou fotolmlfias; 

V - campo de aplicação do objeto; e 
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VI - comprovante do pagamento da retribuição 
relativa ao depósito. 

Parágrafo Uníco - Os doc:wnentos que integram o 
pedido de registro devedlo ser apr=tados em 
língua ponueuesa. 

Ar!. 102 - Apr=tado o pedido, será ele sub
metido a exame formal preliminar e, se devida· 
mente instruído, será protocolizado, considerada a 
data do depósito a da sua apresentação. 

Art. 103 - O pedido que não atender formalmente 
ao disposto no art. 101, mas que contiver dados 
suficientes relativos ao depositante. ao desenho 
industrial e ao autor. poderá ser entregue, medi
ante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as 
exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dlu. 
sob pena de ser considerado inexistente. 

Parágrafo Unico - Cumpridas as exigên<:tas. o 
depósito será considerado como efetuado na data 
da apresentação do pedido. 

Seçiio II 

Das Condicões do Pedido 

Art. 104 - O pedido de registro de desenho indus
trial terá que se referir a um único objeto, permi· 
tida uma pluralidade de variações, desde que se 
destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a 
mestna caracteristica distintiva preponderante, 
limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) 
variaciles. 

?arágrafo Uníco • O desenho deverá representar 
' :Jam e suficientemente o objeto e suas variações, 

.~ houver, de modo a possibilitar sua reprodução 
por técnico no assunto. 

Ar!. lOS • Se solicitado o sigilo na forma do art. 
106, § 1°, poderá o pedido ser retirado em até 3 
(tm) meses contados da data do depósito. 

EMENDAS 

Ar!. 103 - O pedido que não atender formalmente ao 
disposto no art. 1 O I. mas que contiver dados 
suficientes relativos ao depositante. ao desenho 
industrial e ao autor. poderá ser entregue, mediante 
recibo datado. ao JNPI, que estabelecerá as exigências 
a serem cumpridu em 5 (cinco) diu. sob pena de 
ser consíderado inexistente. 

Emenda CCJ e CAE 

Ar!. 105 • Se soücitado o sigilo na forma do art. 106, 
§ 1°, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) 
dlu contados da data do depósito . 

. ----·---------------""-'E"-. -.:'':.::..:l:; • ..... CJ ~c .. :.:.:. 
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Parágrafo Único • A retirada de um depósito an-
terior sem produção de qualquer efeito dará pri· 
aridade ao deoósito imediatamente oosterior. 

S~Aom 

Do Proc:es!IO e do Exame do Pedido 

Art. 106 • Depositado o pedido de registro de de-
senha industrial e observado o disposto nos ans. 
100. 101 e 104, será automaticatiiOnte publicado e 
simultaneamente concedido o registro. expedindo· 
se o respectivo certificado. 

§ I 0 
- A requerimento do depositante. por ocasião § I o - A requerimento do depositante. por ocasião do 

do depósito. poderá ser mantido em sigilo o depósito. poderá ser mantido em sigilo o pedido. pelo 
pedido. pelo prazo de 6 (seis) meses contados da prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data 
data do depósito, após o que será processado. do depósito. após o que será processado. 

Emenda CCJ e CAE 

§ 2° • Se o depositante se beneficiar do disposto no 
art. 99, aguardar-se-à a apresentação do do-
cumento de prioridade para o processamento do 
pedido. 

§ 3'- Não atendido o disposto nos arts. !O! e 104. 
será formulada exigência. que deVerá ser 
respondida em 60 (sessenta) dias. sob pena de 
arquivamento definitivo. 

\\J\... 
' § 4' -Não atendido o dispostO no art. 100, o pe-

dido de reltistro será indeferido. 

CAPITULO IV • 
DA CONCESSAO E DA VIGENCIA DO 

REGISTRO 

An. 107 - Do certificado deverão constar o nú- An. 107 - Do certificado deverão constar o número e 
mero e o titulo, nome do autor, observado o dis- o titulo, nome do autor, observado o disposto no art. 
posto no art. 6', § 4', o nome, a nacionalidade e o 6', § 4', a qualificação e o domicilio do titular, o 
domicilio do titular, o prazo de vigência, os de- prazo de vigência, os desenhos, os- dados relativos à 
senhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, prioridade e, quando houver, relat6rio descritivo e 
e, quando houver, relat6rio descritivo e reivindicações. 
reivindicações. 

EmendaCAE 
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t\rt. !08 - O registro vigorar.i pelo prazo de 10 Ar!. 108- O registro vigorar.i pelo prazo de !O (dez) 
(dez) anos contados da data do depósito, prorro- anos contados da data do depósito. 
gável por 3 (três} períodos sucessivos de S 
(cinco) anos cada. EmondaCCJ 

§ !' -O pedido de prorrogação deverá ser formu- Suprimir. 
lado dwante o último ano de vigência do registro, 
instruído com o comprovante do pagamento da Emenda do Rolatar 
respectiva retribuição. · 

§ 2' • Se o pedido de prorrogação não tiver sido Suprimir. 
requerido até o termo final da vigência do registro, 
o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis} meses Emenda do Relatar 

subsequentes. medlante o pagamento de retribui-
ção adicional. 

CAPITULO V 

DA PROTEÇAO CONFERIDA PELO RE-
GISTRO 

Ar!. 109 - A propriedade do desenho industrial se 
adquire pelo registro validamcnte conoedido. 

Parágrafo Uruco - Aplicam-se, no que couber. as 
disposições do arts. 42 e 43. incisos I. II e IV. 

Ar!. ll O - A pessoa que, de boa i é. antes da data 
do depósito ou da prioridade do pedido de registro 
explorava seu objeto no Pais. será assegurado o 
direito de continu3r a exploração~ sem õnus. na 
forma e condição anteriores. 

\ 
§ I' - O direito conferido na forma deste artigo só I '\ • I 

poderá ser cedido juntamente com o negócio ou 
empresa. ou pane deste, que tenha direta relação 
com a exploração do objcto do registro, por 
alienação ou arrendamento. 

§ 2' - O direito de que trata este artigo não será 
assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento 
do objeto do registro atraVés de divulgação nos 
termos do art. 96, § 3', desde que o pedido tenha 
sido depositado no prazo de 6 (seis) meses coo-
tados da divulgação. 
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CAPÍTULO VI 

DO EXAME DE MERITO 

An. III - O titular do desenho industrial poderá 
requerer o exame do objcto do registro, a qualquer 
tempo da vigência, quanto aos aspectos de 
novidade e de originalidade. 

Parágrafo Unico - O INPI emitfrá parecer de 
mérito, que, se concluir pela ausência . de pelo 
menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 
98, servirá de fundamento para instauração de 
oficio de orocesso de nulidade do re2istro. 

CAPITULO VII 

DA NULIDADE DO REGISTRO 

Seçllo I 

Das Disposições Gerais 

An. 112 - E nulo o registro concedido contrari-
ando as disoosic<les desta lei. 

§ I' - A nulidade do registro produzirá efeitos a 
partir da data do depósito do oedido. 

§ 2'- No caso de inobservância do disposto no an. Monutonçio do texto da ~·· dos Deputados. 

94. o autor poderá. alternativamente. reivindicar a acolhendo emenda da CAE. 

adiudicacao do regtstro. · 

Seção II 
.. - - - -- - --- ----- --- -- - - -- -----

Do Processo Administrativo de Nulidade 

An. 113 - A nulidade do registro será declaiaClil 
administrativamente quando tiver sido concedido 
com infringência dos ans. 94 a 98. 

§ I' - O processo de nulidade poderá ser ínstau- § 1' - O processo de nulidade poderá ser instaurado 
rado de oficio ou mediante requerimento de qUal- de oficio ou mediante requerimento de qualquer 

' quer pessoa com legitimo interesse. no prazo de S pessoa. no prazo de S (cinco) anos contados da 
(cinco) anos contados da concessllo do registro, concessllo do registro, ressalvada a hipótese prevista 
ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único no parágrafo único do art. 111. 
doan.Jll. 

EmondaCAE 
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§ 2° - o requerimento ou a instauração de oficio 
suspenderá os efeitos da concessão do registro se 
apresentada ou publicada no prazo de 60 
(Sessenta) dias da concessão. 

§ 3• - O processo de nulidade prosseguirá ainda que 
extinto o registro. 

-.occJoCAE 

An. ll4 - O titular será intimado para se mani-
festar no prazo de 00 (sessenta) dias contados da 
data da oublicação. 

An. 115 - Havendo ou não manifestação, decor-
rido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI 
emitirá parecer, intimando o tirulai ·e o requerente 
para se manifestarem no prazo comum de 60 
(sessenta) dias. 

An. 116 - Decorrido o prazo fixado no artigo 
anterior, mesmo que não apresentadas as mani-
festações, o processo será decidido pelo Presidente 
do INPI. encerrando-se a instância administtativa. 

Art. 117 - O processo de nulidade prosseguirá Suprimir. 
ainda que extinto o registro. 

Emend11 CCJ e CAE 

Seçãolll 

Da Ação de Nulidade 

Art. 118 - Aplicam-se. no que couber. as dispo-
sições dos artigos 56 e 57. 

CAPITULOVIll 
•, 

DA EXTINÇAO DO REGISTRO 

Art. 119 - O reeistro extingue-se: 

I - pela expirãção do prazo de vigência: 

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o di-
reito de terceiros: 
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m - pela falta de pagamento da retribuição pre-
vista nos arts. 108 e 120: ou 

IV- pela inobservância do disposto no art. 215. Monutonçio do luto da camora doa Deputado•. 
--daCAE. 

CAPITULO IX 

DA RETRIBUICAO QUINQUENAL 

An. 120 - O titular do registro está sujeito ao An. 120 - O titular do registro está . . 
SUJClto ao 

pagamento de retribuição qüiDq11cnal, a partir do pagamento de duas rctribuiÇ(!cs qiliDqüenais. 
segundo qüinqüênio da data do depósito. 

ElMnda do Rolotor 

§ 1° - O pagamento do segundo qllinqüênio será § 1° - O pagamento do primeiro qüinqüênio será 
feito durante o s• (quinto) ano da vigência do efcluado após S (cillco) 111105 da data do depósito. 
registro. 

.. EmondadoRolotor 

§ 2° - O pagamento dos demais qüinqüênios será § 2° - O pagamento do segundo qüinqüênio será feito 
apresentado junto com o pedido de prorrogação a durante o s• (quinto) ano da vigência do registro. 
que se refere o art. 108. 

EIMndadoRolotor 

§ J• - O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda § 3° - O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser 
ser efetuado dentro de 6 (seis) meses subseqüentes efetuado dentro de 180 (cCDto e oitenta) dias sub-
ao prazo estabelecido no parágtafo anrcrior. seqüentes ao prazo estabelecido no parágtafo anrcrior. 
mediante pagamento de retribuição adicional mediante pagamento de retribuição adicional. 

EmondaCCJ 

CAPITULO X 

DAS DISPOSICOES FINAIS 

An. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 apli-
cam-se. no que couber. à matéria disciplinada no -

presente Título, disciplinando-se o direito do em- -
pregado ou prestador de serviços pela disposições 
dos arts. 88 a 93. 

TITULOm 

DAS MARCAS 
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CAPITULO I 

DA REGISTRABILIDADE 

SecAo I 

Dos Sinais Rel>istráveis Como Marca 

An. 122 - São suscetíveis de registro como marca 
os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não 
comoreendidos nas nroibicões le2ais. 

An. 123 -Para os efeitos desta lei. considera-se: 

1- marca de produto ou serviço: aquela usada para 
distinguir produto ou serviço de outro idêntico, 
semelhante ou afim. de ori2em diversa: 

II - marca de certificação: aquela usada para 
atestar a conformidade de um produto ou serviço 
com determinadas normas ou especificações téc-
nicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, 
material utilizado e metodololria emnre2ada: e 

III - marca coletiva: aquela usada para identificar 
produtos ou serviços provindos de membros de 
uma determinada entidade. 

Secilo ll 

Dos Sinais Nilo Rel>istráveis Como Marca 

An. 12~- Não é relristràvel como marca: 

I - brasão. armas. medalha. bandeira. emblema. 
d.stintivo e mOnumento oficiais, públicos. nacio-
nais. estrangeiros ou internacionais. bem como a 
resnectiva desi~naclo. fi=ra ou iiriitação: · · · 

II - letra. algarismo e data. isoladamente. salvo 
auando revestidos de suficiente forma distintiva: 

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro 
sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que 
ofenda a honra ou imagetn de pessoas ou atente 
contra a liberdade de consciência, crença, culto 
religioso ou idéia e senfimento dignos de respeito 
e veneracão: . 
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IV c designação ou si!lla de entidade ou órgão 
público, quando não requerido o registro pelo 
Ôróorio: 

V - reprodução ou imitação de elemento caracte- V - reprodução ou imitação de elemento carncteristico 
rlstico ou difereDciador de titulo de estabeleci- de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de 
mento ou nome de empresa de terceiros, suscetível ten:ciros, suscetível de causar confusão ou associação 
de causar confusão ou associação com estes sinais com estes sinais distintivos; 
distintivos; 

EmonchiCAE 

VI - sinal de caráter genérico, necessário. comum, 
vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver 
relação com o produto ou serviço a distinguir, ou 
aquele empregado comumente para designar uma 
caracterlstica do produto ou serviço, quanto à 
natureza. nacionalidade, peso, valor, qnalidade e 
época de produção ou de prestação do serviço, 
salvo quando revestidos de suficiente forma 
distintiva: 

VII - sinal ou expressão empregada apenas como 
meio de propaganda: 

VIII - cores e suas denominações. salvo se dis-
postas ou combinadas de modo peculiar e distin· 
tivo: 

IX - indicação geogr.ifica. sua imitação suscetível 
de causar confusão ou sinal que possa falsamente 
induzir indicação geográfica: 

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à 
origem, procedência. narureza. qualidade ou uti-
!idade do produto ou serviço a que a marca se 
destina: 

XI - reprodução ou imitação de cunho oficiaL re· 
gularmente adotada para garantia de padrão de 
qualquer gênero ou natureza: 

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha I 
sido registrado como marca coletiva ou de certl-
licação por ten:ciro, observado o disposto no art. 
154: : 
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XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento espor-
tivo, artístico. cultural. social, político, econõmico 
ou técnico. oficial ou oficialmente reconhecido, 
bem como a imitação suscetível de criar confusão, 
salvo quando autorizados pela autoridade 
competente ou entidade promotora do evento; 

XIV • reprodução ou imitação de titulo, apólice, 
moeda e cédula da União. dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de 
pais; 

XV. nome civil ou sua assinatura, nome de 
familia ou pauonímict~ e imagem de terceiros,. 
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou 
sucessores: 

XVI • pseudõnimo ou apelido notoriamente co· 
nhecidos, nome artístico singular ou coletivo, 
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou 
sucessores: --

XVII • obra literária. artística ou cientifica, assim 
como os titules que estejam protegidos pelo direito 
autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou 
associação. salvo com consentimento do autor ou 
titular: 

XVIII • termo técnico usado na indústria, na ci-
ência e na arte. que tenha relação com o produto 
ou servi_ço a distinguir. 

XIX • reprodução ou imitação, no todo ou em 
parte. ainda que com acréscimo. de marca alheia 
registrada. para distinguir ou certificar produto ou 
serviço idêntico. semelhante ou afim. suscetível de 
causar confusão ou associação com marca alheia; 

XX • dualidade de marcas de um só titular para o 
mesmo produto ou se['viço, salvo quanào. no caso 
de marcas de mesma natureza. se revestirem de 
suficiente forma distintiva: 

XXI • a forma n=ária. comum oú vtilgar do 
produto ou de acondicionamento, ou, ainda, 
aquela que não possa ser dissociada de efeito 
técnico; 

Fevereiro de 1996 

EMENDAS 
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XXII - objeto que estiver protegido por registro de 
desenho industrial de terceiro: e 

xxm - sinal que imite ou reproduza, no todo ou Manutenç.lo do teato do C~r• doo Dopul.ldoo, 

em pane. marca que o requerente evidentemente acolh•ndo ....-.nda da CAE. 
não poderia desconhecer em razão de sua ativi-
dade, cujo tirular seja sediado ou domiciliado em 
tenit6rio nacional ou em país com o qual o Brasil 
mantenha acordo ou que assegure =iprocidade de 
tratamento, se a marca se destinar a distinguir 
produto ou serviço idêlltico, semelhante ou afim, 
suscetível de causar coafusao ou associação com 
aquela marca alheia. 

Se\:io m 

Marca de Alto Renome 

Art. 125 - A marca registrada no Brasil conside-
rada de alto renome será assegurada proteção 
especial em todos os ramos de atividade. 

S~ãoiV 

Marca Notoriamente Conhecida 

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em 
seu ramo de atividade nos tennos do art. 6° bis 
(1), da Convenção da União de Paris para Proteção 
da Propriedade Industrial, goza de proteção 
especial. independentemente de estar previamente 
depositada ou registrada no Brasil. 

§ 1• - A proteção de que trata o "caput" aplica-se 
também às marcas de servico. 

§ 2° • O INPI poderá indeferir de oficio pedido de § 2• • O INPI poderá indeferir de oficio pedido de 
registro de marca que reproduza ou imite. no todo registro de marca. no mesmo ramo de atividade. que 
ou em parte. marca notoriamente conhecida. reproduza ou imite. no todo ou em parte. de forma a 

estabelecer confusão. marca notoriamente conhecida. 

EmendaCCJ 
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CAPÍTULO II 

DA PRIORIDADE 
Art. 127 - Ao pedido de registro de marca de~ 
positado em pais que mantenha acordo com o 
Brasil ou em organização internacional, que pro
duza efeito de depósito nacionaL será assegurado 
direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no 
acordo, não sendo o depósito· invalidado nem 
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 

§ I' - A reivindicação da prioridade será feita no 
ato de depósito. podendo ser suplementada dentro 
de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades 
anteriores à data do deoósito no Brasil. 

§ 2' - A reivindicação da prioridade será com
provada por documento hábil da origem, contendo 
o número, a data e a reprodução do pedido ou do 
registro, acompanhado de tradução simples, cujo 
teor é de inteira resoonsabilidade do deoositante. 

§ 3' - Se não efetuada por ocasião do depósito, a 
comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) 
meses, contados do depósito, sob pena de perda da 
orioridade. 

§ 4' -Tratando-se de prioridade obtida por cessão, 
o documento correspondente deverá ser 
apresentado junto com o próprio documento de 
orioridade. 

CAPITULOill 

DOS REQUERENTES DE REGISTRO 

Art. 128 - Podem requerer registro de marca as 
pessoas flSicas ou juridicas de direito público ou de 
direito orivado. 

§ 1' - As pessoas de direito pnvado só podem re
querer registro de marca relativo à atividade que 
exci"çam efetiva e licitamente. de modo direto ou 
através de empresas que controlem direta ou in~ 
d.iretamente. declarando. no próprio requerimento. 
esta condição. sob as penas da lei. 

EMENDAS 

Manutonçio do leitO do c-.o dos ~ 
acolhendo~ da CAE. 

Manutençto do texto da Clmlira doa Deputados, 
acolhendo emenda da CAE. 
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§ 2' - O registro de marca coletiva poderá ser re- § 2° - O registro de marca coletiva só poderá ser re-
querido por pessoa juridica representativa de co- querido por pessoa juridica representativa de co-
letividade. a qual poderá exercer atividade distinta letividade, a qual poderá exercer atividade distinta da 
da de seus membros. de seus membros. 

EmondaCAE 

§ 3° - O registro da marca de certificação só po-
derá ser requerido por pessoa sem interesse co-
mercial ou industrial dircto no produto ou serviço 
atestado. 

§ 4° - A reivindicação de prioridade IWl isenta o Monutonçio do luto da Clmano doa Deputadoa, 

pedido da aplicação dôs dispositivos constantes .colhendo ......sa ct. CAE. 

deste titulo. 

CAPITULO IV 

DOS DIREITOS SOBRE A MARCA 

Seçlol 

Aquisiçio 

An. 129 - A propriedade da marca se adquire pelo An. 129 • A propriedade da marca adquire-se pelo 
registro validamente expedido, conforme as •registro validamente concedido, conforme as 
disposições desta lei, sendo assegurado ao titular disposições desta lei. sendo assegurado ao titular seu 
seu uso exclusivo em todo o território nacional, uso exclusivo em todo o território nacional, na classe 
observado quanto ãs marcas colctivas c de certi- correspondente a sua atividade. ôbseivado quanto ãs 
ficação o disposto no an. 147 c 148. marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 

147 c 148. 

EmondaCCJ 

§ 1° - Toda pessoa que. de boa fé. à data da pri-
aridade ou depósito, usava no Pais, há pelo menos · 
6 (seisrmeses, marca idêntica ou semelhante • 
para distinguir ou certificar produto ou serviço 
idêntico. semelhante ou afim, terá direito de pre-
cedência ao registro. 

§ 2° - O direito de precedência somente poderá ser 
cedido juntamente com o negócio da empresa. ou 
pane deste. que tenha dircta relação com o uso da 
marca por alieru!çào ou arrendamento. 
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Seçao II 

Da Proteção Conferida Pelo Registro 

Art. 130 - Ao titular da marca é ainda assegurado 
o díreito de: __ 

I - ceder seu registro ou pedído de registro: 

II · Iicencíar seu uso: 

m -zelar pela sua integridade material ou repu
tacão. 

Art. 131 - A proteção de que trata essa lei abrange 
o uso da marca em papéis, impressos. propaganda 
e documentos relativos à atividade do titular. 

Art. 13 2 - O titular da marca não poderá: 

I - impedír que comerciantes ou distribuidores 
utilizem sinais distintivos que lhes são próprios. 
juntamente com a marca do produto, na sua 
promoção e comercialização: 

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem 
a marca para indicar a destinação· do produto. 
desde que obedecidas as práticas leais de con
corrência: 

III - impedír a livre circulação de produto colo
cado no mercado por si ou por outrem com seu 
consentimento; e 

EMENDAS 

Art. 130 - Ao titular da marca ou ao deposit,;;,Ú é 
ainda assegurado o direito de: 

Emenda CCJ e CAE 

Parágrafo úníco. O uso comercial de uma marca uão 
será injustamente sobrecarregado com exigências 
especiais. tais como o uso com outra marca ou 
designação, o uso em forma especial ou ainda o uso 
em detrimento de sua capacidade de distinguir os 
bens e serviços de uma empresa daqueles de outra 
empresa. 

Emenda de Plenirto n• 253..PLEN 

III - impedir a livre circulação de produto colocado no 
mercado interno ou externo. por si ou por outrem 
com seu consentimento~ e 

EmendaCCJ 
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1 v -·impedir a cnação da marca em discurso. obra 
cientifica ou ijterária ou qualquer outra-
publicação. desde que sem conotação comercial e 
sem prejuízo para seu caráter distintivo. 

V - impedir a livre circulação de produto contido em 
vasilhame. recipiente ou embalagem reutilizáveis 
para o mesmo produto. embora fabricado ou 
comercializado por outrem, não havendo, neste caso, 
nenhuma restrição à troca de vasilhame, recipiente óu 
embalagem de qualquer marca por qualquer 
consumidor, nem à sua reutilização por outra empresa 
licitamente habilitada para fabricar ou comercializar 
o produto. 

Emonda dtiPlenirio n' 2114-PLEN 

CAPITULO V 

VIGENCIA, DA CESSAO E DAS·· DA VIGENCIA, DA CESSAO, DAS 
ANOTAÇÕES ANOTAÇÕES E DAS UCENÇAS 

Emonda CCJ e CAE 

Seçio I 

Vll!ência 

ArL 133 - O registro da marca vigorarà pelo prazo Art. 133 ."Q registro da marca vigorarà pelo prazo de 
de 10 (dez) anos, contados da da1a da concessio lO (dez) anos, contados da d3ta de sua concessio, 
do registro, prorrogável por periodns iguais e prorrogàvel por períodos iguais e·sucessivos. 
5UCCSSÍVOS. 

ern-laCCJoCAE 

§ t• - O pedido de prorrogação deverà ser formu-
lado durante o último ano de vigência do registro, 
inslruido com o comprovante do pagamento da 
,..,.._,;va rerribuicão. 

§ 2" - Se o pedido de prorrogação não tiver sido 
efetuado até o termo final da vigência do registro. 
o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses 
subsequentes. mediante o pagamento de retribui-
ção adicioual. 
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§ 3• • A prorrogação não será concedida se não 
atendidn o disposto no art. 128. 

Seçilo II 

Da Cessão 

Art. 134 • O pedido de registro e o registro, cujo Ar!. 134 • O pedido de registro e o registro poder.lo 
conteúdo é indivisivel, poder.lo ser cedidos total ser cedidos, desde que o cessionário ·atenda aos 
ou parcialmente, desde que o cessionário atenda requisitos legais para requerer tal registro. 
aos requisitos legais para requerer o seu registro. 

Elnond. CCJ o CAE 

. 
Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os 
regístros ou pedidns em nome do eedente, de 
marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto 
ou serviço idêntico, semelhante ou afim. sob pena 
de cancelamento dos regístros ou arquivamento 
dos pedidos não cedidos. 

Secloill 

Das Anotaçlie!l 

Art. 136 • O INPI fará as seguintes anotações: 

I • da cessão, fazendo constar a qualificação 
comnleta do cessionário: 

II - de qualquer limitação ou ónus que recaia so-
bre o p0mdn ou registro: e 

m - das alte.rnções de nome, sede ou endereço do 
depositante ou titular. 

Art. 137 • As anotaçéles produzirão efeitos em Art. 137 ·As anotaçéles produzinlo efeitos em relação 
relação a terceiros a partir da data de seu a terceiros a partir da data de sua publicaçAo. 
requerimento ao INPL 

Elnond. CCJ o CAE 

Art. 138 • Cabe recurso da decisão que: Suprimir. 

Elnond. CCJ o CAE 
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I- indeferir a anotação de cessão; Suprimir. 

Emenda Cc.J e CAE 

n - cancelar o registro ou arquivar o pedido, Suprimir. 
nos termos do art. 135. 

Emend• CCJ e CAE 

Secilo IV 

. Da Licenç.a de Uso 

Art. 139- O titular de registro ou o depositante de 
pedido de registro poderá celebrar contrato de 
licença para uso da marca. sem prejuízo de seu 
direito de exercer controle efetivo sobre as espe- .. 
cificações. natureza e qualidade dos respectivos 
orodutos ou servicos. 

Parágrafo Unico - O licenciado poderá ser inves-
tido pelo titular de todos os poderes para agir em 
defesa da man:a, sem prejuízo dos seus próprios 
direitos. 

Art. 140 -O contrato de licença deverá ser aver- Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averllado 
bado no INPI para que produza efeitos em n:la- no INPI. 
çlo a terceiros. 

Emonda®.l. 

§ 1 o - A averbação produzirá efeitos em relação a § 1° - A averbação produzirá efeitos em ldaçilo a 
terceiros a partir da data de seu n:querimento ao terceiros a partir da data de soa pubUcaçlo. 
INPL 

Emonda Cc.J o CAE 

§ 2" - Para efeito de validade de prova de uso, o Suprimir. 
contrato de licença nlo precisará estar 
averbado no INPL EmondaCc.J 

Art. 141- Da decislio que indeferir a averbaçlo Suprimir. 
do contrato de licença cabe n:curso. 

Emendo Cc.J o CAE 
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CAPÍTlJLO VI 
~~ 

DA PERDA DOS DIREITOS 

Art 142- O re<rlstro da marca cxtin~e-se: 

I :tíeta exniracâo do orazo de vi~ncia: 

II - pela renúncia. que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados 
cela marca: · -.-
III -neta caducidade: ou 

IV- pela inobservància do dispoSto no an. 215. Monut_.o do tolrto da c.amara dos DepuUdos. 
ocolhondo omonda da CAE. 

Art 143 - Caducará o registro; de oficio ou a re-
querimento de qualquer pessoa com legítimo in-
teresse se, decorridos mais de 5 (cinco) anos da 
sua concessão. na data do requerimento ou da 
instauraclio de oficio: 

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no 
Brasil, ou 

li - o uso da marca tiver sido interrompido por 
mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no 
mesmo prazo, a marca tiver sido usada com mo-
dificação que implique alteração de sen c:aniter 
distintivo original, tal como constante do cenifi-
cado de re2istro. 

§ 1 • - Não ocorrerá caducidade se o titular jus-. 
tificar sen desuso oor razOes Ielritimas. 

§ 2° - O titular será intimado para se manifestar 
no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o 
õnus de provar o uso da marca ou justificar sen 
desuso nnr razões lesritimas. 

Art 144 - ú uso da marca deverá compreender 
produtos ou serviços constantes do certificado, sob 
pena de caducar parcialmente o registro em 
relação aos não semelhantes ou afins daqueles 
para os quais a marca foi comprovadamentc 
usada. 
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Ait. 145 - Não se conhecera do requerimento de 
caducidade se o uso da marca tiver sido compro-
vado ou justificado seu desuso em processo an-
terior. reQuerido há menos de 5 (cinco I anos. -

Art. 146- Da decisão que declarar ou denegar a Suprimir. 
caducidade caberá recurso. 

Emondo CCJ o CAE 

Ait. 146. -A decisão de caducidade produzira efeitos 
a partir da data do requerimento ou da publicação da 
instauração de oficio do processo. 

Emenaa do Relator 

CAPITULO VII 

DAS MARCAS COLETIV AS E DE 
CERTIF1CAÇÁO 

' I 

Art. 14 7 - O pedido de registro de marca co1etiva 
contera regulamento de utilização, dispondo sobre 
condições e proibições de uso da marca. 

Paragrafo U nico - O regulamento de utilização, 
quando não acompanhar o pedid,o, . c;!~ ser 
protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do 
depósito, sob pena de arquivamento defiuitivo do ... ..-. ,fl'.r•"•JL 

pe(udo. 

Art. 148 - O pedido de registro da marca de cer-
tificação contera: 

I - as características do produto ou serviço objeto 
de certificação. e 

ll - as medidas de controle que ser.lo adotadas pelo 
titular. 

Paragrafo único - A documentação prevista nos 
incisos I e n deste artigo, quando não acompanhar 
o pedido, devera ser protocolizada no prazo de 60 
(sessenta) dias, sob pena de arquivamento 
defiuitivo do pedido. -
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Art. 149 - Qualquer alteração no regulamento de 
utilização deverá ser comunicada ao INPI, medi· 
ante petição protocolizada, contendo todas as 
condições alteradas, sob pena de não serem coo· 
sideradas. 

Art. ISO • O uso da marca independe de licença. 
bastando sÍla autorização no regulamento de uti-
lizacão. 

Art. 151 • Além das causas de e:<tinção estabe· 
lecidas no an. 142, o registro da marca coletiva e 
de certificacão extimrue-se auando: 

I • a entidade deixar de existir. ou 

II • a marca for utilizada em condições outraS que 
não aquelas previstas no regulamento de uti-
lizacão: . 

Art. 152 - Só será adntitida a renúncia ao registro An. !52 ·Só será adntitida a renúncia ao registro de 
de marca coletiva quando requerida nos termos do marca coletiva quando requerida nos termos do 
contrato sociaJ·ou estatuto da própria entidade. contrato social ou estatuto da própria entidade. ou. 

ainda conforme o regulamento de t:tilização. 

Emonda CCJ o CAE 

Art. 153 ·A caducidade do registro será declarada Art. !53 • A caducidade do registro será deciarãda se 
se a marca coletiva não for usada por mais de uma a marca coletiva não for usada por mais de uma 
pessoa autorizada, observados, ainda, os arts. 143 pessoa autorizada, observado, ainda, o disposto nos 
a 146. ans. 143 a 146. 

Emonda CCJ o CAE 

Art. !54 ·A marca coletiva e a de certificação que 
já tenham sido usadas e cujos registros tenham 
sido extintos não poderão ser registradas em nome 
de terceiro, antes de expirado o prazo de S (ciru:o) 
anos contados da extiruiao do reltistro. 

CAPITULO VIli 

Do DepÓSito 

Art. 155 ·O pedido deverá referir-se a um único Art. 155 • O pedido deverá referir-se a um único 
sinal distintívo e, nas condiÇões estabelecidas pelo sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo 
INPI, deverá conter: INPI, conterá: 

Emenda CCJ e CAE 
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I - requerimento: 

II - etiquetas. quando for o caso: e 

III - comprovante do pagamento da retribuição 
relativa ao depósito. 

Parágrafo úruco - O requerimento e qualquer do
cumento que o acompanhe deverão ser apresen
tados em língua portuguesa e, quando houver do
cumento em língua estrangeira. sua tradução 
simples deverá ser apresentada no ato do depósito 
ou dentro de 60 (sessenta) dias subseqüentes. sob 
pena de não ser considerado o documento. 

Art. !56 - Apresentado o pedido. será ele sub
metido a exame formal prelintinar e. se devida
mente instruído. será protocolizado. considerada a 
data de depósito a da sua aoresentacão. 

Art. I 57 - O pedido que não atender formalmente 
ao disposto no an. 155, mas que contiver dados 
suficientes relativos ao depositante, sinal marcário 
e classe, poderá ser entregue, meéiante recibo 
datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a 
serem cumpridas pelo depositante, em S (cinco) 
dias, sob pena de ser considerado inexistente. 

Parágrafo Ú!ÚCO - Cumpridas as exigências, o 
depósito será considerado como efetnado na data 
da apresentação do pedido. 

Capítulo IX 

DO EXAME 

An. 158 - Protocnlízado, o pedido será publicado 
para apresentação de oposição no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

§ ! 0 
- O depositante será intimado da oposição, 

podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) 
dias. 

EMENDAS 

An. 157 - O pedido que não atender formalmente ao 
disposto no art. !55, mas que contiver dados 
suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e 
classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, 
ao INPI, que estabelecerá as exigências a serllm 
cumpridu pelo deposítmte em 5 (cinco) diu, sob 
pena de ser considerado inexistente. 

,_CCJeCAE 

239 
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§ 2° - Não se conhecerá da oposição, nulidade § zo - Não se conhecerá da oposição e da nulidade 
administrativa ou de açAo de nulidade se, fun- adminisuativa se, fw!damentada no inciso XXIII do 
<lamentada no an. 124, inciso XXIII. ou no an. art. 124, no an. 126\.u no § r• do art. 129, não se 
126. não se comprovar. no prazo de 60 (sessenta) comprovar. no prazo de 60 (sessenta) dias após a 
dias após a interposição. o depósito do pedido de interposição. o depósito do pedido de registro da 
registro da marca na forma desta lei. marca na forma da lei. 

EmondoCAE 

Art. 159 - Decorrido o prazo de oposição ou. se 
interposta esta. findo o prazo de manifestação. 
será feito o exame. durante o qual poderão ser 
formuladas exigêru:ias. que deverão ser respon-
di das no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 1° - Não respondida a exigência. o pedido será 
definitivameiue-arquivado. 

§ 2-;:. • Responàida a eXIgência. aináa que não 
cumprida. ou contestada a sua formulação. dar-se-
á_prossee:uimento ao exame. 

Art. 160 - Concluido o exame. será proferida 
decisão. deferindo ou indeferindo o pedido de 
registro. -

CAPÍTULO X 

DA EXPEDIÇAO DO CERTIFICADO DE DA CONCESSAO DO REGISTRO 
REGISTRO 

Emenda Cc.J e CAE 

Art. 161 -O certificado de registro será concedi- Art. 161 - O registro será concedido depois de 
do depois de deferido o pedido e comprovado o deferido o pedido e comprovado o pagamento das 
pagamento das retribuições correspondentes. retribuições correspondentes. 

Emenda CCJ e CAE 

Art. 162 - O pagamento das retnbuições e res-
pectiva comprovação, relativas à expedição do 
certificado de registro e ao primeiro decênio de 
sua vigência, deverão ser eferuados no prazo de 60 

__ (sessenta) dias contados do deferimento. 
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. Parágrafo único • A retribuição prevista nesu: 

I artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro 
de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no 
"caput", independentemente de notificação, me-
diante o pagamento de retribuição especifica, sob 
pena de arquivamento definitivo do pe(udo. 

Art. 163 • Reputa-se concedido o certificado de Art. 163 • Reputa-se concedido o registro na data da 
registro na data da publicação do respectivo ato. publicação do respectivo ato. 

EJnoncbo CCJ a CAE 

Art. 164 - Do certificado deverão constar a marca. Art. 164 • Do certificado deverão constar a marca. o 
o número e data do registro, nome, nacioilalidade número c data do registro, nome, nacionalidade c 
c domicílio do titular, os produtos ou serviços, as domicílio do titular, os produtos ou seiViços, as 
caracteristicas do registro e a prioridade caracteristicas do registro c a prioridade. 
estrangeira. 

EJnoncbo CAE 

CAPITULO XI 

DA NULIDADE DO REGISTRO 

Seçio I 

Disposições Gerais 

Art. 165 • E nulo o registro que for concedido 
contrariando as disposic;<lés desta lei. 

Parágrafo único • A nulidade do registro poderá 
ser total ou parcial. sendo condição para a nuli· 
dade parcial que a parte subsistente possa ser 
considerada registrável. 

Art. 166 • O titular de uma = registrada cm Manutonçlo do laldo da c-. -~ pais signatário da Convenção da Uoiao de Paris --dac:A2. 
para Protec;ão da Propriedade Industrial poderá, 
alternativamente. reivindicar, a~ de ação 
judicial, a adjudicação do registro, nos termos 
previstos no an. 6° septies (1) dãaueia Co . 

Art. 167 • A deelaração de nulidade produzir.í Art. 167 • A declaração de nulidade produzir.í efeitos 
efeito a partir da data do depósito do pedido. a partir da data do depósito do pedido. 

EJnoncbo CCJ e CAE 
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SedoU 

Do Processo Administrativo de Nulidade 

An. 168 • A nulidade do registro será declarada 
administrativamente quando tiver sído concedida 
com infriollência do disoosto nesta lei. 

An. 169 ·O processo de nulidade poderá ser ins· An. 169 - O processo de nulidade poderá ser ins· 
taurado de oficio ou mediante requerimento de taurado de oficio ou mediante requerimento de 
qualquer pessoa com legílimo interesse, no prazo qualquer pessoa, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
de 6 (seis) meses con!Mos da data da expediçAo dias contados da data da conc ... ão do registro. 
do certificado de registro. 

EmondaCAE 

Parágrafo único . o processo de nulidade 
prosseguirá ainda que extinto o registro. 

Emend• CCJ e CAE 

Att. 170 • o titular será intimado para si: mani-
festar no orazo de 60 (sessenta) dias.· 

Att. 171 • Decorrido o prazo fixado no artigo 
anterior, mesmo que não apresentada a manifes .. 
tação. o processo será decidido pelo Presidente do 
INPI. encerrando~se a instância administrativa. 

Art. 172 • O processo de nulidade prosseguirá Suprimir. 
ainda que extinto o registro. 

Emendo CCJ o CAE 

Secloill 

D~Ao de Nulidade 

An. 173 • A ação de nulidade poderá ser proposta 
pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo 
interesse. 

Parágrafo único • O juiz poderá, nos autOS da ação 
de nulidade, determinar üminarmente a suspensão 

dos efeitos do registro e do ,U:rón~ man:a, 
atendidos os •wmi<itos nrocessuais rios. 
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Art. 174·- Prcscrcve em S (cinco) anos a açao para 
declarar a nulidade do registro, contados da data 
da sua concessão. 

Art. 175 - A aÇllo de nulidade do registro será Art. 175 - A ação de nulidade do registro será 
ajuizada no foro da justiça federal c o INPI, ajuizada no foro da JUJtiça Federal e o INPI, quando 
quando não for autor, intervirá no feito. não for autor, intervirá no feito. 

Emondll Cc.J e CAE 

§ 1° - O prazo para resposta do réu titular do 
re!ÓSifO será de 60 (sessenta) dias. 

§ 2° - Transitada cm julgado a decisão da ação de 
nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência 
de terceiros. 

TITULOID TITULO IV 

Emendo CCJ 1 CAE 

DAS INDICAÇOES GEOGRAFICAS 

Art. 176 • Constitui indicação geográfica a indi· 
cação de procedência ou a denotuinação de ori· 
gcm. 

An. 177 - Considera-se indicação de procedência 
o nome geográfico de pais, cidade. região ou lo-
calidade de seu território, que se tenha tornado 
conhecido como centro de extração, produção ou 
fabricação de determinado produto ou de prestação 
de determinado servic;o. 

An. 178 - Considera-se denotuinação de origem o 
nome geográfico de país, cidade, região ou lo· 
calidade de seu território, que designe produto ou 
serviço cujas qualidades ou caracteristicas se de .. 
vam. exclusiva ou essencialmente ao meio geo--
gráfico. incluídos fatores naturais c humanos. 

Art. 179 - A proteção se estenderá à representação 
gráfica ou figurativa da indicação geográfica. bem 
como à representação geográfica de país, cidade, 
região ou localidade de seu território cujo nome 
seja indicação geográfica. 
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Art. !80 - Quanâo o nome geográfico se houver 
tomado de uso comwn, designando produto ou 
serviço, não será considerado indicação geográ-
fica. 

Art. !81 - O nome geográfico que não constitua 
indicação de procedência ou denominação de ori-
gem poderá se!Vir de elemento caracteristíci:l de 
marca para produto ou se!Viço, desde que não 
induza falsa procedência 

Art. 182- O uso da indicação geográfica é restrito 
aos produtores c prestadores de serviço estabc-
tecidos no local. exigindo-se, ainda. em relação as 
denominações de origem, o atendimento de 
rcauisitos de Qualidade. 

Parágrafo único - O INPI estabelecerá as condi- Suprimir. 
çlies de registro das indicaçlies geográficas. 

Emenda CCJ e CAE 

TITULO IV TlTULOV 

Emenda CCJ e CAE 

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL 

CAPITULO I 

DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES 

An. 183 - Comete crime contra patente de inven-
ção ou de modelo de utilidade Quem: 

I - fabrica produto que seja objeto de patente de 
invenção ou de modelo de utilidade. sem autori-
zaçào do timlar. ou 

11 - usa meio ou processo que seja objeto de pa-
tente de invenção. sem autorizacão do titular. 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou 
multa. 

Art. 184- Comete crime contra patente de inv""- ! 
ção ou de modelo de utilidade quem: J . 
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I - expona. vende. expõe ou oferece à venda. tem I - use, coloque à venda ou venda. com fins 
em estoque. oculta ou recebe, para vtilização com econômicos, produto fabricado com violação de 
fins econômicos, produto fabricado com violaçi!o patente de invenção ou de modelo de utilidade. ou 
de patente de invençi!O ou de modelo de utilidade, obtido diretamente por meio ou processo patenteado. 
ou obtido por meio ou processo patenteado, ou ou 

Emenda do Rolotor 

II - importa produto que seja objeto de patente de 
invençi!o ou de modelo de utilidade ou obtido por 
meio ou processo patenteado no Pais, para os fins 
previstos no inciso anterior, e que não tenha sido 
colocado no mercado externo diretamente pelo ti-
tular da patente ou com seu consentimento. 

Pena - detencão. de um a três meses. ou multa. 

An. 185 - Fornecer componente de um produto Suprimir. 
patenteado, ou material ou equipamento para 
realizar um processo patenteado, desde que a 
aplicação final do componente, material ou equl-
pamento induza, necessariamente, à exploração do 
objeto da patente. Emenda CCJ a CAE 

Pena - detenção, de um a três meses. ou multa. Suprimir. 

Emenda CCJ e CAE 

An. 186 - Os crimes deste capitulo se caracteri-
zam ainda que a violaçi!o não atinja todas as 
reivindicações da patente ou se restrinja à utili-
zacão de meios eQuivalentes ao objeto da patente. 

CAPITULOU 

DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS 
INDUSTRIAIS 

An. 187 - rabricar. sem autonzação do titular. 
produto que incorpore desenho industrial regis-
trado. ou imitação substancial que possa induzir 
em erro ou confusão. -

Pena - detenção. de três meses a um ano. ou 
multa. . 
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Art. 188 - Comete crime contra registro de dese
nho industrial. quem: 

I - exporta. vende. expõe ou oferece à venda. tem 
em estoque, oculta ou recebe, para utilização com 
fins cconõmicos, objeto que incorpore ilicitamente 
desenho industrial registrado, ou imitação 
substancial que possa induzir cm erro ou confusão, 
ou 

II - importa produto que incorpore desenho in
dustrial registrado no.Pals, ou imiiação substancial 
que possa induzir em erro ou confusão, para os 
fins previstos no inciso antcriof, e que não tenha 
sido colocado no mercado externo diretamente 
pelo titular ou com seu consentimento. 

Pena - detenção. de um a três meses. ou multa. 

CAPITULOill 

DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS 

Art. 189 - Comete crime contra registro de man:a 
quem: 

I - reproduz. sem autorização do titular, no todo 
ou em pane. marca registrada. ou imitarido-a de 
modo aue possa induzir confusão. ou . 

II - altera marca registrada de outrem já aposta em 
produto colocado no mercado. 

Pena - detenção~ de três -meses a um ano. ou 
multa. 

Art. 190 - Comete crime contra registro de man:a 
quem importa. exporta. vende. oferece ou expõe à 
venda. oculta ou tem em estoque: 

a) produto assinalado com marca reproduzida ou 
imitada. de outrem. no todo ou em pane~ ou 

EMENDAS 

I - vende, expõe ou oferece à venda. com fins 
econônucos, objeto que incorpore ilicitamente 
desenho industrial registrado, ou imitação substancial 
que possa induzir cm erro ou confusão, ou 

Emondado-

Art. 190 - Comete crime contra registro de man:a 
quem impona. vende, oferece ou expõe à venda. com 
fins econômicos: 

I ~ produto assinalado com marca ilicitamente 
reproduzida ou imitada. de outrem. no todo ou em 
pane: ou 

EmendaCAE 
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b) produto de sua indústria ou comércio. contido 
em vasilhame, recipiente ou embalagem que 
contenha marca legitima de outrem. 

Pena - dctcncão. de um a três meses. ou multa. 

CAPlmOIV 

DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE 
MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO 

E SINAL DE PROPAGANDA 

Art. 191 - Reproduzir ou imitar, de modo que 
possa induzir cm erro ou confusão, armas, brasões 
ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou 
internacionais, sem a necessária autorização, no 
rodo ou em parte, em marca, titulo de 
estabelecimento, nome comercial, insígnia ou si
nal de propaganda. ou usar essas reproduções ou 
imi~ com fins econômicos. 

Pena - detenção, de um a três meses. ou multa. 

Parágrafo Unico - Incorre na mesma pena quem 
vende ou expõe ou oferece à venda produtos as
sinalados com essas marcas. 

CAPirnLOV 

DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES 
GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES 

Art. 192 - Fabricar, importar. exportar. vender, 
expor ou oferecer à venda ou ter em estoque pro
duto que apresente falsa indicação geogràfica. 

Pena - detencão. de um a três meses. ou multa. 

An. 193 - Usar. em produto. recipiente. invólucro. 
cinta.. rótulo. fatura. cucular. canaz ou em outro 
meio de divulgação ou propaganda. termos 
retificativos. tais como "tipo1

'. "espécie11
• "gênero". 

EMENDAS 

II - produto de sua indústria ou comércio. contido em 
vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha 
marca legitima de outrem. ressalvado o disposto no 
inciso V do art. 132. 

Ernoma do PIWrio n' 254-PLEN 

An. 192 - Fabricar. importar. vender, expor ou 
oferecer à venda com fins econôrnicos, produto que 
apresente falsa indicação geogràfica. 

Emenda do Relator 

247 
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"sistema". "semelhante". ''sucedâneo". "idêntico". 
ou equivalente. não ressalvando a verdadeira 
procedência do produto. 

\ 

Pena - detenção. de wn a três meses. ali multá." . 
-

' 

Art. 194 - Usar marca. nome comercial. titulo de 
estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de 
propaganda ou qualquer outra forma que indique 
procedência que não a verdadeira, ou vender ou 
expor à venda produto .com esses sinais . 

• 
Pena - detenção. de wn a três meses. ou multa. 

CAPITULO VI 

DOS CRIMES DE 
CONCORRÊNCIA DESLEAL 

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal 
quem: 

I - publica. por qualquer meio, falsa afirmação, em 
detrimento de concorrente, com o fim de obter 
vantagem: 

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa 
informação. com o fim de obter vanta~em: 

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em 
proveito próprio ou alheio. clientela de outrem: 

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheio, 
ou os imi~ de modo a criar confusão entre os 
produtos ou estabelecimentos: 

V - usa, indevidamente, nome comerc1ai, titulo de 
··estabelecimento ou insígnia alheios ou vende. ex-
põe ou oferece à venda ou tem em estoque produto 
com essas referências: 

VI - substitui. pelo seu próprio nome ou razão 
social. em produto de ouuem. o nome ou razão 
social deste. sem o seu consentimento: 

VII - se atribui, como me10 de propaganda. r e-
compensa ou distinção que não obteve: 
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VIII - \'ende ou expõe ou oferece à venda. em 
recipiente ou _invólucro de _9~J,rem. produt9 adul-
terado ou falsificado. ou dele se utiliza para ne-
gociar com produto da mesma espécie. embora 
não adulterado ou falsificado. se o fato não 
constitui crime mais grave: -

IX - dá ou promete dinheiro ou ouua utilidade a 
empregado de concorrente, para que, faltando ao 
dever do emprego. lhe proporcione vantagem: 

X - recebe dinheiro ou outra utilidade. ou aceita 
promessa de paga ou recompensa. para, faltando 
ao dever de empregado, proporcionar vantagem a 
concorrente do empregador. 

XI - divulga. explora on se utiliza, sem autOriza· XI - divulga, explora ou se utiliza, sem au!Orização, 
ção, de conhecimentos técnicos ou científicos, de conhecimentos técnicos ou científicos, informações 
informações ou dados confidenciais, utilizáveis, na ou dados confidenciais, utilizáveis, na indústria, 
iudústria, comércio ou prestação de serviços, comércio ou prestaç;lo de serviços, excluídos aqueles 
excluídos aqueles que sejam de conhecimento que sejam de conhecimento público ou que sejam 
público ou que sejam evidentes para um técnico no evidentes para um técnico no assUnto, a que teve 
assunto, a que teve acesso mediante relação acesso mediante relação contratual ou empregaticia, 
conuatual ou empregaticia, mesmo após o térmi- no prazo de até 3 (três) anos da rescisão do contrato; 
no do contrato; 

Emonda do Relotor 

XII - divulga. explora ou se utiliza, sem antori- XII - divulga, explora ou se utiliza, sem autOrização, 
zação, de conhecimentos ou infol'III3Çiles a que se de conhecimentos ou informações a que se refere o 
refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos inciso anterior, obtidos, direta ou indimamente, por 
ou a que teve acesso mediante fraude; ou meios illcitos ou a que teve acesso mediante fraude. 

ou com conhecimento de que foram obtidos desta 
forma; ou 

Emonda CCJ o CAE 

Xlll - vende, expõe ou oferece à venda produto 
declarando ser objcto de patente depositada, ou 
concedida. ou de desenho industrial registrado, 
que não o seja, ou mencioná-lo, cm anúncio ou 
papel comercial. como depositado ou patenteado, 
ou registrado. sem o ser. 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou 
multa. 
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Parágrafo único. Inclui-se nas hipóteses a que se Parágrafo único. Inclui-se nas hipóteses a que se 
referem os incisos XI e XD do presente artigo o refere o ínciso XI do presente artigo o empregador. 
empregador. sócio ou ad.rrunistrador da empresa. sócio ou administrador da empresa. que lncorreu nas 
que incorreu nas tipificações estabelecidas nos tipificações estabelecidas nos mencionados 
mencionados disposith·os. disposnivos. 

EmendaCCJ 

CAPITULO V CAPITULO VII 

Emendil CCJ e CAE 

DAS DISPOSI( OES GERAIS 

An. 196 - As penas de detenção previstas nos 
Capítulos !, II e III deste Titulo serão aumentadas 
de um terço à metade se: 

I - o agente é ou foi representante, mandatário, 
preposto, sócio ou empregado do titular da patente 
ou do rc:gisuo. ou. ainda. do seu licenciado. ou 

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for 
de alto renome, notoriamente conhecida, de cer-
tificação ou coletiva. 

An. 197 - As multas previstas neste Titulo serão An. 197 - As penas de multas previstas neste Titulo 
fixadas, no núnimo, em CrS 100.000.000,00 serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, 
(cem milhões de cruzeiros) e, no máximo, em em 360 (trezentos e sessenta) diu-multa, de acordo 
CrS 1.000.000.000,00 (um bilhio milhões de com a sistemática do Código PenaL 
cruzeiros). 

Emenda CCJ e CAE 

§ 1• - A partir da publicaçio desta lei, as multas Suprimir. 
serio atualizadas no primeiro dia útil de cada 
mês, pelo mesmo critério de atualizaçio dos 
débitos fiscais da Uniio. Emenda CCJ e CAE 

§ 2" - A multa poderá ser aumentada ou redu- Transformar em parágrafo único. 
zida. em até dez vezes, em fate das condições 
pessoais do agente e da magnitude da vantagem 
auferida, independentemente da norma do 
artigo 196 desta lei. Emenda CCJ e CAE 

An. 198 - Poderão ser apreendidos, de oficio ou a 
requerimento do interessado. pelas autoridades 
alfandegarias. no ato de conferência, os produtos 
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assinalados com marcas falsificadas. àlteradas ou 
imitadas ou que apresent~m falsa indicação de 
procedência. 

Art. 199 - Nos crimes previstos neste Título so-
mente se procede mediante queíxa~ salvo quanto 
ao crime do art. 191, em que a ação penal será 
pública. 

Art. 200 - A ação ·penal e as diligências prelimi-
nares de busca e apreensão. nos crimes contra a 
propriedade industrial regulam-se pelo disposto 
no Código de Processo Penal. com as modificações 
constantes dos artigos deste Capítulo. 

Art. 201 - Na diligência de busca e ap=nsão, em Manutençio do texto da Cknlra dOI 'Deputados. 

crime contra patente que tenha por objeto a acolhendo Mnllnda dll CAE. 
invenção de processo, o oficial do juízo será 
acompanhado por perito, que verificará, prelimi-
nannente, a existência do ilícito, podendo o juiz 
ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo 
contrafator com o emprego do processo patente-
ado. 

Art. 202 - Além das diligências preliminares de 
busca e ao=nsão. o interessado oÕderá reauerer: 

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou 
imitada onde for preparada ou onde quer que seja 
encontrada, antes de utilizada para fins crimino-
SOS. OU 

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou 
produtos que a contiverem, antes de serem 
distribuídas, ainda que fiquem destruídos os en-
voltórios ou os próprios produtos. 

Art. 203 - Tratando-se de estabelecimentos 
industriais ou comerciais legalmente organizadoo; 
e que estejam funcionando publicamente, as 
diligências preliminares se limitarão à vistoria e 
apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo 
juiz, não podendo ser paralisada a sua ativídade 
licitamente exercida. 

Art~ 204 - Realizada a diligência de busca e 
apreensão, responderá por perdas e daoos a parte 
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que a tiver requerido de má-fé. por espírito de 
I emulação. mero capricho ou •=~grosseiro. 
: 

Art. 205 - Poderá consuruir materia de defesa na 
ac;ão penal a alegação de nulidade da patente ou 
registro em que a ação se fundar. A absolvição do 
réu. entretanto. não imponará na nulidade da 
patente ou do registro. que só poderá ser deman~ 
dada pela ação COJl1petente. 

Art. 20S.a- Na hipótese de serem reveladas. em juizo. 
para a defesa dos interesses de qualquer das partes. 
informações que se caracterizem como confidenciais. 
sejam segredo de indUstria ou de comércio. deverá o 
juiz detenmnar que o processo prossiga em segredo 
de justiça vedado o uso de tais informações tarnbem à 
outra pane. para outraS finalidades. 

EmendaCAE 

Art. 206 - Independentemente da ação criminal o 
prejudicado poderá intentar as ações cíveis que 
considerar cabíveis na fonna do Código de Pro-
cesso Civil. 

Art. 207 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito 
de haver perdas e danos em ressarcimento de 
prejuízos causados por atos de violação de direitos 
de propriedade industrial e atos de concorrência 
desleal não previstos nesta lei. tendentes a 
prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a 
criar confusão entre estabelecimentos comerciais. 
industriais ou prestadores de serviço, ou entre os 
produtos e serviços postos no comércio. 

§ I' - Poderá o juiz, nos autos da própria ação, 
para evitar dano irreparável ou de diflcil repara-
ção, detenninar liminarmente a Sllstlli;ãO da vio-
lação ou de ato que a enseje, antes da citação do 
réu. mediante, caso julgue necessário, caução em 
dinheiro ou garantia fidejussória. 

. 

§ 2' - Nos casos de reprodução ou de imitação 
flagrante de marca registrada, o juiz poderá de-
tenninar a apreensão de todas as mercadorias, 
produtos, objetos. embalagens. etiquetas e outros 
que contenham a marca falsificada ou imitada. i 
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An. 208 - Os lucros cessantes serão determinados An. 208 - A indenização será determinada pelos 
pelo critério mais favorável ao prejudicado. dentre benefícios que o prejudicado teria auferido se a 
os seguintes: violação não tivesse ocorrido. -

Emenda CCJ e CAE 

I - os beneficias que o prejudicado teria auferido se Suprím1r. 
a violação não tivesse ocorrido; ou 

Emendo CCJ o CAE 

II - os beneficias que foram auferidos pelo autor da Suprimir. 
violação do direito; 

Emenda CCJ o CAE 

lli - a remuneração que o autor da violação teria Suprimir. 
pago ao titular do direito •:iolado pela concessão 
de uma licença que lhe permitisse legalmente 
explorar o bem. Emenda CCJ e CAE --

TITULO VI 

. DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E 
DA FRANQUIA 

An. 209 - n INPI fará o registro dos contratos que An. 209 - FicarãO sujeitos à averbação no INPI todos 
impliquem transferência de tecnologia, contratos os contratos que impliquem transferência de 
de franquia e similares pará produzmm efeitós cm tecnologia, contratos de franquia e similares. 
relação a terceiros. 

Emendas do Plemirlo n's 256 e 257-PLEN 

§ 1 • - A decisão relativa aos pedidos de registro de § 1" - A decisão relativa aos pedidos de registro de 
contra1os de que trata o "caput" será proferida no contratos de que trata o "caput" será proferida no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do 
pedido de registro. pedido de registro. 

Emend .. do Plemirlo n's 256 o 257-PLEN 

§ 2° - O Poder Execntivo poderá definir, através de § 2" - O Poder Execntivo poderá definir, por meio de 
decreto, os contratos de transferência de tec- decreto, os contratos de ttansfelência de tecnologia, 
nologia que ficarão sujeitos a averbação junto ao de franquia e similares que não ficarão sujeitos ã 
INPI. averbação no INPI. 

Emendas do Plon'rlo n's 256 e 257-PLEN 
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TITULOVU 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

CAPÍTIJLO I 

DOS RECURSOS 

Art. 2 !O • Salvo expressa disposição cm contrário, 
das decisões de que nata esta lei cabe n:curso, que 
será interpostO 110 prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ I 0 
• Os n:cursos ser.lo re<:Cbidos DOS efeitos 

suspensivo e devolutivo pleno, aplicamlo-se todos 
os dispositivos peninen~ ao exame de primeira 
instância. no que couber. 

§ 2' - Não cabe n:curso da decisão que determinar § 2' • Nilo cabe recurso da decisão que detenninar o 
o arquivamento definitivo de pedido de patente ou arquiVIIIDI':II!o definitivo de pedido de patente ou de 
de registro e da que deferir pedido de patente, de rcgisuo e da que deferir pedido de patente, de registro 
certificado de adição ou de registro de marca. de descDho industrial, de certificado de adição ou de 

registro de marca. 

EmondaCAE 

§ 3' • Os recursos ser.lo decididos pelo Presidente 
do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

I 
Art. 211 · Os interessados sedo intimados para, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, oferece~em contra· 
razões ao recurso. 

Art. 212 • Para fins de complementação das razões 
oferecidas a titulo de recurso, o INPI poderá 
formular e."l:igências que deverão ser cumpridas no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo útúco. Decorrido o prazo do "caput". 
será decidido o recurso. 

Art. 2 f3 - A decisão do recurso é final c irn:cor-
rivcl na esfera administrativa 
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CAPÍTULO II 

DOS ATOS DAS PARTES 

Art. 214 - Os atos previstos nesta lei serão prati-
cados pelas panes ou por seus procuradores. 
de-.idamente qualificados. 

I § l • - O instrumento de procurnção, no original, 
tntslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em 
língua ponuguesa, dispensados a legalização 
consular e o reconhecimento de finna. 

§ 2• - A procurnção deverá ser apresentada em até 
60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro 
ato da parte no processo, independente de 
notificação ou exigência, sob pena de arqui-
vamcmo~ sendo definitivo o arquivamcnlo do 
pedido de patente, do pedido de registro de dese-
nho industrial e de registro de man:a 

Ar!. 215- A pessoa domiciliada no exterior deverá Art. 215 - A pessoa domiciliada no exterior deverá ter 
constitUir e :manter- proCurador devidamente permanentemente proCurador devidamente 
qualificado e domiciliado no Pais, com poderes qualificado e domiciliado no País, com poderes para 
para representá-la adminisuativa e judicialmente, representá-la administrativa e judicialmente, 
inclusive para receber citações. inclusive para receber ciraç<!es. 

-CAE 

Paráglafo único - O prazo para contestação de ações 
em que a citação se fizer na fonna deste artigo será de 
60 (sessellla) dias. 

-CCJ•CAI! 

Ar!. 216 -Não se conhecerá da petição: 

I - se apresentada fora do prazo legal ou 

II - se desacompanhada do comprovante da res-
pectiva retribuição no valor vigente à data de sua 
apresentação. 

Art. 217- Nlio serão conhecidos a petição, a opo- Art. 217 - Será indeferida a petição que não 
sição e o recuno quando: - apresentar fundamento técnico ou legaL 

EmonclaCAE 
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a) apresentado fora do prazo previsto nesta lei~ Supnmir 

Emt!!nda CCJ e CAE 

b) não conmer fundamentação legal; Supnm1r 

Emenda CCJ e CAE 

c) desacompanhado do comprovam e do pa- Supnmir 
gamento da retribuição correspondente. 

Emenda CCJ e CAE . ' ' 
Art. 218 - O INPI aproveitará os atas das panes. 
sempre que passive!, fazendo as exigências cabi-
veis. 

CAPITULO fi 

DOS PRAZOS 

An. 219 - Os prazos estabelecidos nesta lei são Art. 219 - Os prazos estabelecidos nesta Lei são 
continuos, extinguind<rse automaticamente o di- continuas. extinguind<rse automaticamente o direito 
reito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se de praticar o ato após seu decurso, salvo se a pane 
a parte provar que não o realizou por justa causa. provar que não o realizou por ra7Ales legítimas. 

EmenàaCAE 

§ 1" - Reputa-se justa causa o evento imprevisto, Suprimir. 
alheio à vontade da pane e que a impediu de 
praticar o ato. Emenda CCJ e CAE 

§ 2° - Reconhecida a justa causa, a pane praticará Par.ígrafo único - Reconhecidas as razões legítimas. a 
o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI. pane praticará o ato no prazo que lhe for concedido 

pelo INPI. 

EmondaCAE 

An. 220- No cômputo dos. prazos, exclui-se o dia 
do comeco e inclui-se o do vencimento. 

An. 221 - Os prazos somente começam a correr a 
partir do primeiro dia útil após a hitimação, que 
será feita mediante pulllieaçào no órgão oficial do 
INPI. 
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Art. 222 -Não havendo expressa estipulação nesta 
lei, o prazo para a prática do ato será de 60 
(sessenta l dias. 

CAPITULO IV 

DA PRESCRIÇAO 

ArL 223- Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para 
reparação do dano causado ao direito de 
propriedade industrial. 

CAPITULO V 

DOS ATOS DO INPI 

ArL 224 - Os atos do INPI nos processos admi
nistrativos referentes à propriedade industrial só 
produzem efeitos a partir da sua publicação no 
respectivo órgão oficial ressalvados: 

I - os que expressamente independerem de notifi
cação ou publicação por força do disposto nesta 
lei: 

II - os despacbos interlocutórios, qnando feita 
notificação por via postal ou por cicncia dada ao 
interessado no processo~ e 

m - os pareceres e despachos internos que não 
necessitem ser do conhecimento das partes. 

EMENDAS 

Parágrafo único - Aos prazos mencionados no Titulo I 
desta Lei para os quais não esteja previsto prazo de 
extensão ou restauração, poderá ser concedida 
extensão de 30 (trinta) dias mediante pagamento de 
retribuição especifica. 

Emenda CCJ e CAE 

II - as decisões administrativas, quando feita 
notificação por via postal ou por ciência dada ao 
interessado no processo; e 

EmondaCAE 

257 
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CAPITULO VI 

DASCLASSDnCAÇ~ES 

Art. 225 - As classificações relativas às matérias 
dos Títulos I, II e lli desta lei serão estabelecidas 
pelo INPI, quando não fLxadas em tratado ou 
acordo intemacíonal em vigor no Brasil. 

CAPITULO VII 

DA RETRIBUI( AO 

Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei serã 
cobrada retribuição. cujo valor e processo de 
recolhimento serão estabelecidos por ato do 
Ministro de Estado a que estiver vinculado o INPI. 

TITULO VIII 

DAS DISPOSIÇOES TRANSITORIAS E 
FINAIS 

Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão apli
cadas as disposições desta lei, exceto quanto à 
patenteabilidade das matérias previstas nos arts. 
228 e 229 desta lei, que serio regidas segundo o 
disposto no art. 9' da Lei n' 5. 772, de 21 de de
zembro de 1971. 

EMENDAS 

Art. 225 - As classificações relativas às matérias dos 
Títulos I. II e lll desta lei serão estabelecidas pelo 
INPI. quando não fixadas em tratado em vigor no 
Brasil. 

Emendo do Relotor 

Art. 226 - Para os serviçOs previstos nesta lei será. 
cobrada retribuição. cujo valor e processo de 
recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do 
órgão da administração pública federal a que 
estiver 'inculado o INPI. 

EmendaCAE 

11\ 

Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas 
as disposições desta lei, exceto quanto a produtos 
obtidos por meios ou processos químicos e a produtos 
alimenticios. químico-farmacêuticos e medicamentos. 
bem como aos respectivos processos de obtenção ou 
modificação, e a seres vivos e produtos e processos 
bintecnológicos, que serão arquivados. 

Emenda de Plenirio n• 2!8-PLEN 

Art. 228 - Poderà ser depositado pedido de patente Suprimir 
relativo às matérias de que tratam as alineas "b" e 
•c• do art. 9" da Lei n' 5.772, de 21 de dezembro er-.da do Plenirio n• 20-PI.EN 
de 1971, por quem tenha proteção garantida em 
tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando 
assegurada a data do primeiro depósito no exteri-
or, desde qne nilo tenba sido concedida a 
patente no país de origem, que seu objeto não 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N" 115, DE 1993 

(N" 824-A, de 1991, oa oril!l'm) 

· tenha sido colocado em qnalquer mercado, por 
iniciativa direta do titular da patente ou por 
terceiro com seu consentimento? nem tenham sido 
realizados, por terceiros, no Pais, sérios e efetivos 
preparativos para a exploração do objeto da 
patente. 

§ 1' - O depósito deverá ser feito dentro do prazo 
de 1 (um) ano contado da publicação desta lei. 
indicando a data do primeiro depósito no exteriór. 

§ 2' - O pedido de patente depositado com base 
neste artigo será automaticamente publicado. 
sendo facultado a qnalquer interessado manifestar
se, no prazo de 90 (noventa) dias. quanto ao 
atendimento do disposto no "caput" deste artigo. 

§ 3' - Respeitados os arts. 10 e 18 desta lei. e uma 
vez atendidas as condições estabelecidas neste 
artigo e comprovada a concessão da patente no 
pais onde foi depositado o primeiro pedido, será 
concedida a patente no Brasil. tal como coo
cedida no naís de origem. 

§ 4' - Fica assegurado à patente concedida com 
base neste artigo o prazo remanescente de prote
ção no pais onde foi depositado o primeiro pedido, 
coutado da data do depósito oo Brasil e limitado 
ao prazo previsto oo art. 40, Dilo se aplicando o 
disposto oo seu parágrafo único. 

§ s• - o depositante que tiver pedido de patente 
em andamento, relativo às matérias de que ttataro 
as alineas "b" e "c" do art. 9" da Lei n• 5.772171, 
poderà apresentar novo pedido, no prazo e 
condições estabelecidos oeste artigo, juntando 
prova de desistência do pedido em andamento. 

§ 6° - Aplicam-se as disposições desta lei, no que 
couber, ao pedido depositado e à patente conce
dida com base neste artii!O. 

Art. 229 - Poderá ser depositado pedido de patente 
relativo às matérias de que ttata o artigo anterior, 
por nacional ou pessoa domiciliada no Pais. 
ficando assegurada a data de diwlgação do 
invento, desde que seu objeto não tenha sido co-

EMENDAS 

Suprimir 

Emenda de Plenirio n• 258~LEN 

Suprimir 

Emenda de Plenirio n• 2158..PLEN 

Suprimir 

Emenda de Plenirio nt' 258.PLEN 

Suprimir 

Emenda da Plenário n• 21SI.PLEN 

Suprimir 

Emonda de Plonirio n' 2SI4'l.EN 

Suprimir 

Emenda do Plon.írto n• 2514'LEN 

Suprimir 

Emonda de Plon.írlo n• 2514'LEN 

259 



260 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N• 115, DE 1993 EMENDAS 

(N• 824-A, de 1991, na origem) 

locado em qualquer mercado, por iniciativa direta 
do titular da patente ou por terceiro com seu 
consentimento, nem tenham sido realizados, por 
terceiros, no Pais. sérios . e efetivos preparativos 
para a exploração do obieto da patente. 

§ 1 • - O depósito deverá ser feito dentro do prazo Suprimir 
de I (um) ano contado da publicação desta lei. 

Emenda de Plenário n• 258.-PLEN 

§ 2• - O pedido de patente depositado com base Suprimir 
neste artigo será proce:fsado nos termos desta lei. 

Emenda de Plenário n• 258-PLEN 

§ 3° - Fica assegurado à patente concedida com Suprimir 
base neste artigo o prazo remanescente de prote-
ção de 20 (vinte) anos contados da data da divul- Emenda de Plenário n• 258-PLEN 

gaçáo do invento. a partir do deoósito no Brasil. 

§ 4' - O depositante que tiver pedido de patente Suprimir 
em andamento. relativo às matérias de que trata o 
"caput" do anigo anterior. poderâ apresentar novo Emenda de Plenârio n° 258-PLEN 

pedido. no prazo e condições estabelecidos neste 
artigo. juntando prova de desistência do pedido em 
andamento. 

. 
An. 230 - Os pedidos de registro de expressão e 
sinal de propaganda e de declataçáo de notorie-
dade serão definitivamente arquivados e os regis-
tros e declatação permanecerão em vigor pelo 
prazo de vigência restante, não podendo ser pror-
rogados. 

Art. 231 - Fica assegurada ao depositante a ga-
rantia de prioridade de que trata o art. 7" da Lei n• 
5.772171 até o término do prazo em curso. 

Art. 232 - E assegurado o prazo em curso con-
eedido na vigência da Lei n' S. 772171. 

Art. 23 3 - O pedido de patente ·de modelo ou de 
desenho industiial depositado na vigência da Lei 
n• 5.772171 será automaticamente denominado 
pedido de registro de desenho industrial, conside-
rando-se, para todos os efeitos legais, a publica-
ção já feita . - ·-
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Parágrafo único • Nos pedidos adaptados seiilo 
considerados os pagamentos para efeito de cálculo 
de n:tribu.icão aüinaücnal devida. 

An. 234 • Aos pedidas de patente de modelo ou de 
desenho industrial que tiverem sida objcto de 
exame na forma da Lei n• S. 772171 não se aplicar.í 
o di<nnsto no an. 111. 

Art. 23 5 • Os recursos interpostos na vigência da 
Lei n• 5. 772171 serão decididos na forma nela 
orcvh'ta. 

Art. 236 • Fica o Poder Executivo autorizado a 
promover as necessárias tr:msfonnações no INPI. 
para assegurar à.!.,~qu.ia autonomia financeira c 
administrativa. ndo esta: 

I • contratar pessoal técnico e administrativo 
·mediante concurso oúblico: 

II • fixar tabela de salários para os seus funcio· 
nários. sujeita à aprovação do Ministério aqlie 
estiver vinculado o I:C..'Pl. e 

III • dispor sobre a estrutura bàsíca e regimento 
interno. que serão aprovados pelo Ministério a 
aue estiver '~nculado o INPI. 

Parágrafo único - As despesas resultantes da 
aplicação deste artigo com:Iilo por conta de re-
cursos oróorios do INPI. 

An. 237 - O art. 2• da Lei n• 5.648, de 11 de 
dezembro de I ~?Q .. uassa a ter a sctruinte : 

"An. 2• • O !NPI tem por finalidade priocipal 
executar, no âmbito nacional, as normas que rc· 
guiam a propriedade industrial. tendo cm vista a 
sua função social, cconôtnica, juridica e téc:nica, 
bem como pronunciar-se quanto à conveniência de 
assinatura, ratificação c demíDcia de COilVCilÇ{lcs. 
tratados, convênios e acordos sobre propriedade 
industrial .• 



262 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N" 115, DE 1993 

(N" 824-A, de 1991, na orieem) 

Art. 238 - Fica o Poder Judiciário autorizado a 
criar juizos especiais para dirimir questões rela
tivas à propriedade intelectual. 

Art. 239 - O Poder Executivo submeterá ao 
Con~ Nacional projeto de lei destinado a 
promover, sempre que necessário, a harmonização 
desta lei com a politica para propriedade industrial 
adotada pelos demais países integrantes do 
MERCOSUL. 

Art. 240 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação quanto às matérias disciplinadas nos 
arts. 228 e 229. e I (um) ano após sua publicação 
quanto aos demais artigos. 

Art. 241 -Revogam-se a Lei n• 5.772. de 21 de 
dezembro de 1971, a Lei n' 6.348, de 7 de julho de 
1976. os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei n' 2.848. 
de 7 de dezembro de 19~0. os arts. 169 a 189 do 
Decreto-Lei n• 7.903, de 27 de agosto de 1945. o 
parágrafo único do art. 20 da Lei n' 6.360. de 23 
de setembro de 1976 e as demais disposições em 
contrário. 

EMENDAS 

Suprtmir 

Art. 2~0 - Esta lei entrará em vigor 180 (cento e 
oitenta) dias após sua publicação, exceto quanto às 
matérias disciplinadas no inciso rn do an. 18, §§ 1° e 
2• do an. 22, e a produtos obtidos por meios ou 
processos químicos e a produtos alimentícios, 
químico-fannacêuticos c merucamentos, bem como 
aos respectivos processos de obtenção ou modificação, 
para as quais entrara em vigor 5 (cinco) anos após sua 
publicação. · 

Emenda do Reh1tor 

Art. 241 - Revogam-se a Lei n• 5. 772. de 21 de 
dezembro de 1971, a Lei n• 6.348, de 7 de julho de 
1976. os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 
de dezembro de 1940. os arts. 169 a 189 do Decreto
Lei n• 7. 903. de 27 de agosto de 1945. e as demais 
disposições em contrârio. 

Emenda CCJ e CAE 

' -' 

p )-C .d.:l s-;q 3 
(Projeto de Lei nQ 824-D, de 1991 na Câmara dos Deputados) 

"Regula direitos e obrigações relativos ã propriedade industrial." 

de l '!')5 

uOSt IGNJ!;CIO 
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PARECER N° , 1de 19941;,. 

Da Comissão de A>suntos Económicos. 

Relator: Senador FERNANDO BEZERRA 

I. RELA TÓRIO 

Retoma à apreciação desta Comissão o PLC n• 115/93 (PL n• 824/91. na origem) que 
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. para apreciação das emendas apresentadas 
em Plenano. 

Após a aprovação pela CAE do Parecer deste Relator. que concluiu por um substitutivo, o 
projeto foi encaminhado à Secretaria Geral da Mesa do Senador Federal. que em 11 de outubro de 199~ 
fez publica( no Diário do Senado Federal os Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania 
(CCJ) e da Comissão de Assuntos Económicos (CAE). abrindo o prazo de cinco dias úteis, para receber 
emendas. nos te""'os do art. 235, 11, "d", do regimento Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n• 
37, de 1995, do Senado Federai. 

Em plenário foram apresentadas 24 (vinte e quafro) emendas ·pelos seguintes Senhores 
Senadores: EMENDA n• 242-PLEN, Sen. Roberto ReqUião: EMENDA N° 243-PLEN , Sen. Marina Silva e 
Sen. José Eduardo Outra: EMENDA N• 244-PLEN. Sen. Roberto Freire. Sen. Eduardo Suplicy, Sen. Osmar 
Dias, Sen. Roberto Requião e Sen. Marina Silva: EMENDA N° 245-PLEN. Sen. Geraldo Melo; EMENDA N" 
246-PLEN. Sen. Geraldo Melo; EMENDA N" 247-PLEN. Sen. Osmar Dias, Sen. Roberto Requião, Sen. 
Marina Silva. Sen. Eduardo Suplicy e Sen. Roberto Freire: EMENDA N" 248-PLEN. Sen. Junia Marise, 
Sen. Roberto Freire, Sen. Eduardo Suplicy, Sen. Roberto Requião e Sen. Marina Silva: EMENDA N• 249-
PLEN. Sen. Roberto Requião, Sen. Eduardo Suplicy, Sen. Marina Silva e Sen. Roberto Freire: EMENDA N• 
250-PLEN. Sen. Junia Marise. Sen. Roberto Requião, Sen. Eduardo Suplicy, Sen. Marina Silva e Sen. 
Roberto Freire: EMENDA N" 251-PLEN, Sen. Ronaldo Cunha Lima. EMENDA N° 252-PLEN. Sen. Jonas 
Pinheiro; EMENDA N° 253-PLEN, Sen. Jonas Pinheiro; EMENDA N° 254-PLEN, Sen. João Rocha; 
EMENDA N• 255-PLEN, Sen. Jonas--Pinheiro; EMENDA N" 256-PLEN. Sen. Junia Marise. Sen. Roberto 
Requião, Sen. Marina Silva e Sen. Eduardo Suplicy; EMENDA N" 257-PLEN. Sen. Roberto Freire: 
EMENDA N" 258-PLEN, Sen. Junia Marise, Sen. Roberto Requião. Sen. Eduardo Suplicy e Sen. Roberto 
Freire; EMENDA N• 259-PLEN, Sen. Esperidião Amin; EMENDA N" 260-PLEN, Sen. Ronaldo Cunha Lima; 
EMENDA N' 261-PLEN, Sen. José Eduardo Outra e Sen. Marina Silva; EMENDA N" 262-PLEN. Sen. Jonas 
Pinheiro; EMENDA N" 263-PLiEN, Sen. Jonas Pinheiro: EMENDA N" 264-PLEN. Sen. Jonas Pinheiro e 
EMENDA N' 265-PLiEN. Sen. Jonas Pinheiro. 

Na apreciação destas emendas levei em consideração o Parecer que apresentei. e foi 
aprovado pela Comissão de Assuntos Económicos, que tinha como prem:ssa básica "o respeito aos 
compromissos internacionais firmados pelo Brasil e referendados pelo Congresso Nacional" e que "A LEI DE 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL É O MECANISMO BÁSICO DE RECONHECIMENTO DO ESFORÇO INVENTIVO, MAS TAMBEM E 
INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO, RECONHECENDO SEU PAFEL NO FOMENTO DOS 

INVESTIMENTOS E DA CAFACITAÇAO TECNOLóGICA", 

É o relatório. 

li-VOTO DO ~ELATOR 

Em meu parecer anterior. apresentado nesta comissão. conclui por Substitutivo que foi 
aprovado com modificações. Reitero portanto os termos do mencionado Substitutivo. com pequena~ 
alterações decorrentes do acolhimento ,-a.~ das Emendas de Plenário n•s 243. 245, 246 . .-: 262. · 
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~ ~ dov_ ["~ k ~M~ .2S""'S""' -e. 

1 2& 31 
lo4 e 265jnos termos das Subemendas que apresento ao final deste vot<?: e rejeito as Emendas 
de f'lenimo n•s 242, 244, 247.248, 249, 250, 251. 252. 253. 254, 256. 257, 258, 259. 260 e_261. pelas 
razões expostas nos pareceres que ofereço a cada uma. 

EMENDAS OE PLENÁRIO OFERECIDAS AO PLC 115/93, Q!JE "REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL" 

EMENDA N° 242 • PLEN 
DO SEN. ROBERTO REQUIÃO 

DÊ· SE AO ART. 3° A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"Art. 3" Aplica-se também o disposto nesta lei: 
I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e deposrtado no País por 

quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil e cuja legislação nacional de seu pais de 
origem contenha os mesmos preceitos estabelecidos por esta Lei: e 

11 - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em pais cuja legislação nacional contenha os 
preceitos estabelecidos por esta Lei e assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a 
reciprocidade de dirertos ou equivalentes." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda - A emenda proposta pretende melhor especificar os termos de reciprocidade no 
que se relaciona ao direito da propriedade industrial. 

O principio de isoriomia é consagrado no direrto internacional e incorporado através de 
tratados multilaterais, como a Convenção de Paris, texto básico nesse ramo do direito, e o Acendo sobre 
TRIPS, dos quais o Brasil é signatário. 

Sob o aspecto técnico-jurídico, VINCULAR A LEGISLAÇÃO NACIONAL ÀS LEGISLAÇÓES 
ESTRANGEIRAS, BEM COMO DETERMINAR QUE ESTAS CONTENHAM OS MESMOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA, VIOLA O PRINCÍPIO DA TERRITORIAUDADE E DA INDEPENDENCIA'OOS PAíSES. 

Na prática, ao estabelecer a obrigatoriedade das legislações nacionais dos demais países 
conter "os mesmos precertos estabelecidos por esta Lei", a emenda ultrapassa a noção consagrada de 
reciprocidade e estabelece inovação que inviabilizaria o reconhecimento de pedidos de patente ou de 
registres provenientes do exterior, o que certamente, não deve ser o espírito do legislador e também 
representa claro conflito com os tratados multilaterais sobre a matéria que o Brasil é signatário. 

Em especial, a emenda significa restrição ao art. 3 (1) do Acendo sobre o TRIPS. onde está 
disposto que "Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos 
favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, ... ". 

EMENDA N° 243 - PLEN 
DOS SENADORES MARINA SILVA E JOSE EDUARDO OUTRA 

DÊ-SE AO INCISO VIII DO ARTIGO 1 O A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"VIII - técnicas_ operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnósticos para 

aplicação no corpo humano ou animal." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pelo acolhimento da emenda- ~as tum n tia StiéePPie::aa " 1 ~os sf la. por entender que 



266 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

esta redação. em relação à adotada nas Comissões do Senado, atende melhor ao disposto no Acordo 
sobre TRIPS. Esta emenda permite precisar melhor o que não será considerado invenção nem modelo de 
utilidade e. portanto. definir com maior exatidão o que se pretende excluir da proteção patentária. 

EMENDA N' 244 • PLEN 
DOS SENADORES: ROBERTO FREIRE, EDUARDO SUPLICY, OS MAR DIAS, ROBERTO REQUIÃO E 

MARINA SILVA. 

DÊ-SE AO INCISO IX DO ART. 1 O DO PLC 115/93 A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"Art. 10 ..................... - ................. ---

IX • o todo ou parte de seres vivos e materiais biológicos. inclusive o genoma e as 
seqüências genêticas, ainda qu~ tsolados da natureza, e os processos biológicos naturais." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda - R&jeito esta emenda por colidir com o TRIPS, que é absolutamente claro 
acerca da obrigatoriedade do patenteamento de microorganismos. 

A emenda restringe, substancialmente, a abrangência do que pode ser considerado 
microorganismo, não fazendo distinção entre os materiais biológicos resultantes de experiências e 
pesquisas laboratoriais, daqueles já existentes no meio ambiente, que não foram objeto das ações 
humanas modificadoras ou criadoras e que, como tal, não podem ser considerados invenções e sim, meras 
descobertas. Em relação aos materiais biológicos resultantes da atividade inventiva, que tenham o atributo 
da novidade e aplicação industrial, o TRIPS não deixa margem de dúvidas sobre a obrigatoriedade de seu 
patenteamento, o que estaria defininitivamente afastada com a adoção desta emenda. 

Ademais, estou acolhendo parcialmente a emenda n• 245 - PLEN, do Senador Geraldo 
Melo, nos termos da subemenda que apresento, para garantir que somente serão patenteáveis os 
microorganismos que tenham sido objeto de atividade inventiva e representem novidade, excluindo assim, 
do patenteamento a biodiversidade nacional. 

EMENDA N' 245 • PLEN 
DO SEN. GERALDO MELO 

D~·SE AO INCISO IX DO ART. 10 A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"Art. 10 -.............................................. . 

IX· o todo ou qualquer parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 
natureza. inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza. e os processos biológicos naturais." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pelo. acolhimento da emenda • C 'g d V I 10 i 1 e 2 
proposta aperfeiçoa o texto do crojeto atendendo a dois importantes objetivos: 

ap 1 A redação 

Em primeiro lugar, respeita a obrigatoriedade de concessão de proteção patentária aos 
microorganismos,_que resulta da incorporação do Acordo sobre TRIPS ao marco jurídico !:lrasileiro. 

Em segundo lugar, e certamente, com igual importância, permite garantir que se fará o 
patenteamento apenas para os microorganismos que tenham sido objeto da intervenção humana. Ficam 
explicitamente resguardados de patenteamento os animais e plantas e os microorganismos que compõem 
a biodiversidade brasileira. Estes não são considerados invenções e sim, meras descobertas. destituídos. 
portanto, de inventividade. requisito essencial ao patenteamento. 



Fevereiro de 1996_ ANAIS DO SENADO FEDERAL 

EMENDA N" 246 - PLEN 
DO SEN. GERALDO MELO 

Di:-SE AO INCISO III DO ART. 1 B A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"Art. 18· ............................................... . 

267 ~. 

III • o todo ou parte dos seres vivos. exceto os microorganismos que atendam aos três 
requisitos de patenteabilidade - novidade. atividade inventiva e aplicação industrial • previStos no art. s• e 
que não seJam mera descoberta." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pelo acolhimento · da emenda. r r, qua a~rsee::to. 

A Redação proposta apresenta maior clareza quanto ao patenteamento de 
microorganismos. enfatizando os requisitos essenciais da patenteabilidade. quais sejam NOVIDADE, 
A1MDADE INVENTIVA E APUCAÇÁO INDUSTRIAL. que não se observam. simultaneamente. nos seres vivos 
naturais e nos materiais biológicos encontrados na natureza. 

Esta emenda não somente vem atender a adequação da legislação brasileira ao Acordo 
sobre TRIPS, na questao sobre o patenteamento de microorganismos, como também garante a 
impossibilidade do patenteamento de seres vivos naturais. assim como dos elementos da biodiversidade 
nacional. 

EMENDA N° 247 - PLEN 
DOS SENADORES OSMAR DIAS, ROBERTO REQUIÃO, MARINA SILVA, EDUARDO SUPLICY E 

ROBERTO FREIRE 

ACRESCENTE-SE AO ART. 22 DO PLC 115/93 OS SEGUINTES PARÁGRAFOS 
"Art 22 ................................... ·-·-··-········ 
§ 1" No caso de microorganismo transgénico e processo biotecnológico. a respectiva 

invenção deve se restringir à utilização em um único processo industrial. 
§ 2" Para os efeitos desta lei. considera-se processo biotecnológico todo e qualquer 

encadeamento de ações. exceto o de processos biológicos naturais. que utilize organismos vivos para 
elaborar ou modificar produtos. melhorar plantas e animais ou obter. desenvolver e modificar 
microorganismos, para uso especifico." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda • o TRIPS não permite qualquer restrição quanto ao patenteamento de 
microorganismos. Assim sendo. rejeito a emenda per seu caráter restritivo, porquanto só admite a 
patenteabilidade para o m1croorganismo transgénico e processo biológico. quando utilizados em um único 
processo industrial. Ela incorre numa limitação dos direitos. possibilitando. a terceiros. o uso indiscriminado 
de microorganismos em passiveis processos subseqüentes de obtenção de microorganismos modificados, 
sem o devido reconhecimento aos esforços do titular. 

Além do mais, entendo que a manutenção da proteção patentária para o setor de 
biotecnologia é absolutamente positiva para o País, visto que este setor registra números expressivos 
demonstrando capaCidade competitiva e boas perspectivas de desenvolvimento. desde que seja 
assegurada a proteção à atividade inventiva. 

Em seu § 2". ~ emenda trata de matéria que se insere no campo das ciências biológicas e 
nao juridicas, sendo portanto desnecessário o tratamento daquela no corpo da lei. conforme justificativa 
apresentada nas Considerações Gerais sobre o mérito de meu Parecer sobre o Projeto de Lei. apresentado 
na Comissão de Assuntos Económicos - CAE. deste Senado. 
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Neste espírito, defendo dever-se evitar a inclusão em lei de definições cientificas. e 
entendo que a redação adotada no meu SubStitutivo · ê suficiente para evitar a possibilidade de 
patenteamento de seres vivos naturais. Somente serão objeto de patenteamento os pedidos que atenderem 
os requisitos básicos de patenteamento: novidade, passo inventivo e aplicação industrial. Excluem-se. 
assim. os seres vivos naturais. sejam plantas ou animais, que não atendem os requisitos de novidade. nem 
resultam de passo inventivo. 

EMENDA N' 248 - PLEN 
DOS SENADORES JUNIA MARISE, ROBERTO FREIRE; EDUARDO SUPLICY, ROBERTO REQUIÃO E 

MARINA SILVA 

DJ:-SE AO ART_ 42 E SEUS INCISOS I E 11 DO PLC 115/93 A SEGUINTE REDAÇÃO, SUPRIMINDO-SE 
O INCISO III: 

"Art 42. Uma patente conferirá ao seu titular os seguintes direitos exclusivos: 
I - quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros. sem seu 

consentimento. produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem com esses propósitos aqueles 
bens; 

11 - quando o ohjeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros. sem seu 
consentimento, usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam ou importem com esses propósitos o 
produto obtido diretamente por aquele processo. ressalvado o disposto nos arts_ 1 O e 18'_ 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda- A emenda tem por objetivo definir os direitos do patenteado. fazendo uso, 
inclusive, do disposto no art 28 (1) do Acordo sobre TRIPS. que trata Dos Direitos Conferidos_ Entretanto. 
estabelece ressalvas a estes direitos. não previstas no TRIPS, associadas aos arts. 10 e 18 do Projeto de 
Lei. 

Entendo que não cabe referência nem ressalva ao disposto em ta1s artigos. Isto porque, 
estes dispositivos tratam de atividades que não são consideradas invenção (art. 1 O) e de atividades que 
não são passiveis de patenteamento (art. 18). Em ambos os casos. observam-se atividades que não são 
patenteáveis e, por consequência, não geram direitos de proteção. Desta maneira. se apresenta impróprio 
que um artigo que estabelece direitos faça menção a artigos que descrevem atividades que não são 
passíveis de geração de direitos_ Aquilo que não é patenteável não necessita ser ressalvado das previsões 
dos direitos, na medida em que por sua natureza, estará por principio excluído de tal possibilidade. 

Além disso. a referência indiscriminada a esses artigos pode implicar numa restrição aos 
direitos das atividades que nelE!!> recebem um tratamento de exceção. Neste caso,. que por exemplo 
poderia redundar na eventual restrição aos direitos de proteção a microorganismos, incorreríamos em 
;:berto conflito com o disposto no Acordo sobre o TRIPS, que garante "a patenteabilidade e seus efeitos no 
que tange aos microorganismos. 

EMENDA N° 249 - PLEN 
DOS SENADORES ROBERTO REQUIÃO, EDUARDO SUPUCY, MARINA SILVA E ROBERTO FREIRE 

DJ:-SE ÁO § 2' DO ART. 42 A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"Art. 42- ................ -................................ .. 

§·?:·f.~;:.; .. ~·;;;;;;;j;;.;;~~Çã~-d~·~;~j~Çã;·d~· direito da patente de processo. quando o produ~o 
é novo e existir probalidade significativa de o produto ter sido feito pelo processo e o t~u:ar da patente nao 
tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado, 
a aut01idade judicial poderá exigir que o demandado prove que o processo utilizado é distinto do processo 
patenteado." 
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PARECER DO RELATOR NA CAE. SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda • A tradição jurídica brasileira estabelece que o ónus da prova recai sobre o 
demandante. estabelecendo apenas um número limitado de situações em que a inversão do ónus da prova 
é admitida. Entretanto, como reconhecem os autores desta emenda. o Acordo sobre TRIPS, em seu art. 
34,(1), define mais um campo em que esta é inversão é possibilitada. 

No meu entender, a emenda apresentada é inferior ao disposto no Substitutivo aprovado 
na CAE. visto que o texto aprovado inclui a expressão "mediante determinação judicial especifica". 
conferindo à inversão do ónus da prova caráter facultativo, de aplicação definida individualmente, caso a 
caso, exclusivamente por autoridade judicial. Desta forma. a redação aprovada pela CAE. sern colidir com 
o TRIPS. mantém mais restritos os casos de inversão do ónus da prova do que na emenoa apresentada. 
preservando a tradição do mundo jurídico brasileiro. 

EMENDA N° 250 • PLEN 
DOS SENADORES JUNIA MARISE, ROBERTO REQUIÃO, EDUARDO SUPLICY, MARINA SILVA E 

ROBERTO FREIRE 

ACRESCENTE-SE O SEGUINTE ARTIGO APÓS O ART. 44 DO PLC 115/93. RENUMERANDO-SE OS 
SUBSEQÜENTES: 

"Art. É dever do titular da patente iniciar no País a exploração efetiva de seu objeto -
dentro de 3 (três) anos da concessão, admitida a interrupção por prazo não superior a 1 (um) ano, 
entendendo-se a exploração efetiva por fabricação ou produção local nos limites do território nacional. de 
modo a atender integralmente a demanda do mercado, em quantidade e qualidade." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda - A emenda procura explicitar o dever do titular em explorar. efetivamente. o 
objeto da patente e estabelece que esta exploração tem que se dar através de fabricação local. 

Em outros dispositivos do Substitutivo aprovado na CAE. o dever da exploração encontra
se suficientemente claro. incorrendo o. seu descumprimento, ou seja, a não exploração do objeto da 
patente diretamente pelo titular ou por terceiros através de licenç~cOQlpulsórias ou voluntárias. na perda 
dos direitos concedidos pela patente (arts 68 e 80). 

Tradicionalmente, a posição brasileira tem sido associar a exploração da patente à 
fabricação local, posição essa compartilhada por outros países. em especial os países em 
desenvolvimento, sendo a produção local de matéria protegida, indiscutivelmente, a alternativa que melhor 
atende ao desenvolvimento económico e tecnológico do Pais. 

Este entendimento orientou o meu Parecer e foi cristalizado no Substitutivo aprovado na 
CAE. Neste texto define-se que, apenas. nos casos de inviabilidade económica. a importação será admitida 
como forma de exploração. Considera-se que hã casos !!m que a existência de econom1as de escala 
implica na inviabiÍidade da produção local em condições económicas competitivas. 

De todo modo, esta inovação na legislação brasileira não deve representar o abandono do 
principio de dar prioridade à produção local, consonante com a tradição brasileira. Assim sendo. duas 
salvaguardas estão previstas. 

Em primeiro lugar, a exploração da patente através da importação implicará na admissão 
imediata da importação por terceiros de produtos legitimamente colocados no mercado. Dado que o 
mercado relevante para o titular da patente exercer a sua obrigação de oferta é o mercado global. este 
também é considerado o mercado relevante para os consumidores. que poderão acessar os produtos 
colocados em qualquer mercado díretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento. 
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Em segundo lugar, no caso do pressuposto de inviabilidade económica ser contestado por 
pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e económica para realizar a exploração 
eficiente do objeto protegido, existirá a possibilidade de concessão de licença compulsória para a 
fabricação local. 

EMENDA N° 251 - PLEN 
DO SEN. RONALDO CUNHA LIMA 

ACRESCENTE-SE NA SEÇÃO I. DO CAPÍTULO V, DO TiTULO I. DO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 
115/93, O SEGUINTE ARTIGO: 

"Art. -São deveres do titular da patente: 
I -desvendar integralmente o objeto da patente; e 

11 - iniciar no País a exploração efetíva de seu objeto dentro de 03 {três) anos da 
concessão, admitida a interrupção por prazo não superior a 1 (um) ano. Entende-se por exploração efetiva 
a fabricação ou produção local, nos limites das fronteiras nacionais, de modo a atender integralmente a 
demanda do mercado em quantidade e qualidade." 

PARECER DO RELATOR NA C~E, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pefa rejeição da emenda - A emenda procura explicitar o dever do Ulular em explorar efetivamente a 
patente, através da fabricação teca\, e desvendar, integralmente. o seu objeto. 

Com relação à exploração efetiva, em outros dispositivos do projeto, a saber arts. 68 e 80, 
esse dever encontra-se suficientemente claro, incorrendo o seu descumprimento na perda do$ direitos 
concedidos peta patente, ou seja, nos casos em que o titular não proceder a exploração de seu objeto. 
diretamente ou através de licenc:.as compulsórias ou voluntárias. 

Tradicionalmente. a posição brasileira tem sido associar a exploração da patente à 
fabricação local, posição essa compartilhada· por outros países, em especial os países em 
desenvolvimento, sendo a produção tocai de matéria protegida, indiscutivelmente, a alternativa que melhor 
atende ao desenvolvimento económico e tecnológico do País. 

Este entendimento orientou o meu Parecer e foi cristalizado no Substitutivo aprovado na 
CAE. Neste texto define-se que, apenas. nos casos de inviabilidade económica, a importação será 
admitida como forma de exploração. Considera-se que há casos em que a existência de economias de 
escala implica na inviabilidade da produção tocai em ·condições econOmicas competitivas. 

De todo modo, esta inovação na legislação brasileira não deve representar o abandono do 
princípio de dar prioridade à prcdução local, consonante com a tradição brasileira. Assim sendo, duas 
salvaguardas estão previstas. 

Em primeiro lugar, a exploração da patente através da importação implicará na admissão 
imediata da importação por terceiros de produtos legitimamente colocados no mercado. Dado que o 
mercado relevante para o titular da patente exercer a sua obrigação de oferta é o mercado global, este 
também é considerado o mercado relevante para os consumidores. que poderão acessar os produtos 
colocados em qualquer mercado diretamente pelo titular da patente ou cem o seu consentimento. 

Em segundo lu\lar, no caso do pressuposto de inviabilidade econOmica ser contestado por 
pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econõmica para realizar a exploração 
eficiente do objeto protegido, existirá a possibilidade de concessão de licença compulsória para a 
fabricação local. 

Quanto ao dever de desvendamento integral do objeto da patente. acolhi, em meu parecer. 
a emenda n• 26 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, que estabelece dispositivos 
que obrigam a descrição precisa aa invenção ou do modelo de utilidade, confo,me determinação do 
TRIPS. 
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EMENDA N" 252 - PLEN 
DO SEN. JONAS PINHEIRO 
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RETIRAR DO ARTIGO 71 A EXPRESSÃO "DE II\ITERESSE PÚBLICO", PASSANDO A TER A 
SEGUINTE REDAÇÃO: 

"Art. 71· Nos casos de emergência nacional declarados em ato do Poder Executivo 
Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. poderá ser 
concedida, de oficio, licença mmpulsória, temporália e não exclusiva para exploração de patente, sem 
prejuízo dos direitos do respectivr. titular. 

Parágrafo únir.o - O ato de concessão da licença est:Jbelecerá seu prazo de vigência e a 
possibilidade de prorrogação." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda • A emenda contempla- como hipótese de licença compulsória as questões de 
"emergência nacional", suprimindo, para tanto, a expressão "interesse público". 

Ora, o 'interesse público"é fundamento de toda a intervenção do Estado na propliedade e. 
consequentemente, de todas as hipóteses de licença compulsólia, inclusive a de "emergência nacional". 

Por outro lado, a tradição da legislação brasileira sobre a propliedade industlial, resguarda 
o interesse público (ari. 33, parag. 1• da lei vigente). Desta forma, não tem procedência a supressão da 
expressão "interesse público" que consolida a fórmula geral justificativa de toda intervenção na 
propliedade. Além disso, a expressão "interesse público" sem especificar novas hipóteses não atlibui ao _ 
Poder Executivo a faculdade de intervenção não prevista por lei, sendo, portanto, injustificadas. as 
alegações invocadas pelo autor da emenda. 

EMENDA N" 253 • PLEN 
DO SEN. JONAS PINHEIRO 

O ARTIGO 131 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"Art 131 - A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis. impressos. 

embalagens. propaganda e documentos relativos à atividade do titular. 
Parágrafo único • O uso comercial de uma marca não será injustamente sobrecarregado 

com exigências especiais, tais como ó uso com outra marca ou designação, o uso em forma especial ou 
ainda o uso em detlimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles 
de outra empresa." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rajelçllo da emenda • A emenda sugere alterações que entendo desnecessálias. uma vez que, como 
consta da própoia justificação. trata de matélia já incorporada na legislação de propnedade industlial do 
país, desde a vigência do Acordo ~obre o TRIPS. 

EMENDA N" 254 • PLEN 
DO SEN. JOÃC ROCHA 

ACRESCENTE-SE AO ART. 132 DO PLC 115193 O SEGUINTE INCISO: 
"Art. 132 • .................. _ ............... , ... ~ ..... . 

;;.··~·j;;;p;;di;·~·j;~;;;·;;j~~i~Çi;d;·;;;;;d;rt~ contido em vasilhame, recipiente ou embalagem 
reutilizáveis para o mesmo produto. embora tablicado ou comercializado por outrem. não havendo. neste 
caso, nenhuma restlição à troca de vasilhame, recipiente ou embalagem de qualquer marca por qualquer 
consumidor. nem à sua reutilização por outra empresa licitamente habilitada para fabncar ou comercializar 
o produto." 
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Dê-SE À AlÍNEA B) DO ART. 190 DO PLC 115/93 A SEGUINTE REOAÇÃO: 
"Art. 190 ................... ,., .•.. , .......................... . 

bj'j;~~ct~i~·;;~-~~~-;~;;;;;-Í;;;·~~-~~;;;é;~;~--~~ntido em vasilhame. recipiente ou embalagem 
que contenha marca legitima de outrem. ressalvado o disposto no inciso V éo art. 132." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda- A emenda contraria a Convenção da União de Paris- CUP. ao enfraquecer o 
direito do titular de marca. cuja utilização. por terceiros. só deverá ser admitida com o seu consentimento. 
O art. 6'. bis, da CUP, estabelece a proibição do "uso de marca de fábrica ou de comérCIO que constitua 
reprodução, imitação, ... suscetíveis de estabelecer confusão. de uma marca ... amparada pela presente 
Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares". 

EMENDA N' 255 - PLEN 
DO SEN. JONAS PINHEIRO 

ACRESCENTAR AO ARTIGO í<:l5, DO PLC 115/93. O SEGUINTE INCISO XIV: 
"Art. 195 ................................................. _... . . ... . 
XIV - divulga, explora ou utiliza-se. sem autorização. de resultados de testes ou outros 

dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a 
entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de 
produtos agroquímicos que utilizem novas entidades químicas ou de biotecnologia." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA A 
Pelo acolhimento parcial da emenda - nos termos da5subemendaSn~~ 

Para incorporar ao Substitutivo o disposto no artigo 39 (3) do acendo sobre TRIPS, que 
trata da proteção de informação confidencial, no caso de exigência pelos órgãos governamentais, "de 
apresentação de resultados de testes ou outros dados", não exigíveis para a concessão da patente, mas 
considerados necessários para a aprovação da comercialização. 

EMENDA III' 256 - PLEN 
DOS SENADORES JUNIA MARISE, ROBERTO REQUIÃO, MARINA SILVA E EDUARDO SUPLICY 

Dê-SE AO ART. 209 DO PLC 115/93 A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"Art. 209 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, 

contratos de franquia e similares. _ . 
§ 1'. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que traia o "eaput" será 

proferida no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do pedido do registro. 
§ 2". O Poder Executivo poderá definir, por meio de decreto, os contratos de transferência 

de tecnologia, de franquia e similares que não ficarão sujeitos à averbação no INPI." 

PARECER DO RELATOR NA. CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda- Não cabe ao INPI, em nosso entender, intervir nos contratos de transferência 
de tecnologia. O investim•mto em tecnologia é uma prerrogativa e risco do empresário, sendo o processo 
de negociação uma transação entre agentes privados. 

Dado o estágio de desenvolvimento do pais. cabe ao empresário privado determinar o tipo 
de tecnologia que deseja e as condições em que ela será negociada, representando este ponto, inclusive, 
fator de diferenciação e concorrência entre as empresas. 
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EMENDA N° 257 • PLEN 
DO SEN. ROBERTO FREIRE 

DÊ-SE AO ART. 209 DO PLC 115/93 A SEGUINTE REDAÇÃO: 
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"Art. 209 -O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia. 
contratos de franquia e similares. 

1• - A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o ''caput" será 
proferida no prazo de 90 (noventa) dias. contados da data do pedido do registro. 

2• - O Poder Exectrtivo poderá definir. por meio de decreto, os contratos Je transferência 
de tecnologia, de franquia e similares que não ficarão sujeitos à averbação no INPI. . 

3• • O Poder Executivo fica autorizado ~ criar o FUNDO NACIONAL DE ESTIMULO AO 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO. 

4• - Sobre o v2icr dos contratos de transferência de tecnologia, de licenças de patentes ou 
marcas. averbados no INPI, incidirá contribuição para o FUNDO NACIONAL DE ESTIMULO AO 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, para aplicação em pesquisas tecnológicas no País, à alíquota de 
5% (cinco por cento). . 

5° - O recolhimento da contribuição para o FUNDO NACIONAL DE ESTIMULO AO 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO far-se-á na data do pagamento da licença. de uma só vez ou 
parceladamente. conforme estipulado no contrato . 

.OARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda- Não cabe ao INPI, em nosso entender. intervir nos contratos de transferência 
de tecnologia. O investimento em tecnologia é uina -prerrogativa e risco do empresário. sendo o processo -
de negociação uma transação entre agentes privados. Dado o estagio de desenvolvimento do pais. cabe ao 
empresa no privado determinar a· tipo de tecnologia que deseja e as condições em que ela sera negociada. 
representando este ponto, inclusive, fator de diferenciação e concorrência entre as empres3s. 

Acrescento que não cabe à lei de propriedade industrial, dispor sobre a criação de fundo 
·nacional de estímulo ao desenvolvimento tecnológico, devendo a sua criação, caso se entenda adequada, 
estar inserida no contexto da elaboração de estratégias e instrumentos para a política tecnológica e 
industrial do país. -

EMENDA N° 258 • PLEN 
DOS SENADORES JUNIA MARISE, ROBERTO REQUIÃO, EDUARDO SUPLICY E ROBERTO FREIRE 

DÊ-SE AO ART. 227 A SEGUINTE REOAÇÃO, SUPRIMINDO-SE OS ARTS. 228 E 229 E 
RENUMERANOO-SE OS SUBSEQÜENTES: 

"Art. 227 ·Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei. exceto 
quanto a produtos obtidos por meios ou processos químicos e a produtos alimentícios. químico
farmacêuticos a medicamentos, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação e a 
seres vivos e produtos a processos biotecnológicos, que serão arquivados. 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela re}e/çiío da emendiJ. A emenda nilo adm~e o "pipeline", o qlle contraria os princípios adotados no 
Substitutivo que apresentei e foi aprovado na Comissão de Assuntos Económicos - CAE, deste Senado. 
Minha posição visa ev~ar o adiamento dos efe~os da nova pólítica que confere proteçáo patentaria para 
todos os setores. Objetiva favorecer a introdução no país de produtos de última geração, com os benefícios 
para o desenvolvimento económico e social decorrentes. Esta, inclusive, tem sido a posição adotada por 
diversos países como a Coréia, MiiXico, PoiOnia, China, Canadá, Hungria, entre outros. 

A opção por adotar o "pipeline" é acompanhada por dispositivos que impedem qualquer 
prejuízo para as empresas que produzem ou estejam em vias de produzir ou utilizar produtos ou processos, 
que não eram protegidos pela legislação anterior. · · 
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Somente será concedida proteção, através de "pipeline", para objeto que não tenha S1do 
colocado em qualquer mercado pelo titular ou com o seu consentimento, ou que não SeJa explorado ou 
esteja em vias de ser explorado, no Brasil, por terceiros. Assim, tudo aquilo que é produzido no Pais, ou 
que, antes da entrada em vigor da nova lei, esteja em vias de ser explorado. não recebera proteção. via 
"pipeline". Além disso, para os produtos que hoje são explorados, e ·que portanto não são alcançados pelo 
"pipeline". há um dispositivo especifico, em verdade redundante pois estes produtos não serão protegidos, 
vedando qualquer cobrança retroativa ou futura. 

EMENDA N' 259 - PLEN 
DO SEN. ESPERIDIÃO AMIN 

SÃO ALTERADOS OS SEGUINTEÕS DISPOSITIVOS: 

Oi:-SE AO INCISO IX DO ARTIGO 1 O A SEGUINTE REOAÇÃO: 
"Art. 1 O ............................................................................................... . 
IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais biológicos. inclusive o genoma. 

ainda que isolados da natureza, e os processo biológicos naturais." 

ACRESCENTE-SE AO ARTIGO 10 O SEGUINTE PARÁGRAFO: . 
"Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, considera-se genoma a soma da constituição 

genética de um organismo." 

oe-se AO INCISO III DO ARTIGO 18 A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"III - seres vivos. partes deles ou processo biotecnológicos." 

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO UNICO DO ARTIGO 18. 

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 24. 

SUPRIMA-SE O§ 3' DO ARTIGO 30. 

SUPRIMA-SE OS INCISOS V E VI DO ARTIGO 43. 

SUPRIMA-SE O § 2' DO ARTIGO 44. 

ACRESCENTE-SE AO ARTIGO 240 O SEGUINTE PARÁGRAFO: 
"Paragrafo único - o Poder Executivo apresentara proposição legislativa sobre aplicação 

dos princípios de proteção da propriedade intelectual relativos a microorganismos e aos processo 
biotecnológicos a partir de 1• de janeiro do ano 2.000 ou a partir da conclusão das negociações da 
Organização Mundial do Comércio sobre esta matéria, assegurando o prazo menor." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda - Rejeito a emenda po~que ela implica na exclusão da patenteabilidade dos 
microorganismos, o que representaria claro conflito com o Acordo sobre TRIPS, além de inequívoco 
retrocesso frente à proteção patentária que hoje já é garantida. Examinarei, a seguir, cada um destes 
pontos. 

Em primeiro lugar, o Acordo sobre TRIPS, em seu art. 27 ,3,(b), é absolutamente claro 
acerca da obrigatoriedade do patenteamento de microorganismos. Nele, como inclusive reconhece a 
justificativa do ilustre autor da Emenda, está disposto: 

"ART. 27. MAreRIA PATENTEAVEL 
3. 0SMEMBROSTAMBÉMPODEMCONSIDéRARCOMONAOPATêNTEAVEIS: __ 
(8} PLANTAS é ANIMAIS, EXCETO MICRDORGANISMOS, é PROCéSSOS ESSéNCIALMEIVTê BIOLÓGICOS PARA PRODUÇÀO 
DE PLANTAS é ANIMAIS, éXCéTUANDO·Sé OS PROCéSSOS NAO·BIOLÓGICOS é MICROBIOLÓGICOS. • 
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Em segundo lugar, vale ressaltar que a atual legislação brasileira não impõe qualquer 
restrição ao patenteamento de processos de biotecnologia, existindo mesmo, conforme depoimento do 
próprio Ministro da Ciência e T ecnotogia nesta Comissão. cerca de 300 pedidos de patentes relativos à 
biotecnologià hoje em exame no INPI, que tem levado inclusive a concessão de patentes conforme 
comprovam algumas cópias que foram anexadas ao processado. Assim. a hipótese de exclusão "de toda e 
qualquer possibilidade de patenteamento de inventos biotecnológico;", conforme propõe a emenda, 
representaria retrocesso em relação ao sistema vigente. 

Outro ponto, levantado pelo autor da Emenda, merece algull'as observações. 
Corretamente, sua justificativa menciona que "o disposto neste subparagrafo será revisto quatro anos após 
a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC". Assim, esta previsão de revisão sustentaria o 
argumento em favor do adiamento de um posicionamento na legislação brasileira. Cabe observar, todavia, 
que esta previsão de revisão não desobriga os países membros de cumprir o disposto no an. 27, isto é, de 
reconhecer a patenteabilidade dos microorganismos. Além do que, como visto anteriormente, a ausência 
de patenteamento para biotecnologia na nova legislação representaria um retrocesso em relação à 
legislação vigente e à prática operacional do INPI. Não seria necessário, portanto, a "apreciação da 
experiência alienígena a ser obser~ada", visto que a posição brasileira pode se dar a partir da nossa própria 
experiência. 

Por fim, a previsão de revisão tem origem na posição dos países desenvolvidos durante as 
negociações do Acordo, que dP.sejavam o patenteamento também para animais e plantas. e que 
consideravam o patenteamento de microorganismos como o patamar mínimo de proteção. Os países em 
desenvolvimento defenderam que o patenteamento de microorganismos seria o patamar máximo. 

Na revisão futura, possivelmente os países desenvolvidos buscarão ampliar a proteção 
patentária para animais e plantas. É pouco provável. que haja redução do padrão mínimo Já estabelecido. 
que contou inclusive com a concordância dos países em desenvolvimento. Assim. é possível prever que o 
patenteamento de microorganismos devera ser mantido. 

Reforça esta percepção o disposto no art. 71 do TRIPS que estabelece a forma de 
encaminhamento de "emendas que sirvam meramente para incorporar níveis mais elevados de proteção 
dos direitos de propriedade intelectual", alcançados e vigentes em outros acordos multilaterais, e que 
tenham sido aceitos no contexto desses acordos por todos os membros da OMC. A tendência internacional 
observada é no sentido de ampliar a proteção dos direitos e não, de reduzi-los. 

Para concluir este posicionamento. gostaria de ressaltar que o setor de biotecnologia, no 
Brasil. apresenta grande competitividade. Segundo a ABRABI - Associação Brasileira das Empresas de 
Biotecnologia, há, no Brasil. cerca de 15 mil pesquisadores em atividade, sendo que 4 mil cientistas estão 
ativos em biotecnologias modernas e intermediárias. o setor. ainda segundo a mesma fonte, registra um 
faturamento anual de cerca de US$ 16 bilhões no segmento que utiliza tecnologias biológicas 
convencionais (princiPalmente fennentaçãc} e de cerca de USS 600 milhões no segmento que emprega 
tecnologias transicionais e modema. 

Assim, entendo que o interesse nacional de desenvolvimento requer a proteção nessa 
área. e dela se beneficiarão, em especial, cientistas brasileiros que possuem qualificação e competência. 
Isto explica, inclusive, a posição favorável ao patenteamento. adotada pela ABRABI. 

EMENDA N° 260 - PLEN 
DO SEN. RONALDO CUNHA LIMA 

0~-SE AO ART. 240 A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"Art. 240 - Esta Lei entrará em vigor 1 (um) ano após sua publicação, exceto quanto às 

matérias disciplinadas no inciso III do ,art. 18, nos §§ 1 • e 2" do art. 22. e a produtos químicos e produtos e 
processos alimentícios e farmacêuticos, para os quais entrará em vigor 8 (oito) anos após sua publicação." 
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PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda - Rejeito a emenda. por entender que, para os objetivos de desenvolvimento 
económico e social do País, não se deve postergar os efeitos do reconhecimento de patenteabilidade para 
os setores excluídos na Lei n' 5.772, de 21 de dezembro de 1971. como os produtos químicos, produtos e 
processos alimentícios e farmacêuticos. 

Com a admissão da proteção patentâria nestes setores criam-se, no Brasil. condições mais 
apropriadas para o denvolvimento tecnológico nac1onal, para a transferência de tecnologia oriunda do 
exterior, para a realização de investimentos, nacionais e estrangeiros. e para a introdução de novos 
produtos frutos da evolução tecnológica. 

Ademais, rejeito a emenda porque ela implica na exclusão da patenteabilidade dos 
microorganismos, o que representaria claro conflito com o Acordo sobre TRIPS. alem de inequívoco 
retrocesso frente à proteção patentãria que hoje já é garantida. 

Conforme reconhece a justificativa oõ ·autor da Emenda, o Acordo sobre TRIPS, em seu 
art. 27,3,(b), é abs'llutamente claro acerca da obrigatoriedade do patentearr.ento de microorganismos. Vale 
ainda ressaltar que a atual legislação brasileira não impõe qualquer restrição ao patenteamento de 
processos de biotecnologia, existindo mesmo. conforme depoimento do próprio Ministro da Ciência e 
Tecnologia nesta Comissão. cerca de 300 pedidos de patentes relativos à biotecnologia hoje em exame no 
INPI, que tem levado inclusive a concessão de patentes conforme comprovam algumas cópias que toram 
anexadas ao processado. Diante desta evidência concreta, me parece ocioso discussões semànticas, sobre 
a patenteabilidade da biotecnologia no marco jurídico atual. Assim. a hipótese de "total exclusão de 
patenteamento de inventos biotecnológicos". conforme propõe a emenda, representaria óbvio retrocesso 
em relação ao sistema vigente. 

Na legislação at•Jal. apenas as patentes para a aplicação da biotecnologia nas áreas de 
fármacos e alimentos não são concedidas. em função da restrição mais geral existente nesta lei que 
impede o patenteamento nestes setores económicos. Portanto. a restrição existente não é para 
biotecnologia, mas sim para o p~tenteamento nestes setores. dispositivo que deverá ser alterado na nova 
legislação em razão da incorporação do Acordo sobre TRIPS ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Assim, o Brasil não poderá deixar de reconhecer as patentes para microorganismos. 
Somente para os · setores tecnológicos não protegidos pela legislação em vigor seria possível 
aplicar o prazo de transição previsto no TRIPS, em seu art. 65. Vale lembrar que no caso dos 
microorganismos associados a produtos farmacêuticos, em decorrência do disposto no art. 70, 8 do TRIPS. 
o Brasil está obrigado a conceder. desde 1 de janeiro de 1995, direitos exclusivos de comercialização por 
um prazo de até 5 (cinco) anos. Este ponto inegavelmente restringe o impacto de uma eventual adoção do 
prazo de transição. 

Assim, entendo que o interesse nacional de desenvolvimento requer a proteção nessas 
áreas, e dela se beneficiarão, em especial. cientistas brasileiros que possuem qualificação e competência. 
Isto explica, inclusive, a posição favorável ao patenteamento de biotecnologia, adotada pela ABRABI. 
Discordamos, assim, de qualquer tentativa de suspensão da proteção existente ou de adiamento da sua 
entrada em vigor para segmentos específicos. pois o respeito ao potencial tecnológico da indústria 
brasileira, inclusive de biotecnologia, exige a devida proteção a atividade inventiva. como garantia dos 
investimentos feitos em pesquisa. 

EMENDA N' 261 - PLEN 
DOS SENADORES JOSÉ EDUARDO OUTRA E MARINA SILVA 

Dt:-SE AO ART. 240 DO PLC 115/93 A SEGUINTE REDAÇÃO: .. 
"Ar!. 240- Esta lei entrará em vigor 180 (cento e o~enta) dias após sua publicação, exceto 

quanto às matérias disciplinadas no inciso III do art. 18 e a produtos obtidos por meios ou processos 
químicos e a produtos alimentícios, químico- farmacêuticos e medicamentos. bem como aos respectivcs 
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processos de obtenção ou mociificação, para as quais entrará em vigor 5 (cincol anos após sua 
publicação.• 

PARECER DO RELATOR NA C.4E, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pela rejeição da emenda • Rejeito a emenda, por entender que, para os objetivos de desenvolvimento 
económico e social do Pais, não se deve postergar os efeitos do reconhecimento de patenteabilidade para 
os setores excluídos na Lei n• 5.772, de 21 de dezembro de 1971, como os produtos químicos. produtos e 
processos alimentícios e farm~cêuticos. 

Com a admissão da proteção patentária nestes setores criam-se. no Brasil, condições mais 
apropriadas para o denvolvimento tecnológico nacional, para a transferência de tecnologia oriunda do 
exterior, para a realização de investimentos, nacionais e estrangeiros. e para a introdução de novos 
produtos frutos da evolução tecnológica. 

Ademais, rejeito a emenda porque ela implica na exclusão da patenteabilidade dos 
microorganismos, o que representaria claro conflito com o Acordo sobre TRIPS, além de inequívoco 
retrocesso frente à proteção patentária que hoje já é garantida. 

Conforme reconhece a justificativa do autor da Emenda, o Acordo sobre TRIPS, em seu 
art. 27,3,(b), é absolutamente ciaro acerca da obrigatoriedade do patenteamento de microorganismos. Vale 
ainda ressaltar que a atual legislação brasileira não impõe qualquer restrição ao patenteamento de 
processos de biotecnologia, existindo mesmo, conforme depoimento do próprio Ministro da Ciência e 
Tecnologia nesta Comissão, cerca de 300 pedidos de patentes relativos à biotecnologia hoje em exame no 
INPI. que tem levado inclusive a concessão de patentes conforme comprovam algumas cópias que foram 
anexadas ao processado. DiantG desta evidência concreta, me parece ocioso discussões semânticas, sobre 
a patenteabilidade da biotecnologia no marco jurídico atual. Assim, a hipótese de "total exclusão de 
patenteamento de inventos biotecnológicos", conforme propõe a emenda, representaria obvio retrocesso 
em relação ao sistema vigente. 

Na legislação aluai, apenas as patentes para a aplicacão da biotecnologia nas áreas de 
fármacos e alimentos não são concedidas. em função da restrição mais geral existente nesta lei que 
impede o patenteamento nestes selares económicos. Portanto, a restrição existente não é para 
biotecnologia. mas sim para o patentéamento nestes setores, dispositivo que deverá ser alterado na nova 
legislação em razão da incorporação do Acordo sobre TRIPS ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Assim, o Brasil não poderá deixar de reconhecer as patentes para microorganismos. 
Somente para os setores tecnológicos não protegidos pela legislação em vigor seria possível 
aplicar o prazo de transição previsto no TRIPS, em seu art. 65. Vale lembrar que no caso dos 
microorganismos associados a produtos farmacêuticos, em decorrência do disposto no art. 70. 8 do TRIPS, 
o Brasil está obrigado a conceder, desde 1° de janeiro de 1995, direitos exclusivos de comercialização por 
um prazo de até 5 (cinco} anos. Este ponto inegavelmente restringe o impacto de uma eventual adoção do 
prazo de transição. 

Assim, entendo que o interesse nacional de desenvolvimento requer a proteção nessas 
áreas. e dela se beneficiarão, em especial, cientistas brasileiros que possuem qualificação e competência. 
Isto explica, inclusive, a posição favorável ao patenteamento de biotecnologia, adotada pela ABRAS!. 
Discordamos, assim, de qualquer tentativa de suspensão da proteção existente ou de adiamento da sua 
entrada em vigor para segmentos específicos, pois o resperto ao potencial tecnológico da indústria 
brasileira, inclusive de biotecnologia, exige a devida proteção à atívidade inventiva, como garantia dos 
investimentos feitos em pesquisa. 
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EMENDA N° 262 - PLEN 
DO SEN. JONAS PINHEIRO 

DI!:-SE AO INCISO VIII DO ARTIGO 1 O. A SEGUINTE REDAÇÃO: 

Fevereiro de 1996 

"VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e .métodos terapêuticos ou de diagnóstico para 
aplicação no corpo humano ou animal." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pelo acolhimento ,..._ da emenda - por entender que 
esta redação. em relação à adotada nas Comissõ.e~d2<..Senado, atend<> (!'lelh~~o disposto no Acordo ~ 
s~br<;! TRIPS. ~ ~ ~ ;; .2.~ <-L-- -c..<.ar ...:~ o..r.. • - •· ..c..._ "'"' = 
~ ~- ' 

Esta emenda, da mesma forma que a emenda n• 243- PLEN. apresentada pela Senadora 
Marina Silva e Senador José Eduardo Outra. permite precisar melhor o que não será considerado invenção 
nem modelo de utilidade e, portanto, definir com maior exatidão o que se pretende excluir da proteção 
patentãria. 

EMENDA N° 263 - PLEN 
DO SEN. JONAS PINHEIRO 

01!:-SE AO INCISO IX DO ARTIGO 10, A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados 

na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma e os processos biológicos naturais.". . J,o ~ · 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA .:;, ltS • i'LfN, J.._ ~ ~•c · 
Pela acolhimento parcial da emenda - nos termos da ~menda !!/21 ; r n•ellle, que dispõe com 
maior clareza quanto a não patenteabilidade dos seres vivos naturais. 

A redação proposta respeita a obrigatoriedade de concessão de proteção patentãria aos 
microorganismos, que resulta da incorporação do Acordo sobre TRIPS ao marco jurídico brasileiro. 

E garante que se tará o patenteamento apenas para os microorganismos que tenham 
sido objeto da intervenção humana. Ficando explicltamente resguardados de patenteamento os animais 
e plantas e os microorganismos que compõem a biodiversidade brasileira. Estes não são considerados 
invenções e· sim, meras ·dll!>cobertas, destrtuidos, portanto, de inventividade, requisito essencial ao 
patenteamento. 

EMENDA N° 264 - PLEN 
DO SEN. JONAS PINHEIRO 

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 22. 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pelo acolhimento pataild da emenda - e I E ab j o a i oarea I At 11. A supressão 
proposta adequa o Substitutiv" a princípios incorporados no Acordo sobre TRIPS. aprovado pelo 
Congresso Nacional e ratificado pelo Poder Executivo, que devem ser obedecidos. 

O TRIPS não faz quaisquer restrições quanto ao patenteamento de microorganismos. O 
parágrafo a suprimir, conforme emenda aprovada na CAE, só admite a patenteabilidade para 
microorganismos transgénicos, quando utilizados em um único processo industrial. Esse parágrafo incorre 
numa limrtação de dirertos, possibilrtando. a terceiros, o uso indiscriminado de microorganismos em 
possíveis procesSos subseqüentes de obtenção de microorganismos modificados. sem o devido 
reconhecimento aos esforços do titular. 
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EMENDA N° 265 - PLEN 
DO SEN. JONAS PINHEIRO 

0~-SE AO PARÁGRAFO Úl'lo<.:O DO ARTIGO 24. A SEGUINTE REDAÇÃO: 

279 

"Parágrafo único- No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto 
do pedido, que não possa ser descrito na forma do "caput" e que não estiver acessível ao público, o 
relatório será suplementado por depósito do material em inst~uição autorizada pelo INPI ou indicada em 
acordo internacional." 

PARECER DO RELATOR NA CAE, SEN. FERNANDO BEZERRA 
Pelo acolhimento da emenda - . O texto proposto 
procura garantir que o depósito de microorganismo se dê, quando o "material biológico essencial à 
realização prática do objeto do pedido .. não possa ser descrito" de forma clara e suficiente através de 
relatório. 

Esta eventual ~ecessidade de suplementação do relatório com o depósito de material 
biológico está prevista. inclusive, no Tratado de Budapeste, firmado por vários países. Não cabe. portanto. 
a obrigatoriedade de depósitos de matéria viva, conforme o Substitutivo aprovado na Comissão de 
Assuntos Económicos do .Senado - CAE, que reproduz. neste item, o texto da Comissão de Constituição e 
Justiça - CCJ, e que, inclusive, restringem esta obrigatoriedade aos casos de patenteamento de 
microoorganismos transgênicos. 

Em meu parecer, rejeitei o texto apresentado pela CCJ, uma vez que a previsão da 
suplementação do relatório de<;critivo por depósito em inst~uição habilitada é absolutamente necessária, 
não somente para microorganismos transgénicos. Acrescento, ainda. que essa visão me foi oportunamente 
trazida pelas considerações apres.:ntadas pela Senadora Marina Silva, que discorreu sobre a necessidade 
d;a I!Xistêncla de um depósito de rnircroorganismos, também para fins de aferir a novidade dos mesmos 
que, além de ser condição necessária para seu patenteamento. afasta a possibilidade de patenteamento de 
m13ras descobertas. Neste sentido, reitero, conforme meu Parecer, a recomendação de que o Brasil opte 
como Cuba, China, Austrália, França, Itália, Rússia, entre outros. pela adesão ao Tratado de Budapeste. 

r 
C 'í'r'/'llf l%fYJ l(fi..OVA-.Mr~ 

~IYJr::rtbltS APM\IA-bA-s. f'~::J...A- c./11.1,ss-~ ;}E ..ksvNTV~ f"coN~,.,, 
SUBEMENDAS APRESENTADAS PELO RELATOR NA CAf!Ao PLC ~15193, QUE REGU~ DIREITOS 
E OBRIGAÇÕES RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL; E!Y; SESCIII JAq~a 
°CQklllfl§PTC PCR81a\te BM EMiifJ? 21 r j 1 ;$: ~Ti, aca, iC?; :se E 261, 
:&""" 56! i 

pu a 2 p-' 'TSR PJA QAE 
EMEIJb/rS. N ~s :;?;4:3 e: .2.6;..2- PLe N 

0~-SE AO INCISO VIII 00 ARTIGO 10 A SEGUINTE REDAÇÃO: 

"VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnósticos para 
aplicação no corpo humano ou animal." 

Justificativa 

Apresento a subemenda por entender que esta redação. em relação à adotada nas 
Comissões do Senado, atende melhor ao disposto no Acordo sobre TRIPS. Esta redação permite precisar 
melhor o que não será considerado invenção nem modelo de utilidade e, oortanto, defimr com ma1or 
exatidão o que se pretende excluir da proteção patentária. 
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Di!õ-SE AO INCISO IX DO ART. 10 A SEGUINTE REDAÇÃO: 
"Art. 1 O -........•.. ····-··-····-······-· ·-· .....•.. 
• • • • o • •• • •••••--•• • o •••••-u •• ••~• •~ ••-• ou o • • ••• • • • •••• •-

IX- o todo ou qualquer parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 
natureza, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza. e os processos biológicos naturais." 

Justificativa 

A redação proposta aperfeiçoa o texto do projeto atendendo a dois importantes objetivos: 

Em primeiro lugar, respeita a obrigatoriedade de concessão de proteção patentária aos 
microorgamsmos, que resulta da incorporação do Acordo sobre TRIPS ao marco jurídico brasileiro. 

Em segundo lugar, e certamente. com igual importância, permite garantir que se fará o 
patenteamento apenas para os microorganismos que tenham sido objeto da intervenção humana. Ficando 
explicitamente resguardados de patenteamento os animais e plantas e os microorganismos que compõem 
a biodiversidade brasileira. Estes não são considerados invenções e sim, meras descobertas. destituídos, 
portanto. de inventividade, requisito essencial ao patenteamento. 

EMt=i..J.DA 1\)C.: -2-'tb PLEt-1 

Di!õ-SE AO INCISO III DO ART. 18 A SEGUINTE REDAÇÃO: 

"Art. 18- ···················-··-·-···················· 

jjj··~-~--i~·.;·~··;~·P~-ri",;"d"~~--~-~~~~--~i~~~-:-~xceto os microorg~nismos ifue atendam aos três 
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. a• e 
que não sejam mera descoberta." 

Justificativa 
A Redação proposta apresenta maior clareza quanto ao patenteamento de 

microorganismos, enfatizando os requisitos essenciais da patenteabilidade, quais sejam NOVIDADE, 
ATIVIDADE INVENTIVA E APUCAÇÃO INDUSTRIAL, que não se observam. simultaneamente, nos seres vivos 
naturais e nos materiais biológicos encontrados na natureza. 

Esta emenda não somente vem atender a adequação da legislação brasileira ao Acordo 
sobre TRIPS, na questão sob"' o patenteamento de microorganismos, como também garante a 
impossibilidade do patenteamento de seres vivos naturais, assim como dos elementos da biodiversidade 

nacional. 'Ir f""MfNl>lt rJ~ 255- PLE3N 

SUBEMENDÃN-_?· DO RELATOR NA CAE. 

ACRESCENTAR AO ARTIGO :95, DO PLC 115/93, O SEGUINTE INCISO XIV: 
"Art. 195 .............. ·-·----·--·-···--·--:......... . 
XIV - divulga, e:<plora ou utiliza-se. sem autorização, de resultados de testes ou outros 

dados não divulgados. cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a 
entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. 

Justificativa 

Para incorporar ao Substitutivo o disposto no artigo 39 (3) do acordo sobre TRIPS, que 
trata da proteção de informação confidencial, no caso de exigência pelos órgãos governamentais, "de 
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apresentação de resultados dtl testes ou outros dados", não exigíveis para a concessão da patente, mas 
considerados necessários para a aprovação da comercialização. 0 A tl"ltrJl>4 N~ 2-S"S" - tl.E N 

SUBEMENOA N°~ RELATOR NA CAE 

ACRESCENTAR AO ARTIGO 195, DO PLC 115/93. O SEGUINTE PARÁGRAFO 2". TRANSFORMANDO
SE O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO EM PARÁGRAFO 1". 

Art. 195 ............................................. .> ............ . 

§ 1" ............................................................... .. 
§ 2" - O disposto no inciso XIV não se aplica quanto a divulgação por órqão governamental 

competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público. 

Justificativa 

Apresento esta subemenda em função da apresentação da subemenda n• 4, decorrente do 
acolhimento parcial da emenda n• 255 - PLEN, para excepcíonar os casos de divulgação necessária. pelo 
próprio órgão governamental competente, para Jl[Otege!,_g..Público. 

E'MEN.DA N': :L.i:>4- 1-"f..-t::-N 
SIIBEMEf! I I E R ! 5 ii 1PW '!f 

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO 1° DC ARTIGO 22. 

Justificativa 

A supressão proposta adequa o Substitutivo a principias incorporados no Acordo sobre 
TRIPS, aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Poder Executivo, que devem ser obedecidos. 

O TRIPS não faz quaisquer restrições quanto ao patenteamento de microorganismos. O 
paragrafo a suprimir, conforme emenda aprovada na CAE, só admite a patenteabilidade para 
microorganismos transgénicos, quando utilizados em um único processo industrial. Esse paragrafo incorre 
numa limitação de direitos, possrbilitando. a terceiros, o uso indiscriminado de microorganismos em 
possíveis processos subseqüentes· ae obtenção de microorganismos modificados. sem o devido 
reconhecimento aos esforços do trt:Jiar. 

omnerde r "'r r o TT •: • !!. • c.•E 
Di:õ-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 24, A SEGUINTE REOAÇÃO: 

"Paragrafo único- No caso de material biológico essencial à realização pratica do objeto 
do pedido, que não possa ser descrito na forma do "caput" e que não estiver acessível ao público. o 
relatório sera suplementado por depósito do material em instrtuição autorizada pelo INPI ou indicada em 
acordo internacional." 

JUSTIFICATIVA 

O texto proposto procura garantir que o depósito de microorganismo se dê. quando o 
"material biológico essencial à realização pratica do objeto do pedido não possa ser descrito" de forma 
clara e suficiente através de relatório. 

Esta eventual necessidade de suplementação do relatório com o depósito de material 
biológico está prevista. inclusive. no Tratado de Budapeste. firmado por vários países. Não cabe. portanto. 
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a obrigatoriedade de depósitos de matéria viva. confonne o Substitutivo aprovado na Comissão de 
Assuntos Económicos do Senado - CAE. que reproduz. neste item, o texto da Comissão de Constituição e 
Justiça - CCJ, e que, inclusive, restringem esta obrigatoriedade aos casos de patenteamento de 
microoorganismos transgênicos. 

Em meu parecer, rejeitei o texto apresentado pela CCJ. uma vez que a previsão da 
suplementação do relatório descritivo por depósito em instituição habilitada é absolutamente necessária. 
não somente para microorganismos transgénicos. Acrescento. ainda, que essa visão me foi oportunamente 
trazida pelas considerações apresentadas pela Senadora Marina Silva, que discorreu sobre a necessidade 
da existência de um depósito de mircroorgailismos. também para fins de aferir a ·novidade dos mesmos 
que. além de ser condição necessária para seu patenteamento, afasta a possibilidade de patenteamento de 
meras descobertas. Neste sentido, reitero, confonne meu Parecer, a reco(Tlendação de que o Brasil opte 
como Cuba, China, Austrália, França, Itália, Rússia. entre outros, pela adesão ao Tratado de Budapeste. 

III - CONCLUSÃO 

Diante do exposto. reitero os tennos do Substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos 
Econõmicos, com as alterações decorrentes das ~mendas de ::é: e:ea 

7 

1 P .eeMtli !FR 
deco=tnnin as a&c'bimcnu"' tsial das i::taR&es la P'?ntrit números 243,245, 246,.-_ 262:.-a. 264 e 
26S.,.nos tennos do seguinte SUBSTITUTIVO. ' 

L ~ 
~~ • __ -c_---------· . Saladas ComisSões. em áeneee~SMbFode199,. 

JI:--~~~~ . ...__ . s7'Jr~~"~~~Z~RR~~Relator. " 

~"'~r~)~ . 
SUBSTITUTIVOAOPLC115/93- [li!ENM N:' .2b:1-- (Â' 

Regula direitos e obrigaçõ~s relativos á propriedade i~dustrial. 
O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°- Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

Art. 2° - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e económico do Pais, se etetua mediante: 

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 

11 - concessão de registro de desenho industrial; 
III - concessão de registro de marca; 
IV- repressão ás falsas indicações geográficas; e 
V - repressão a concorrência desleal. 

Art. 3° - Aplica-se também o disposto nesta lei: 
I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no Pais por 

quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil; e 
11 - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em pais que assegure aos brasileiros ou 

pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. 

Art. 4° • Os dispositivos dos !rafados em vigor no Brasil, são aplicáveis. em igualdade de 
condições. às pessoas tisicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no Pais. 
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Art. s• - Consideram-se bens móveis, para os efeijos legais. os dirertos de propriedade 

TITULO I 
DAS PATENTES 

CAPITULO I 
DA TITULARIDADE 

Art. 6" - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a 
patente que lhe garanta a propriedade. nos termos desta lei. 

§ 1"- Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. 
§ 2• - A paterrte poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do 

autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços 
detenninar que pertença a titularidade. · 

§ 3• - Quando se tratar de invencão ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por 
duas ou mais pessoas, a patente poderá ser reqÚerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e 
qualificação das demais, p•ra ressalva dos respectivos direitos. 

§ 4•- O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua 
nomeação. 

Art. 7• - Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de 
utilidade, de fonna independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito 
mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. 

Parágrafo único - A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará 
prioridade ao depósito imediatamente posterior. 

CAPÍTULO 11 
DA PATENTEABILIDADE 

Seção 1 
Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Patenteáveis 

Art. a• - É pater.teável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial. 

Art. g• - É patentoável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, 
suscetível de aplicação industrial, que apresente nova tonna ou disposição, envolvendo ato inventivo, que 
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 

Art. 1 O - Não se considera invencão nem modelo de utilidade: 
I -descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
11 - concepções puramente abstratas: . . 
III - esquemas, planos. principies ou métodos comerciais. ccntábeis. f!"anceiros. 

educativos. publicitários, de sorteio e de fiScalização; 
IV- obras literárias, arquitetõnicas. artísticas e científicas ou qualquer criação estética; 
V- programas de computador em si; 
VI - apresentação de infonnações: 
Vil- SUPRIMIDO 
VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapéuticos ou de diagnósticos 

para aplicação no corpo humano ou animal. 
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IX • o todo ou qualquer parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 
encontrados na natureza, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos 
biológicos naturais. 

Art. 11 A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não 
compreendidos no estado da técnica. 

§ 1'·· O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes 
da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral. por uso ou qualquer outro meio, no 
Brasil ou no exterior. ressalvado o disposto n-os arts. 12. 16 e 17. 

§ 2' • Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no 
Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito. ou da 
prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. 

§ 3' · O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente 
depositado segundo tratado em vigor no Brasil. desde que haja processamento nacional. 

Art. 12 • Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou 
modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a 
da prioridade do pedido de patente, se promovida: 

I· pelo inventor: 
11 • pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial • INPI, através de publicação oficial do 

pedido de patente depositado sem o consentimento do inv,.ntor, baseado em informações deste obtidas ou 
em decorrência de ates por ele realizados: ou 

III • por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou 
em decorrência de ates por este realizados. 

Parágrafo único • O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, 
acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. 

Art. 13 ·A invenção é dotada de atividade inventiva quando, para um técnico no assunto. 
não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 

Art. 14 • O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo quando, para um técnico no 
assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 

' 
Att. 15 • A invençao e o modelo de utilidade são consideradas suscetíveis de aplicação 

industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipa de indústria. 

Seção 11 
Da Prioridade 

Art. 16 • Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil. ou 
em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de 
prioridade. nos prazos estabelecidos no acordo. não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos 
ocorridos nesses prazos. 

§ 1 • • A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser 
suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósitO no Brasil. 

§ 2• • A reivinéicação de prioridade será comprovada. por documento hábil da origem. 
contendo número, data, título. relatório descmivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos. 
acompanhado de tradução sirr.p!es da certidão de depósito ou documento eqüivalente, contendo dados 
identificadores do pedido, CUJO !eor será de inteira responsabilidade do depositante. 

§ 3• ·Se não efdtuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 
(cento e oitenta) dias contados do depósito. 
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§ 4•- Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, 
a tradução prevista no § 2• deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da 
entrada no processamento nacional. 

§ s• - No caso de pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da 
origem, será suficiente uma dei:l&ração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. 

§ s• - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá 
ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em ate 60 
(sessenta) dias da data da entrada do processamento nacional, dispensada a legalização consular no pais 
de origem. 

prioridade. 
§ 1• - A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da 

§ e•- Em caso c!e pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para 
antecipação de publicação deverá ser· instruido com a comprovação da prioridade. 

Art. 17 - O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado 
originalmente no Brasil. sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade 
ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, 
dentro do prazo de 1 (um) ano. 

§ 1• - A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não 
se estendendo à matéria nova introduzida. 

§ 2"- O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado. 
§ 3" - O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de 

base à reivindicação de prioridade. 

Seção UI 
Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis 

Art. 18 - Não são patenteáveis: 

públicas; 
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 

li - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie. bem 
como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou · 
modificação. quando resuHantes de transfonnação do núcleo atómico; 

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos que atendam aos 
três requisitos de patenteabilic!ade - novidade, ativldade inventiva e aplicação industrial - previstos 
no art. a• e que não sejam mera descoberta. 

IV _.métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos 
ou de animais. 

Parágrafo único - Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos são organismos, 
exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante interven~o humana direta em 
sua composição genética, uma c:vacterlstica normalmente não <~lcançável pela espécie em condiç(Jes 
naturais. 

CAPITULO III 
DO PEDIDO DE PATENTE 

Seção I 
Do Depósito do Pedido 

Art. 19- O pedido de patente. nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 

I - requerimento: 
li - relatório descritivo; 
III - reivindicacóes: 
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IV • desenhos. se for o caso; 
V- resumo; e 
VI ·comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
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Art. 20 - Apresentado o pedido. será ele submetido a exame fonnal preliminar e. se 
devidamente instruído, será"protocolízado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. 

Art. 21 • O pedido que não atender ao disposto no art. 19. mas que contiver dados mfnimos 
relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor. poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, 
que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante. no prazo de 30 (trinta) dias. sob pena 
de devolu~o ou arquivamento da documentaçtlo. 

§ 1" · Cumpridas as exigências. o depósito será considerado como efetuado na data do 
recibo. 

§ 2" · Havendo referência no relatório descritivo do pedido. a desenho que ntlo tenha sido 
apresentado no ato do depósito. o depositante deverê apresentá-lo no prazo fixado no "caput". sob pena de 
se considerar inexistente a referência. 

§ 3• • A data do depósito. no caso previsto no parágrafo anterior, será aquela de 
apresentaçtlo dos desenhos. 

Seção 11 
Das Condições de Pedido 

Art. 22 • o pedido de patente de invençfo terá de se ref•rir a uma única invenção ou a um 
grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. 

Art. 23 • O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo 
principal. que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos. adicionais ou variantes construtivas ou 
configurativas. deSde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. 

Art. 24 • O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto. de modo a 
possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar. precisamente. a melhor fonna de execução. 

Parágrafo único- No caso de material biológico essencial à realização prática do 
objeto do pedido, que não possa ser descrito na fonna do "caput" e que não estiver acessível ao 
público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI 
ou indicada em acordo internacional. 

Art. 25 • As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo. 
caracterizando as particularidades do pedido e definindo. de modo claro e preciso. a matéria objeto da 
proteção. 

Art. 26 • O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais. de ofício ou a 
requerimento do depositante, até o final do exame, deSde que o pedido dividido: 

I • faça referência especifica ao pedido original: e 
11 • não exceda à matéria revelada constante do pedido original. 
Parágrafo único - O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo 

será arquivado. 

Art. 27 • Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o beneficio de 
prioridade deste. se for o caso. 

qualquer efeito. 

Art. 28 • Cada pedido dividido será sujeito a pagamento das retribuições correspondentes. 

Art. 29 • O pedido de patente poderá ser retirado, antes da publicaçtlo, não produzindo 
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§ 1"- O pedido de retirada devera ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses. contados 
da data do depósito ou da prioridade mais antiga. · 

§ 2" - A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade 
ao depósito imediatamente posterior. 

Seção III 
Do Processo e do Exame do Pedido 

Art. 30 - O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados 
da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado. à exceção do 
caso previsto no art. 75. 

§ 1•- A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. 
§ 2" - Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente. ficando 

cópia do relatório descritivo, das reivindicações. do resumo e dos desenhos à disposição do público no 
INPI. 

§ 3" - No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tomar-se-à 
acessível ao público com a publicação de que trata este artigo. ~ ~ 

Art. 31 - Publicado o pedido e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos 
interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. 

Parágrafo único - O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da 
publicação. 

Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá 
efetuar alterações até o final do exame. desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no 
pedido. 

Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por 
qualquer interessaefo, no prazo de 3 (trlls) anos contados da data do depósito, sob pena do arquivamento 
do pedido. 

Parágrafo único · O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o 
requerer. dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição 
específica, sob pena de arqt:ivamento definitivo. 

Art. 34 - Requerido o exame. deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido: 

I - objeções. b!lscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido 
conrespondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade; 

11 - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido: e 
III - tradução simples do documento hábil referido no § 2• do art. 16, caso esta tenha sido 

substituída pela declaração prevista no § s• do mesmo artigo .. 

relativo a: 
Art. 35 - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer 

I - patenteabilidade do pedido; 
11 - adaptação do pedido à natureza reivindicada; 
III - reformulação do pedido ou divisão; ou 
IV - exigências técnicas. 

Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do 
pedido da natureza reivindicada ou formular qualquer exigência. o depositante será intimado para 
manifestar-se no prazo de SIO (noventa) dias. · 

§ 1" - Não resi)Or.:iida a exigência. o pedido será definitivamente arquivado. 
§ 2"- Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, e 

havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao 
exame. 
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Art. 37 - Concluído o exame. será proferida· decisão deferindo ou indeferindo c cedido de 
patente. 

CAPÍTULO IV 
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE 

Seção I 
Da Concessão da Patente 

Art. 38 - A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o 
pagamento da retribuição correspondente. expedindo-se a respectiva carta-patente. 

§ 1" - O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. 

§ 2"- A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 
(trinta) dias após o prazo previsto no § 1•. indepenâentémente de notificação, mediante pagamento de 
retribuição especifica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 

§ 3"- Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. 

Art. 39 - Da carta-patente deverão constar o número. o titulo e a natureza respectivos. o 
nome do inventor, observado o disposto no § 4° do art. s•, a qualificação e o domicilio do titular. o prazo de 
vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos. bem como os dados relativos à prioridade. 

Seção 11 
Da Vigência da Patente 

Art. 40 ·A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a ·de modelo de 
utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito. 

Parágrafo único - O prazo de vigência não será inferior a 1 O (dez) anos para a patente de 
invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade. a contar da data de concessão. 
ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido. por pendência 
judicial comprovada ou por motivo de força maior. 

CAPÍTULO V 
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE 

Seção I 
Dos Direitos 

Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente será detemninada pelo teor das 
reivindicações. interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. . 

Art. 42 - A pdtente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro. sem o seu 
consentimento, de produzir, usar. colocar a venda. vender ou importar com estes propósitos: 

I - produto objeto de patente: 
11- processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado: 
III • SUPRIMIDO 
§ 1" - Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 

contribuam para que outros pratiquem os atas estipulados neste artigo. 
§ 2"- Ocorrerá viófaÇão de direito da patente de processo, a que se refere o inciso li deste 

artigo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar. mediante determinação judicial especifica. que o 
seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. 
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Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica: 
I - aos atas praticados por terceiros não autorizados, em caráter pnvado e sem finalidade 

comercial.· desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente: 

11 - aos atas ~raticados por terceiros .não autorizados. com finalidade experimental, 
relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnológicas: 

III - à preparac•o de medicamento de acordo com prescrição médica para casos 
individuais.·executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado: 

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido 
colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento: 

V- SUPRIMIDO 
VI -a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem. ponham 

em circulação ou comercializem um produto patenteado que tenha sido introduzido licitamente no comércio 
pelo titular ou por seu licenciado. desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou 
propagação comercial d~ matéria viva em questilo. 

Art. ·44•- Ao titular da patente é as5egurado o direito de obter indenização pela exploração 
indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e 
a da concessão da patente. 

§ 1" - Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido 
depositado, anteriormente à publicação, contar-se-a, para efeito da ifidenização, o per/ado a partir da data 
de início-da exploração. 

§ 2" - Quando o objeto do pedido da patente se referir a material biológico, deposrtado na 
forma do parágrafo unicó do art. 24. o direito à indenização será somente conferido quando o material 
biológico se tiver tomado acessível ao público. 

§ 3" - O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao 
período anterior à concessão da patente. está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41. 

Seção 11 
Do Usuário Anterior 

Art. 45 - A pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de 
patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração. sem ônus. na 
forma das condições anteriores. · 

§ 1" - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o 
negócio da empresa, ou parte clesta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente. por 
alienação ou arrendamento. 

§ 2" - O direito de que trata este art1go não será assegurado a pessoa que tenha tido 
conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha 
sido depositado no prazo de 1 (um) ano. contado da divulgação. 

CAPiTULO VI 
DA NULIDADE DA PATENTE 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei. 
Art. 47- A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações. sendo condição para 

a nulidade parcial que as reivindicações subsistentes constituam matéria patentelivel por si mesmas. 
Art. 48 - A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. . 
Art. 49 • No caso de inobservância do disposto no art. e•. o inventor podera. 

alternativamente. reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente. 
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Seção 11 
Do Processo Administrativo de Nulidade 

Art. 50 -A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: 
I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; 
11 - o relatório e as reivindicações- não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, 

respectivamente; -
III -o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; 

ou 
IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, 

indispensáveis à concessão. 

Art. 51 -O processo de nolidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento 
de qualquer pessoa, no prazo de 160 (cento e oitenta) dias contados da concessão da patente. 

ParágrafO único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. 

Art. 52 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 53 - Havendo ou não manifestação. decorrido o prazo fixado no artigo anterior. o INPI 
emitirá parecer. intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 54 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior. mesmo que não apresentadas as 
mãnifestações. o processo será decidido peta Presidente- do iNPt. encerrando•se a instància-admir.istrativa. 

Art. 55 - Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta 
Seção. 

Seção III 
Da Ação de Nulidade 

Art. 56- A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente. 
pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. 

§ 1" - A nulidade da patente poderá ser argüida. a qualquer tempo. como matéria de 
defesa. 

§ 2"- O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da 
patente. atendidos os requisitos processuais próprios. 

Art. 57 - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Feceral e o INPI. 
quando não for autor, intervirá no feito. 

§ 1"- O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias. 

§ 2" - Transitad'l em julgado a decisão da ação de nulidade. o INPI publicará anotação. 
para ciência de terceiros. 

CAPITULO Vil 
DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES 

Art. 58 - O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser 
cedidos. total ou parcialmente. 

Art. 59 - o INPI fará as seguintes anotações: 
1 - da cessão. f&Zendo constar a qualificação completa do cessionário; 
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publicaçao. 

exploração. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

11 - de qualquer limitação ou ónus que recaia sobre o pedido ou a patente: e 
III -das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 
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Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua 

CAPÍTULO VIII 
DAS LICENÇAS 

Seção·l 
Da Licença Voluntária 

Art. 61 - O titular de patente ou o depositante, poderá celebrar contrato de licença para 

Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para 
agir em defesa da patente. 

Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em 
•elação a terceiros. 

publicaçtlo. 
§ 1" - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua 

§ 2" - Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar 
averbado no INPI. 

Art. 63 - O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, 
sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento. 

Seçào 11 
Da Oferta de Licença 

exploração. 
Art. 64 - O titular da patente poderá solicitar ao lN PI que a coloque em oferta para fins de -

. . -
§ 1' - O INPI promoverá a publicação da oferta. 
§ 2' - Nenhum contrato de licença volunt:'!ria de caráter exclusivo será ·averbado no INPI 

sem que o titular tenha desistido da oferta. 
§ 3" - A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser 

objeto de oferta. 
§ 4" - O titular po..1erá, a qualquer momento, antes da expressa aceitaçllo de seus termos 

pelo interessado, desistir da oferta, nllo se aplicando o disposto no art. 66. 

Art. 65 - Na falta de acordo entre titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI 
o arbitramento da remuneração. 

§ 1'- Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4" do art. 73. 
§ 2" - A remuneração poderá ser revista decorndo 1 (um) ano de sua fixação. 

.. Art. 66 - A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no periodo 
compreen01do entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer titulo. 

não . . . . Art. 67 - O titu~ar da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado 
der IO!ClO a exploração. etet1va dentro de 1 (um) ano da concessão. interromper a exploração por prazo 

supenor a 1 (um) ano ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração. 
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Seção III 
Da Licença Compulsória 

Art. 68- O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os 
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder económico, · 
comprovado nos termos da lei', por decisão administrativa ou judicial. 

§ t•- Ensejam, igualmente, licença compulsória: 
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de fabricação ou 

fabricação incompleta do produto ou, ainda. a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os 
casos de inviabilidade económica, quando será admitida a importação; ou 

11 - a comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado. 
§ 2• - A licença só poderá ser requerida por pessoa com legitimo interesse e que tenha 

capacidade técnica e económica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente. que devera 
destinar-se, predominantemente, ao mercado interno: extinguindo-se nessa caso, a excepctonalidade 
prevista no inciso I supra. 

§ 3• - No caso da licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder 
económico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo. limitado ao disposto no 
"caput" do art. 7 4, para proceder a importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no 
mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 

§ 4" - No caso da importação para exploração de patente e no caso de importação prevista 
no § 3" supra, será igualmente admitida a importaçáo por terceiros de produto fabricado de acordo com 
patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado rio mercado diretamente pelo titular ou 
com o seu consentimento. 

§ s• - A licença compulsória de 4ue trata o § t• deste artigo somente será requerida após 
decorridos 3 (três) anos da concessão da patente. 

Art. 69- A licença compulsória.não será concedida se, à data do requerimento, o titular: 
I -justificar o desuso por razões legitimas; 
ll- comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração: ou 
III -justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. 

Art. 70 - A licença compulsória será ainda concedida quando. cumulativamente. se 
verificarem as seguintes hipóteses: 

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra: 
11 - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico, de 

considerável significaçao económica, em relação a patente anterior; e 
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da 

patente anterior. 
§ 1• - Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração 

depende obrigatoriamente da utili~ação do objeto de patente anterior. 
§ 2• - Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada 

dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente 
de patente de processo. 

§ 3• - O titular da paterrte licenciada na forma deste artigo terá direito 2 licença 
compulsória cruzada da patente dependente. 

Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse público. declarados em ato do 
Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. 
poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva. para a exploração da 
patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. 

Parágrafo único - O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a 
possibilidade de prorrogação. 

Art. 72 • As licenças compulsóriaS serão sempre concedidas sem exclusividade. não se 
admitindo o sublicenciamento. 
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Art. 73 - O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das 
condições oferecidas ao titular da patente. -

§ 1•- Apresent3dO o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo 
de 60 (sessenta) dias. findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas 
condições oferecidas. -

§ 2°- o requerer,te de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder 
econõmico deverá juntar documentação que o comprove. 

§ 3" - No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de 
exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração. 

§ 4" • Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligêncras. bem como 
designar comissão que poderá incluir especialislas não integrantes dos quadros da autarquia, visando 
arbitrar a remuneração que será paga ao titular. 

§ s•- Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal. estadual e 
municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbrtramento da 
remuneração. ~ 

§ 6" - No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada 
caso, levando-se em conta, obrigatoriamente. o valor económico da licença concedida. 

§ 7" - ln!lruido o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença 
compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ a• -O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá eleito suspensivo. 

Art. 74- O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) 
ano da concessilo da licença, admitida a interrupçilo por igual prazo. salvO razões le~!timas. comprovaçilo 
de sérios e efetivos preparativos para a exploração ou justificação da falta de fabricaç'lo çu ~omercialização 
por obstáculo de ordem legal. 

§ 1" - O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto no 
"caput". 

§ 2"- O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. 
§ 3" - Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão 

quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento 
que a explore. 

§ 4" - Sujeito à proteção adequada dos interesses do licenciado. a concessilo da licença 
compulsória poderá ser cassada, a requerimento do titular, se e quando as circunstâncias que a originaram ~ 
cessarem de existir e se possa antever que nilo voltarilo a~ ocorrer. 

CAPiTULO IX 
DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL 

Art. 75 - O pediüo de patente cujo objeto interesse a defesa nacional será processado em 
caráter sigiloso e não sujeito as puDiicações previstas nesta lei. 

§ 1•- O INPI encaminhará o pedido de imediato. ao órgão competente do Poder Executivo 
para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se S(Jbre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a -
manifestação do órgão competer.te. o pedido será processado normalmente. 

§ 2" - É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido 
considerado de interesse da defesa nacional. bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa 
autorização do órgão competente. 

§ 3" - A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nàcional 
estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenizaç~o sempre que 
houver restriçilo dos direitos do depositBnte ou do titular. 
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CAPiTULO X 
DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO 

Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente de invenção podera requerer. 
mediante pagamento de retribuição específica. certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou 
desenvolvimento introduzido no objeto da invenção. mesmo que destituído de atividade inventiva. desde 
que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. 

§ 1' - Quando tiver ocorndo a publicação do pedido principal. o pedido de certificado de 
adição será imediatamente publicado. 

§ 2'- O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37. 
ressalvado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 3' - O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o 
mesmo conceito inventivo. 

§ 4' - O depositante podera. no prazo do recurso. requerer a transformação do pedido de 
certificado de adição em pedido de patente. beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado. 
mediante o pagamento das retribuições cabíveis. 

Art. 77 - O certificado de adição é acessório da patente. tem a data final de vigência desta 
e acompanha-a para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único c No processo de nulidade. o titular poderá requerer que a matéria contida 
no certificado de adição se1a analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência. sem prejuízo 
do prazo de vigência da patente. 

no ari. 87; e 

CAPÍTULO XI 
DA EXTINÇÃO DA PATENTE 

Art. 78 - A patente extingue-se: 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
11 - pela renúncia de seu titular. ressalvado o direito de terceiros; 
III - pela caducidade; 
IV- pela falta de pagamento da retribuição anual. nos prazos previstos no § 2' do art. 84 e 

V- pela inobservância do disposto no art. 215. 
Parágrafo único - Extinta a patente. o seu objeto cai em domínio público. 

Art. 79 - A renúncia só sera admfiída se não prejudicar direitos de terceiros. 

Art. 80 - Caducará a patente. a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse. 
se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, tal não tiver sido suficiente para 
prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo razões legítimas. 

Parágrafo único- A patente caducará quando. na data do requerimento de caducidade. não 
tiver sido iniciada a exploração. 

Art. 81 - O titular será intimado mediante publicação para se manifestar. no prazo de 60 
(sessenta) dias. cabendo-lhe o ânus da prova quanto à exploração. _ _ 

Ari. 82 - A dec1são será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do 
prazo mencionado no artigo anterior. 

Art. 83 -A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento. 
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CAPÍTULO XII 
DA RETRIBUIÇÃO ANUAL 

Art. 84 - O depositante do pedido e o. titular da patente estão sujeitos ao pagamento de 
retribuição anual, a partir do iniCio do terceiro ano da data do depósito. . 

§ 1°- O pagamento antecipado da retribuição anual sera regulado pelo INPI. 
§ 2° - O pagamento devera ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada 

período anual, podendo. ainda. ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses 
subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional. 

Art. 85 - O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em 
virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data 
da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data. 

Art. 86 - A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, 
acarretara o arquivamento do pedido ou a extinção da patente. 

CAPÍTULO Xlll 
DA RESTAURAÇÃO 

Art. 87 - O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o 
titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da 
extinção da patente, mediante pagamento de retribuição especifica. 

CAPITULO XIV 
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE 

REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO 

Art. 88 - A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador 
quando decorrerem de contrate de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a 
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado 
contratado. 

§ 1• - Salvo expressa disposição contratual em contrario, a retribuição pelo trabalho a que 
se refere este artigo limita-se ao salário ajustado. 

§ 2" - Salvo !)rova em contrario, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a 
invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a 
extinção do vínculo empregatício. 

Art. 89 - O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado. autor de 
invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos económicos resultantes da exploração da patente, 
mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. 

. Parágrafo único - A participação referida no "caput• não se incorpora, a qualquer titulo, ao 
salário do empregado. 

Art. 90 - Perte~cerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade 
por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente aa utilização de 
recursos, meios,-dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. 

Art. 91 - A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes 
iguais, quando resulte da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, matena1s, 
instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. 

§ 1° - Sendo ma!s de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente 
entre todos, salvo ajuste M1 contrario. 



296 "ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

§ 2" • E garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e 
assegurado ao empregado a justa remuneração. 

§ 3" - A exploração do objeto da patente. na falta de acordo. devera ser iniciada pelo 
empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão. sob pena de passar ii 
exclusiva propriedade do empregado a titularidade •Ja patente. ressalvados as hipóteses de falta de 
exploração por razões legitimas. -

§ 4" • No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em iguale' ade de condições. poderá 
exercer o direito de preferência. 

Art. 92 • O disposto nos artigos anteriores aplica-se. no que couber, as relações entre o 
trabalhador autónomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e 
contratadas. 

Art. 93 - Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, ás entidades da Admimstração 
Pública, direla, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. 

Parágrafo único - Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor. na forma e 
condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de 
parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente. a titulo de incentivo. 

TÍTULO 11 
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS 

CAPÍTULO I 
DA TITULARIDADE 

. Art. 94 • Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe 
confira a propnedade, nas condições estabelecidas nesta lei. 

Parágrafo único • Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber. as 
disposições dos arts. 6" e 7•. 

CAPÍTULO 11 
DA REGISTRABILIDADE 

Seção I 
Dos Desenhos Industriais Registráveis 

. Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica de um objeto ou o conjunto de 
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e originai na sua 
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 

Art. 96 - O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da 
técnica. 

§ 1" ·O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tomado acessivel ao público antes 
da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o 
diSposto no § 3" deste artigo e no art. 99. 

§ 2" · Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente 
ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da 
técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado. 
mesmo que subseqüentemente. 

§ 3• • Nllo será considerado como incluído no estado da té<:nica o desenho industrial cuja 
divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oJtenta) dias que precederem a data do depósito ou a da 
prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12. 
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Art. 97 - o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração 
visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. 

Parágrafo único - o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de 
elementos conhecidos. 

Art. 98 - Não se considera desenho industrial qualquer obra de carater puramente artístico . . 

Seção 11 
Da Prioridade 

Art. 99- Aplicam-se ao pedido de registro. no que couber. as disposições do art. 16. exceto 
o prazo previsto no seu § 3", que será de 90 (noventa) dias. 

seçao 111 
Dos Desenhos Industriais Não Registráveis 

Art. 100 - Não é registrável como desenho industrial: 
I - o que for contrário a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de 

pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia. crença. culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de 
respeito e veneração. 

11 • a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada 
essencialmente por consideraçilcs técnicas ou funcionais. 

CAPÍTULO III 
DO PEDIDO DE REGISTRO 

Seção I 
Do Depósito do Pedido 

Art. 101 ·O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, comerá: 
I - requerimento: 
11 • relatório descritivo, se for o caso: 
III • reivindicações, se for o caso: 
IV - desenhos ou fotografias; 
V • campo de aplicação do objeto; e 
VI • comprovame do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
Parágrafo único - Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser 

apresentados em llngua portuguesa. · 

Art. 102 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se 
devidamente instruido, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação. 

Art. 103- O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101. mas que contiver 
dados suficientes relativos ao dcpositan1e, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue. mediante 
recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas em 5 (cinco) dias. sob pena de 
ser considerado inexistente. 

Parágrafo única - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na 
data da apresentação do 'pedido. 
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Seção 11 
Das Condições c1o Pedido 

Art. 1 04 - O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto. 
peJmitida uma pluralidad~ de variações. desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a 
mesma característica distintiva preponderante. limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. 

Parágrafo único - O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas 
variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto. 

Art. 105- Se solicitado o sigilo na foJma do art. 106, § t•, poderá o pedido ser retirado em 
até 90 (noventa) dias contados da data do depósito. 

Parágrafo único - A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará 
prioridade ao depósito imediatamente posterior. 

Seção III 
Do Processo e do Exame d0 Pedido 

Art. 106- Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto 
nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, 
expedindo-se o respectivo certificado. 

§ 1" ··A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em 
sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito. após o que será 
processado. 

§ 2" - Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-à a apresentação 
do documento de prioridade para o processamento do pedido. 

§ 3" - Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será fonnulada exigência, que deverá 
·ser respondida em 60 (sessenta dias), sob pena de arquivamento definitivo. 

§ 4"- Não atendido o disposto no art. 1 00, o pedido de registro será indeferido. 

CAPÍTULO IV 
DA CONCESSÃO E DA VIGt::NCIA DO REGISTRO 

Art. 107 - Do certificado deverão constar o número e o titulo, nome do autor. observado o 
disposto no § 4" do art. s•, a qua/ificaçtlo e o domicilio do titular, o prazo de vigência. os desenhos, os 
dados relativos à prioridade e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações. 

Art. 108- O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, 
prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 

§ 1"- O pedido de prorrogação deverá ser foJmulado durante o último ano de vigência do 
registro, instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 

§ 2" - Se o pedido de prorrogação não tiver sido requerido até o teJmo final da vigência do 
registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de 
retribuição adicional. 

CAPÍTULO V 
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO 

Art. 109 - A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente 
concedido. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial. no que couber. as 
disposições do art. 42 e dos incisos I, 11 e IV do art. 43. 
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Art. 11 O - A pessoa que, de boa fé. antes da data do depósito ou da prioridade do pedido 
de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem õnus. 
na forma e condição anteriores. 

§ 1" - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o 
negócio ou empres3, ou parte ceste. que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro. por 
alienação ou arrendamento. 

§ 2" - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido 
conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3" do art. 96. desde· que o 
pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação. 

CAPÍTULO VI 
DO EXAME DE MÉRITO 

Art. 111 - O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do oojeto do registro. a 
qualquer tempo da vigência. quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. 

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito. que. se concluir pela ausência de pelo 
menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de oficio de 
processo de nulidade do registre. 

CAPÍTULO Vil 
DA NULIDADE DO REGISTRO 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 112 - É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta lei. 
§ 1• - A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. 
§ 2" - No caso de inobservânCia do disposto no art. 94, o autor poderá. alternativamente. 

'reivindicar a adjudicação do registro. 

Seção 11 
Do Processo Administrativo de Nulidade 

Art. 113 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sidO 
concedido com infringêneia dos arts. 94 a 98. 

§ 1" - o processo de nulidade poderá ser instaurado de oficio mediante requerimento de 
qualquer pessoa. no prazo de 5 (cinco) anos contados da concesslio do registro, ressalvada a hipótese 
prevista no parágrafo único do art. 111. 

§ 2" - O requerimento ou a instauração de oficio suspenderá os efeitos da concessão do 
registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão. 

§ 3"- O processo d01 nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. 

Art. 114 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da publicação. 

Art. 115 - Havendo ou não manifestação. decorrido o prazo fixado no artigo anterior. o INPI 
emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) 
dias. - -------

Art. 116 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior. mesmo que não apresentadas as 
manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

Art. 117- SUPRIMIDO 
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Seção III 
Da Ação de Nulidade 

Art. 118- Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial. no que couber. 
as disposições dos arts. 56 e 57. 

CAPITULO VIII 
DA EXTINÇÃO DO REGISTRO 

Art. 119 - O registro extingue-se: 

I • pela expiração do prazo de vigência: 
11 • pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros: 
III· pela falta de pagamento da rétribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou 
IV· pela inobservância do disposto no art. 215. 

CAPÍTULO IX 
DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL 

Art. 120 ·O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinqüenal. a partir 
do segundo qüinqüênio da data do depósito. 

§ 1" ·O pagamento do segundo qüinqüênio será feito durante o s• (quinto) ano da vigência 
do registro. 

§ 2" • O pagamento dos demais qüinqüênios será apresentado junto com o pedido C!e 
prorrogação a que se refere o art. 108. 

§ 3• • O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses 
subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇ0ES FINAIS 

Art. 121 • As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se. no que couber. ã matéria de que 
trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições 
dos arts. 88 a 93. 

TITuLO III 
DAS MARCAS 

CAPÍTULO I , 
DA REGISTRABILIDADE 

Seção I 
Dos Sinais Registráveis Como Marca 

Art. 122 • Sllo suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente 
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. 

, Art. 123 • Para os efeitos desta lei, considera-se: . . 
I • marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro 

idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa: · 
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11 • marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou 
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade. natureza, 
material utilizado e metodologia empregada; e 

· III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de 
membros de uma determinada entidade. 

Seção 11 
Dos Sinais Não Registráveis Como Marca 

Art. 124 - Não é registrável como marca: 
I - brasão. armas. medalha. bandeira. emblema. distintivo e monumento oficiais. públicos. 

nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como à respectiva designação, figura ou imitação; 

distintiva; 
11 - letra, algarismo, e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma 

III -. eKpressão. figura. desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons 
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia. crença, 
culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; 

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro 
pela própria entidade ou órgão público; 

V • reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou 
nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos: 

VI - sinal de caráter genérico. necessário. comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 
quando tiver relação com o proctuto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar 
uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor. qualidade e época 
de produção ou de prestação do ~erviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva: 

VIl - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda: 
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e 

distintivo; 
IX • indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa 

falsamente induzir inâicação geográfica: 
X • sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade 

ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina: 
XI • reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de 

padrão de qualquer gênero ou natureza; 
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de 

certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; 
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, 

económico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar 
confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; 

XIV • reprodução ou imitação de titulo, apólice, moeda e cédula da Unilo, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; 

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, 
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 

·· XVI • pseudõnimu ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, 
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores: 

XVII - obra literária, artística ou científica. assim como os titulas que estejam protegidos 
pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do 
autor ou titular; 

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o 
produto ou serviço a distinguir; 

XIX- reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca 
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. suscetível de 
causar confusão ou associação com marca alheia: · 
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· XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço. salvo 
quando, no caso de marcas de mesfT'a natureza. se revestirem de suficiente forma distintiva; 

XXI - a forma necessária. comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, 
aquela que não possa ser dissociada âe efeito técnico; 

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro: e 
XXIII - sinal que imite ou reproduza. no todo ou em parte, marca que o requerente 

e11identemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado 
em território n&cional ou em paí5 com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de 
tratamento. se a marca se destmar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetí11el 
de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. 

Seção III 
Marca de Alto Renome 

Art. 125 - À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada 
proteção especial. em todos os ramos de atividade. 

Seção IV 
Marca Notoriamente Conhecida 

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. e• 
bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. goza de proteção 
especial. independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 

§ 1•- A proteção de que trata o "caput" aplica-se também as marcas de serviço. 
§ 2" - O INPI poderil indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou 

imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. 

CAPÍTULO 11 
PRIORIDADE 

, Art. 127- Ao pedido de registro de marca depositado em pais que mantenha acordo com o 
BrasH ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de 
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos 
ocorridos nesses prazos. 

§ 1" - A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser 
suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores ii data do depósito no Brasil. 

§ 2" - A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, 
contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro. acompanhado de tradução simples, 
cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. 

§ 3• - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 
(quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. 

§ 4" - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá 
ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade. 

CAPÍTULO III 
DOS REQUERENTES DE REGISTRO 

Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito 
público ou de direito privado. 

§ 1" - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à 
atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta 
ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. 
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. § 2• : _o registro de marca coleliva só poderá ser requerido por pessoa jurídica 
representativa de coletiVIdade, a qual poderá exercer atívidade distinta da de seus membros. 
. § 3" - O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem 
mteresse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. 

§ 4• - A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos 
constantes deste Título. 

CAPÍTULO IV 
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA 

Seção I 
AquisiÇão 

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente concedido. 
conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território 
nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 

§ 1" - Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito. usava no Pais, há 
pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço 
idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. 

§ 2" - o direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio aa 
empresa. ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca. por alienação ou arrendamento. 

Seção 11 
Da Proteção Conferida Pelo Registro 

Att. 130- Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: 
I - ceder seu registro ou pedido de registro; 
11 - licenciar seu uso; 
III - zelar pela sua integridade material ou reputação. 

Art. 131 - A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis. impressos. 
propaganda e documentos relativos à atividade do mular. 

Art. 132 - O titular da marca não poderá: 
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são 

próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; 
11 - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do 

produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrências; · 
III • impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem 

com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3" e 4" art. 68: e 
IV • impedir a citação da marca em diSCurso, obra científica ou literária ou qualquer outra 

publicação. desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. 

Capítulo V 
DA VIG~CIA, DA CESSÃO, DAS ANOTAÇ0ES E. DA UCE.NÇA 

Att. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data d8 
sua concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 

§ 1" - O pedido de prorrogação deverá ser torrnulll'lo durante o último ano de vigência do 
registro, instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. . . 

§ 2"- Se o psdido de prorrogação não tiver sido efetuaao até" atem'IO"finat cllr"Vtgênc•a do 
registro. o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retnbUição 
adicional. 
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§ 3•- A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128. 

Seção 11 
Da Cessão 

Art. 134 - O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos. desde que o cessionário 
atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. 

Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registras ~ou pedidos. em nome do 
cedente. de marcas 1~uais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. sob 
pena de cancelamento dos registras ou arquivamentos dos pedidos não cedidos. 

publicação. 

Seção III 
Das Anotações 

Art. 136 - O IN"'I fará as seguintes anotações: 
I - da cessão. fazendo ccnstar a qualificação completa do cessionário: 
11 -de qualquer limitação ou õnus que recaia sobre o pedido ou registro: e 
III - das alterações de nome, sede ou endereço do deposrtante ou titular. 

Art. 137- As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua 

Art. 138- SUPRIMIDO 

Seção IV 
Da Licença de Uso 

Art. 139 - O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar 
contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as 
especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. 

Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para 
agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. 

Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em 
relação a terceiros. 

publicação. 
§ 1• - A averbação P!Oduzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua 

§ 2" - Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar 
averbado no INPI. 

Art. 141- SUPRIMIDO 

CAPÍTULO VI 
DA PERDA DOS DIREITOS 

Art. 142 - O registro da marca extingue-se: 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
11 - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços 

assinalados pela marca; 
III - pela caducidade; ou 
IV- pela inobservância do disposto no a1t. 215. 
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Art. 143- Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo irneresse 
se, decomdos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: 

I • o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil: ou 
11 -o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco)· anos consecutivos. ou se, 

no mesmo prazo. a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter 
distint1vo original. tal como constante do certificado de registro. · - · 

§ 1• - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões 
legitimas. 

§ 2• - o titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo
lhe o õnus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. 

Art. 144 • O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do 
certificado. sob pena de caduear parcialmeme o registro em relação aos não semelhantes ou afins 
daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. 

Art. 145 - Nlio se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido 
comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. 

Art. 146. A decisão de caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento. 

CAPITULO VIl 
DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO 

Art. 147 - O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização. 
dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. 

Parágrafo único - O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido. deverá 
ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do 
pedido. 

Art. 148 • O pedido de registro da marca de certificação conterá: 
I • as caraderísticas do produto ou serviço objeto de certificação: e 
11 • as medidas tie con1role que serão adotadas pelo titular. 
Parágrafo único - A documemação prevista nos incisos I e 11 deste artigo, quando não 

acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena_ de arquivamento 
definitivo do pedido. · · 

Ar!. 149 • Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao 
INPI, mediante petição protocolizada, comendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser 
considerada. 

de utilização. 
Ar!. 150 • O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento 

Ar!. 151 • Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro de marca 
coletiva e de certificação extingue-se quando: 

I • a entidade deixar de existir; ou 

utilização. 
11 • a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de 

Art. 152 • Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quavdo requerida nos 
termos do contrato social ou estatuto da própria en1idade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização. 

Art. 153 • A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por 
mais de uma pessoa autorizada, observado, ainda, o disposto nos arts. 143 a 146. 
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Art. 154 • A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registras 
tenham sido extintos não pocerão ser registradas em nome de terceiro. antes de expirado o prazo de 5 
(cinco) anos. contados da extinção do registro. 

CAPÍTULO VIII 
DO DEPÓSITO 

Art. 155 • O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas Condições 
estabelecidas pelo INPI, conterá: 

I • requerimento; 
11 • etiquetas, quando for o caso; e 
III· comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
Parágrafo único - o requerimento e qualquer documerífó que o acompanhe deverão ser 

apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira. sua tradução 
simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes . sob 
pena de não ser considerado o documento. 

Art. 156 • Apr&sentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se 
devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. 

Art. 157 • O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155. mas que contiver 
dados suficientes relativos ao depositante. sinal marcário e classe, poderá ser entregue. mediante recibo 
datado, ao INPI. que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em 5 (cinco) dias, sob 
pena de ser considerado inexistente. 

Parágrafo único - Cumpridas as exigências. o depósito será considerado como efetuado na 
data da apresentação do pedido. 

CAPÍTULO IX 
DO EXAME 

Art. 158 - Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo 
de 60 (sessenta) dias. · 

§ 1" • O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

§ 2!' - Não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se. fundamentada no 
incisó-XXIII do art. 124, no art. 126 ou no parágrafo 1" do art. 129, não se comprovar. no prazo de 60 
(sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei. 

Art. 159 • Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de 
manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências. que deverão ser 
respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 1"- Não respondida a exigência. o pedido será definitivamente arquivado. 
§ 2!' - Respondida a exigência. ainda que não cumprida. ou contestada a sua formulação. 

dar-se-á prosseguimento ao exame. 

Art. 160 ·Concluído o exame. será proferida decisão. deferindo ou indeferindo o pedido de 
registro. 

CAPÍTULO X 
DA CONCESSÃO DO REGISTRO 

Art. 161 - O registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o 
pagamento das retribuições correspondentes. 
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Art. 162 - O pagamento das retribuições e respectiva comprovação, relativas à expedição 
do certific;~do de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 
(sessenta) dias contado do deferimento. 

Parágrafo único - A retribuição prevista neste artigp poderá ainda ser paga e comprovada 
d!!ntro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no "caput", independentemente de notificação, mediante o 
pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 

Art. 163- Reputa-se concedido o registro na data da publicação do respectivo ato. 

Art. 164- Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, as 
características do registro e a prioridade: · -

CAPÍTULO XI 
DA NULIDADE DO REGISTRO 

SEÇÃO I 
Dispos1ções Gerais 

Art. 165 - É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei. 
Parágrafo único - A nulidade do reg-istro poderá ser total ou parcial, serido condição para a 

nulidade parcial que a parte subsistente possa ser considerada registrável. 

Art. 166 -O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de 
Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá. alternativamente, reivindicar. através de ação 
judicial, a adjucação do registro. nos termos previstos no art. e• "seplles" (1) daquela Convenção. 

Art. 167 - A declaração de nulidade produzirá efeitos a partir da data do depósito do 
pedido. 

SEÇÃO 11 
Do Processo Administrativo de Nulidade 

Art. 168 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido 
concedida com infrigência do disposto nesta lei. 

Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de oficio ou mediante 
requerimento de qualquer pessoa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessl!o do 
registro. 

Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. 

Art. 170 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior mesmo que não apresentada a 
manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instancia admimstrativa. 

Art. 172- SUPRIMIDO 

SEÇÃO III 
Da Ação de Nulidade 

Art. 173 - A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com 
legitimo interesse. 



308 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de t 996 

Parágrafo único- O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade. determinar liminarmente a 
suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais prõprtos. 

Art. 174 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro. 
contados da data da sua concessão. 

Alt. 175- A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, 
quando não for autor, intervirá no feito. 

§ 1•- O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. 
§ 2" - Trans~ada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, 

para ciência de terceiros. 

TITULO IV 
DAS INDICAÇÓES GEOGRÁFICAS 

Art. 176 - Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de 
ortgem. 

Art. 177 - Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país. cidade. 
região ou localidade de seu terrttórto. que se tenha tomado conhecido como centro de extração. produção 
ou fabrtcação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. 

Art. 178 - Considera-se denominação de ortgem o nome geográfico de pais. _cidade. região 
ou localidade de seu termórto, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se 
devam exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 

Art. 179 - A proteção estender-se-a à representacão grafica ou figurativa de indicação 
geográfica, bem como a representação geográfica de pais. cidade: reg1ão ou localidade de seu termório 
cujo nome seja indicação geográfica. · 

Art. 180 -Quando o nome geográfico se houver tomado de uso comum. designado produto 
ou serviço, não será considerado indicação geográfica. 

Art. 181 -O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação 
de ortgem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço. desde que não 
mduza falsa procedência. 

Art. 182 - O uso da indicação geográfica é restmo aos produtores e prestadores de serviço 
estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de 
requisit<'~ de qualidade. 

PARAGRAFO ÚNICO - SUPRIMIDO 

TÍTULO V 
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

CAPÍTULO I 
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES 

Art. 183 - Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: 
I -fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem 

autorização do titular; ou 

titular. 
11 - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
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Art. 184- Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: 
I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe. para 

utilização com fins econõmicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de 
utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou 

11 - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou 
obtido por meio ou processo patenteado no Pais, para os fins previstos no inciso anterior. salvo os casos 
previstos nos §§ 3" e 4" do art. 68. 

Pena- detenção. de um a três meses. ou multa. 

Art. 185- SUPRIMIDO 
PENA - SUPRIMIDO 

Art. 186 - Os crimes deste Capitulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas 
as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. 

CAPÍTULO 11 
, DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS 

Art. 187 - Fabricar, sem autorização do titular. produto que incorpore desenho industrial 
registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. 

Pena- detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

Art. 188 - Comete crime contra registro de desenho industrial quem: 
I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda. tem em estoque ocu~a ou recebe. para 

utilização com fins económicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado. ou imitação 
substancial que possa induzir em erro. ou confuslio; ou 

11 - importa pro~uto que incorpore desenho industrial registrado no Pais. ou imitação 
substancial que possa induzir ~m erro ou confusão. para os fins previstos no inciso anterior. e que não 
tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento. 

· Pena- detenção, de um a três meses. ou multa. 

CAPÍTULO III 
DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS 

Art. 189 -Comete crime contra registro de marca quem: 
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou im~a-a 

de modo que possa induzir contu~ão; ou ' 
11- altera marca registrada de outrem jã aposta em produto colocado no mercado. 
Pena - detenção. de três meses a um ano , ou multa. 

Art. 190- Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende. oferece 
ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: 

I- produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo 
ou em parte; ou 

11- Produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame. recipiente ou embalagem 
que contenha marca legítima de outrem. 

Pena -detenção, de um a três meses, ou mu~a. 

CAPÍTULO IV 
DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE 

PROPAGANDA 

Art. 191 -Reproduzir ou im~ar, de modo que possa induzir em erro ou confusão. armas, 
brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais. sem a necessária autorização, no 
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IOdo ou em parte, em marca. título de estabelecimento, nome comercial. insígnia ou sinal de propaganda, 
ou usar essas reproduções ou imitações com fins económicos. 

Pena· detenção. de um a três meses, ou mutta. . 
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda 

prOdutos assinalados com essas marcas. 

CAPÍTULO V 
DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÓES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÓES 

Art. 192 - Fabricar, importar, exportar. vender, expor ou oferecer à venda ou ter em 
estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. 

Pena - detenção. de um a três meses, ou multa. 

Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta. rótulo, fatura, circular, cartaz ou 
em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero". 
"sistema". "semelhante", "suce::ll!neo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira 
procedência do produto. 

Pena • detenção. de um a três meses, ou multa. 

Art. 194 - Usar mõrca, nome comercial, título de estabelecimento. insígnia. expressão ou 
sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira. ou vender ou 
expor à venda produto com esses sinais. 

Pena· detençãc, ce um a três meses, ou multa. 

CAPÍTULO VI 
DOS CRIMES DE CONCORRENCIA DESLEAL 

Art. 195- Comete crime de concorrência desleal quem: 
I • publica. por qualquer me1o. falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim 

de obter vantagem; 
11 • presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter 

vantagem: 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio. clientela de 

outrem; 
IV- usa expressão ou sinal de propaganda alheio. ou os imita. de modo a criar confusão 

entre os produtos ou estabelecimentos; 
V - usa, indevidamente. nome comercial. título de estabelecimento ou insígnia alheios ou 

vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 
VI - substitui. pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem,. o nome ou 

razão social deste, sem o seu consentimento; 
VIl • atribui-se, como meio de propaganda. recompensa ou distinção que não obteve; 
VIII • vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, prOduto 

adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie. embora não 
adulterado ou falsificado, sa o fato não constitui crime mais grave; 

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente. para que o 
empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem: 

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para. 
faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; 

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos. informações ou 
dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que 
sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso 
mediante relação contratual ou empregaticia, mesmo após o término do contrato; 
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XII- divulga, explora ou se utiliza. sem autorização, conhecimentos ou informações a que 
se retere o inciso anterior, obtidús, direta ou indiretamente. por meios ilícitos ou a que teve acesso 
mediante fraude, ou com conhecimento de que foram obtidos desta forma: ou 

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente 
depositada. ou concedida. ou de desenho industrial registrado, que não o seja , ou menciona-o, em anúncio 
ou papel comercial, como deposrtado ou patenteado, ou rcgistràdo, sem o ser. 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou 

outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido 
apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de 
produtos. 

§ 1• - Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII deste artigo o 
empregador. sócio ou administrador da empresa. que incorrer nas tipificações estabelecidas nos 
mencionados dispositivos. 

§ z• - O disposto no inciso XIV não se aplica quanto a divulgação por órgão 
governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessario para 
proteger o público. 

CAPÍTULO VI/ 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 196 - As penas de detenção previstas nos Capítulos I, 11 e III deste Titulo serão 
aumentadas de um terço à metade se: 

I - o agente é ou foi representante, mandatário. preposto. sócio ou empregado do titular da 
patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou 

11 - a marca atterada, reproduzida ou imitada for de alto renome. notoriamente conhecida. 
de certificação ou coletiva. 

Art. 197- As penas de multas previstas neste ntulo serão fixadas. no mínimo. em 10 (dez) 
e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal. 

§ t• - SUPRIMIDO 
§ 2" - A mutta poderá ser aumentada ou reduzida. em até dez vezes. em face das 

condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma do art. 
196 desta Lei. 

Art. 198 - Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado. pelas 
autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, 
aHeradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência. 

Art. 199 - Nos cnmes previstos neste Título somente se procede mediante queixa. salvo 
quanto ao crime do art. 191, em que a açáo penal será pública. 

Art. 200 - A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão. nos crimes 
contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal. com as 
modificações constantes dos artigos deste Capítulo. 

Art. 201 - Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por 
objeto a invenção de processo. o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, 
preliminarmente, a existência do nícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo 
contrafator com o emprego do processo patenteado. 

Art. 202 - Além das diligências preliminares de busca e apre.:-nsão, o interessado poderá 
-equerer: 
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I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer 
que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou 

11 - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de 
serem distribuídos. ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos. 

Art. 203 - Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente 
organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares se limitarão à vistoria e 
apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz. não podendo ser paralisada a sua atividade 
licitamente exercida. 

Art. 204 - Realizada a diligência de busca e apreensão. responderá por perdas e danos a 
parte que a tiver requendo de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosse1ro. 

Art. 205 - Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da 
patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto. não importará a nulidade da 
patente ou do registro. que só poderá ser demandada pela ação competente. 

Art. 205. a - Na hipótese de serem reveladas, em juízo. para a defesa dos interesses de 
qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou 
de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais 
informações também à outra parte para outras finalidades. 

Art. 206 - Independentemente da ação criminal. o prejudicado poderá intentar as ações 
cíveis que considerar cabíveis lla forma do Código de Processo Civil. 

Art. 207 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em 
ressarcimento de prejuízos causad0s pór atas de violação de direitos de propriedade industrial e atas de 
concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação cu os negócios alheios a 
criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os 
produtos e serviços postos no comércio. 

§ t• - Poderá o juiz. nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil 
reparação, deterrmnar liminarmente a sustação da víolação ou de ato que a enseje, antes da citação do 
réu, mediante. caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. - _ 

§ 2'- Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada. o juiz poderá 
determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens. etiquetas e outros que 
contenham a marca falsificada ou imitada. 

Art. 208 - A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido 
se a violação não tiveSse ocorrido. 

I - SUPRIMIDO 
1/ - SUPRIMIDO 
III - SUPRIMIDO 

TiTULO VI 
DA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA 

Art. 209 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, 
contratos de franqUJa e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. 

. § 1" - A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o "caput" será 
profenda no prazo de 30 (trintafdias, contados da data do pedido de registro. . 

§ 2"- SUPRIMIDO 
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TÍTULO VIl 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPITULO I 
DOS RECURSOS 

Art. 21 O - Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta lei cabe 
recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 1°- Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno. aplicando-se 
todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. 

§ 2° - Não cabe recursos da decisão que determinar o anquivamento definitivo de pedido 
de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de registro de desenho industrial, de 
certificado de adição ou de registro de marca. 

§ 3° - Os recursos serão decididos pelo_ Presidente do INPI, encerrando-se a instância 
administrativa. 

Art. 211 - Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
oferecerem contra- razões ao recurso. -

Art. 212 - Para fins de complementação das razões oferecidas a titulo de recurso, o INPI 
poderá formular exigências que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo único • Deconrido o prazo do •caput" s_erá decidido o recurso. 

Art. 213- A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa. 

CAPÍTULO 11 
DOS A TOS DAS PARTES 

Art. 214 - Os atas previstos nesta lei serão praticados pelas partes ou por seus 
procuradores, devidamente qualificados. 

§ 1° - O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá 
ser em língua portuguesa. dispensados a legalização eansular e o reconhecimento de firma. 

§ 2° - A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática 
do primeiro ato da parte no processo. independente de notificação ou exigência. sob pena de 
anquivamento, sendo definitivo o anquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho 
industrial e de registro de marca. 

Art. 215 - A pessoa domiciFada no exterior deverá ter permanentemente procurador 
devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e 
judicialmente, inclusive para receber citações. 

PARÁGRAFO ÚNiCO - O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na 
forma deste artigo, será de 60 (sessenta) dias. 

Art. 216 - Não se conhecerá da petição: 
I - se apresentada fora do prazo legal: ou 
11 - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data 

de sua apresentação. 

Att. 217 - Será inaeferida a petição que não apresentar fundamento técnico ou legal. 

Art. 218 - O INPI aproveitará os ates das partes, sempre que possível, fazendo as 
exigências cabíveis. 

Art. 219 - Os prazos estabelecidos nesta lei são contínuos. extinguindo-se 
automaticamente o direito de praticar o ato após seu âecuiso, salvo se a parte provar que não o realizou 
por razões legitimas. 
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§ 1°- SUPRIMIDO 
Parágrafo Único - Reconhecidas as raziles legítimas, a parte praticará õ ato no prazo que 

lhe for concedido pelo INPI. 

Art. 220 - No cômputo dos prazos . exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. 

Art. 221 • Os prazos ·somente comeÇam a correr a partir do· primeiro dia útil após a 
intimação. que será feita mediante pubilcação no órgão oficial do lN PI. · · · - · 

Art. 222 - Não havendo expressa estipulação nesta lei. o prazó para a prática do ato será 
de 60 (sessenta) dias. · · · - · • -

Parágrafo único - Aos prazos mencionados no Título 1 desta Leipafa os quais n!lo esteja 
pr~visto prazo de extens!lo 011 restauração, poderá ser concedida extens:Jo de 30 (trinta) dias mediante 
pagamento de retribuição especih-;a. 

CAPÍTULO IV 
DA PRESCRIÇÃO 

Art. 223 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito 
de propriedade industrial. 

CAPÍTULO V 
DOS ATOS DO lN PI 

Art. 224- Os ates do INPI nos processos administrativos referentes a propriedade industrial 
só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados: 

I ·os que expressa!T'ente independerem de notificação ou publicação por força do disposto 
nesta lei; 

11 • as decisiles administrativas quando feita notificação por via postal ou por ciênc1a dada 
ao interessado no processo; e 

III - os pareceres e despachos internos que não necessrtem ser do conhecimento das 
partes. 

CAPÍTULO VI 
DAS CLASSIFICAÇÓES 

Art. 225 - As classificações relativas as matérias dos Títulos I 11 e III desta lei serão 
estabelecidas pelo INPI. quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Bras11. 

CAPÍTULO Vil 
DA RETRIBUIÇÃO 

Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição. cujo valor e 
processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração publica federal a 
que estiver vinculado o INP/. 

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÓES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei. exceto 
quanto à patenteabilidade das substancias. matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos 
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e as substâncias. matérias. misturas ou produtos alimentlcios, qu/mico-farmacêuticos e medicamentos de 
qualquer espécie.- bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação que só serllo 
privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 228 e 229 desta Lei. 

Art. 228 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo as substáncias. matérias ou 
produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substáncias, matérias, misturas ou produtos 
a/imentlcios. químico farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos 
processos de obtençi!lo ou modificaçáo, por quem tenha proteçáo garantida em tratado ou convenção em 
Vigor no Brasil. ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto ni!Jo tenha 
sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, 
nem tenham sido realizados. por terceiros, no Pais, sérios e efetivos preparativos para a exploração do 
objeto do pedido ou da patente. 

§ 1" - O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação 
desta lei. e áeverá indicar a data dó primeiro depósito no exterior. 

§ 2" - O pedido de patente deposrtado com base neste artigo será automaticamente 
publicado. sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se. no prazo de 90 (noventa) dias. quanto ao 
atendimento do disposto no "caput" deste artigo. 

§ 3" - Respeitados os arts. 10 e 18 desta lei, e uma vez atendidas as condições 
estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no pais onde foi depositado o primeiro 
pedido. será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no pais de origem. 

§ 4" - Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente 
de proteção no pais onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado 
ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único. 

§ s• - O depositante que tiver pedido de patente em andamento. relativo ás substáncias, 
matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substi!lncias, matérias. misturas ou 
produtos alimentícios, qulmico farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie. bem como os 
respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições 
estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. 

§ s• - Aplicam-se as disposições desta lei. no que couber, ao pedido depositado e à 
patente concedida com base neste artigo. 

Art. 229 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo as matérias de que trata o 
artigo anterior. por nacional ou pessoa domiciliada no País. ficando assegurada a data de divulgação do 
invento, desde que seu ob)eto não tenha sioó colocado em qualquer mercado. por iniciativa direta do titular 
ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados. por terceiros, no País. sérios e 
eletivos preparativos para a exploração do objeto do pedido. 

§ 1" - O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação 
desta lei. 

desta lei. 
§ 2" - O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos 

§ 3" - Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente 
de proteção de 20 (vinte) anos contados da data da divulgação do invento, 11 partir do depósito no Brasil. 

§ 4" - O depositante que tiver pedido de patente em andamento. relativo às matérias de 
que trata o "caput" do artigo anterior, poderá apresentar novo pedido. no prazo e condições estabelecidos 
neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. 

Art. 229.a - A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substáncias, 
matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substancias. matérias, misturas ou 
produtos alimentícios, químico famiai:êuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os 
respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou 
processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderao continuar, 
nas mesmas condições anteriores à aprovação desta lei. 

§ 1• - NaD senl admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a 
qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com o 
"caput" deste artigo. 
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§ 2' - Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior. caso. no 
período anterior à entrada em vigência desta lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a 
exploração de produto ou de processo referidos no "caput" deste artigo, mesmo que protegidos por patente 
de produto ou de processo em outro pais. · 

Art. 230 - Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de 
notoriedade serão definitivamente arquivados e os registres e declaração permanecerão em vigor pelo 
prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados. 

Art. 231 - Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7' da 
Lei n' 5772. de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso. 

Art. 232- É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei n• 5772. de 21 de 
dezembro de 1971. 

Art. 233 - O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência 
da Lei n• 5772, de 21 de dezembro de 1971, será automaticamente denominado pedido de registro de 
desenho industrial, considerando~se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita. 

Parágrafo único - Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito 
de cálculo de retribuição qüinqüenal devida. 

Art. 234 - Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido 
objeto de exame na forma da Lei n• 5772, de 21 de dezembro de 1971 , não se aplicará o disposto no art. 
111. 

Art. 235- Os recursos interpostos na vigência da Lei n• 5772, de 21 de dezembro de 1971, 
serão decididos na forma nela prevista. 

Art. 236 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações 
no lN PI. para assegurar a Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta: 

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público; 
11 - fixar tabela de salários para os seus funcionários. sujeita á aprovação do Ministério a 

que estiver vinculado o INPI; e 
III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo 

Ministério a que estiver vinculado o INPI. 
Parágrafo único - As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de 

recursos próprios do INPI. 

Art. 237 - o art. 2' da Lei n• 5.648, de 11 de dezembro de 1970. passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 2' - O INPI !em por finalidade pnncipal executar. no âmbito nacional. as normas que 
regulam a propriedade industnal. lendo em 'ista a sua função soc1al. económica, jurídica e técnica, bem 
como pronunciar-se quanto a conveniência de assrnatura ratificação e denúncia de convenções. tratados. 
convênios e acordos sobre propriedade industnal" 

Art. 238 ·SUPRIMIDO 

. ..:..r1. 239 , O Pocer-,::xecuttvQ submetera av-congresso Nacional projeto de lei destinado a 
L•ic.mover. sempre que nac_essa~;o._ a harrnontzação desta rer co_m a politica para propriedade mdustnal 
adolada pelos demais países mtegrantes do MERCOSUL. · 

Art. 240 - Esta lei. entra em v1gor na da! a de sua publicação quanto ás maténas 
disciplinadas nos arts. 228 e 229. e 1 (um) anos após sua publicação quanto aos demais artigos. 
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JUlho de 1976 arts 87 a 1 96 do a eta-ler n' 2 848. de 7 dezembro de 1940. os arts. 169 a 189 do 
Art. - Rev~_. llli·Se~Ler "' 5 772. de 21 de de-zembro de 1971. a Ler n• 6.348. de 7 de 

Decreto-ler n/ .903. de 7 de a~osto dl!f) 5. f as demars drsposrções em contrario. 

Sala das Comrssões em. /1 ~( JfJIJ[~(/{J' /)[ /J3t 

GILBERTO MIRANDA, Presidente 
FERNANDO BEZERRA, Relator. 

PEDRO PIVA 
EDUARDO SUPLICY (vencido) 
JOEL DE HOLANDA 
BENIVERAS 
FREITAS NETO 
LEOMAR QUINTANILHA 
JOÃO ROCHA 
EPITÁCIO CAFETEIRA 
NEY SUASSUNA 
MAURO MIRANDA 
CARLOS BEZERRA 
ELCIO ALVARES 
CARLOS PATROCÍNIO 
GILVAN BORGES 
FLAVIANO MELO 
WALDECK ORNELAS 
JOÃO FRANÇA 
SÉRGIO MACHADO 
HUGO NAPOLEÃO 
LUIZ ALBERTO OLIVEIRA 
VALMIR CAMPELO 
VILSON KLEINÜBING 
LÚDIO COELHO 
LAURO CAMPOS (vencido) 
OSMAR DIAS (vencido) 
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PARECER NO 45, DE 1996 
(Da Comissao Diretora) 

Redação do vencido para o tumo su
plementar, do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da camara no 244, de 1993 
(n• 2.461, de 1989, na Casa de Origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido. para o turno suplementar. do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 244, de 
1993 (n" 2.461, de 1989, na Casa de Origem). que 
attera o art. 191 do Código de Processo Civil. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 26 de fe
vereiro de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - José Eduardo Outra - Er:. 
nandes Amorim. 

ANEXOS AO PARECER 
N• 45, DE 1996 

Altera os arts. 178 e 191 do Código 
de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Os arts. 178 e 191 do Código de Processo 

Civil passam a vigorar com a segt.inte redação: 

Art 178 O prazo, estabelecido pela lei 
ou pelo juiz, é contínuo e, ressalvado o dis
posto no art 191, não se interrompe nem se 
suspende nos feriados. 

Art. 191. Os prazos, de modo geral, para 
dizer nos alias, iguais ou inferiores a um qt.in
quídio, se suspendem nos dias em que não 
houver expediente forense (art. 180). 

Parágrafo ínico. Tais prazos serão con
tados em dobro para os lnfsconsortes que 
não tiverem o mesmo procurador nos autos. 

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex

pediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Bailo Parga 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 112, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso 11, alf

nea c, nem 12, do Regimento Interno, que sobre o 
Projeto de Lei da Câmara no13, de 1996, além da 
Comissão constante do despacho inicial de distribt.i
ção, seja ouvida, também, a de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1996. -
Joel de Hollanda. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A ma
téria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, 
consoante o dispositivo do art. 255, 11, c, do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa. ofício que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte 

OF[CIO N" 111/96 

Brasília. 14 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Partidó Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Gerson Peres e Edson Queiroz para integra-

- -rem respectivamente como lliular e suplente, a Co
missão Especial -Mista destinada a apreciar a ME.di
da Provisória no 1.322, de 9 de fevereiro de 1996 
(CÓnvalida a MP no 1.283196), que cria a Gratificação 
de Condição Especial de Trabalho- GCET para os 
servidores milnBres federais das Forças Armadas, e 
dá outras pro·. :dências. Em substituição aos ante
riormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Uderdo PPB. 

O SR. !>R!:SIDENTE (Ney Suassuna) - Serão 
fanas as substnuições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

permnB-me fazer uma inversão com a Senadora Be
nedita da Silva, que deseja pronunciar-se neste mo
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Por 
permuta com o Senador Eduardo Suplicy, concedo a 
palavra à Senadora Benedita da Silva. 

S. Exól dispõe de 20 minutos. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, agrade
ço ao nobre Senador Eduardo Suplicy pela gentileza 
da permuta 

Não poderia deixar de vir a esta tribuna para 
colocar o fato conhecido por meio da imprensa, que 
não retratou 50% da tragédia ocorrida em várias re
giões do Estado do Rio de Janeiro. 

Dentre os mortos e desaparecidos, diversas 
pessoas ainda não foram encontradas, porrrue o ser- __ _ 
viço de busca foi cessado. Há um apelo das comuni
dades no sentido de que dêem continuidade a esse 
processo; entretanto, até o momento, não consegui-
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mos saber qual a posição do Poder Público sobre a 
continuidade da busca de corpos, que, provavelmen
te, ainda estejam em lagoa e em rios. Os familiares 
têm procurado os desaparecidos sem sucesso. 

Venho a esta Casa não apenas como repre
sentante do Estado do Rio de Janeiro, mas também 
corno uma cidadã indignada, porque os Governos, 
do Município e do Estado, atribuíram à fatalidade os 
fatos ocorridos naquele Estado, numa demonstração 
cabal de despreparo para administrar um Estado e 
uma cidade como a do Rio de Janeiro. 

Essa fatalidade, sobre a qual nós verdadeira
mente não ternos domfnio- os fenômenos da natu
reza -. foi por várias vezes abordada desta tribuna 
por mim, ocasiões em que responsabilizava os Go
vernos do Estado e do Município corno responsáveis 
por não fazerem conten~es de encostas e de não 
atenderem às reivindicações das comunidades. 

Ouvimos um administrador, que deveria, com 
responsabilidade, fazer as obras necessárias, pedir 
que o povo rezasse. E foi esse pedido que me trou
xe anteriormente à tribuna Daqui falei que o povo 
não tinha votado em nenhum santo, mas no Prefeito 
da cidade do Rio de Janeiro; portanto, a responsabi- . 
lidada era dele. No momento dessa grande tragédia, 
ouvimos também das autoridades que os pais deve
riam ter livrado os seus filhos da morte, da lama, da 
enchente. Isso é um absurdo, um desrespeito, desu
mano. Foi o que vimos. 

O retrato da desgraça e do descaso está em 
Jacarepaguá, que lidera nesse contexto. Ali consta
tamos que a tragédia foi maior. As regiões atingidas 
ainda não obtiveram solução para os desabrigados. 
Alguns estão em CIEPs, com ordem para d~ 
hoje, porque as aulas começaram no Estado do Rio 
de Janeiro. 

A Cidade de Deus foi projetada para vinte mil 
habitantes, hoje tem aproximadamente 120 mil. Não 
é possfvel que, durante todo esse tempo, os gover
nantes não tenham tido sensibilidade para atender 
aquela comunidade. Mas é urna comunidade organi
zada, e a liderança da associação de moradores 
pOde ali criar a Cooperativa Habitacional Prosperar, 
para viabilizar a construção das chamadas cásas 
populares, a fim de ratirar da beira do rio as pessoas 
que haviam se instalado ali, pois não tinham condi
ções de ficar em outro lugar. 

Na Cidade de Deus, as reivindicações já esta
vam sendo feitas há alguns anos. Mostraram-me do
cumentos comprovando que, em 1992, eles já reivin
dicavam a limpeza, a dragagem do rio, tanto do Ban
ca Velha quanto do Rio Grande; reivindicavam a de-

sobstrução das redes de esgotos, já antigas, com 
mais de vinte anos; reivindicavam a remoção das 
~. de triagem daquelas pessoas que, desde 

. 1966, ali se encontravam. Algumas delas ainda per
manecem lá 

Casa de triagem é um barracão de compensa
do, onde se atende mais de cem fammas e onde há 
dez banheiros coletivos. A promessa feita em 1966 
não foi cumprida e a remoção não foi realizada 

Aquela comunidade se reuniu, criou essa coo- _ 
perativa e buscou apoio junto ao Governo Estadual 
e ao Prefeito da época; mas não obtiveram nenhum 

. respaldo. Constatamos isso pelos offcios mandados, 
pelas cópias dos documentos que enviaremos ao 
Presidente da República 

Sou portadora de um pedido de audiência pú
blica e quero convidar os Srs. Senadores para, jun
tos, atendermos a reivindicação dessas comunida
des. Vou falar com o lfder do Governo nesta Casa 
sobre o pedido de audiência ao Presidente da Repú
blica. A comunidade pede essa audiência e, ao mes
mo tempo, pede desculpas. 

Quero ler aqui trecho do offcio em que a comu
nidade pede uma audiência intitulado: •sos Presi
dente da RepCblica•. 

Diz o texto, a certa altura: 

Pedimos descUpas ao Excelentlssimo 
Senhor por ter de procurá-lo, tendo em vista 
que o Estado do Rio tem seus próprios ad
ministradores. Mas o fato é que, desde o 
ano de 1992, a comunidade vem solicitando, 
insistentemente, Rmpeza, dragagem, con
tenção de encostas e remoção de duas mil e 
quinhentas tammas, que· construfram suas 
casas em zonas de alto risco. 

Sr. Presidente, pude observar que o Governo 
tentou, de carta forma, passar a idéia de que estava 
impossibilitado de atender às reivindicações. Uma 
delas, a dragagem dos rios, não foi considerada 
prioritária em 1992. 

Agora, após as chuvas torrenciais, foram retira
dos vários corpos dos rios e insistiram em levar al
gumas dessas pessoas para o outro lado do rio. Por 
que para o outro lado do rio? Porque estão cons
tnindo outras casas de triagem no local onde eles já 
haviam removido pessoas por constatarem que por 
ali passava gás e havia lixo, o que poderia trazer 

· transtornos à saúde daquela população. 
Pois bem, as tammas que ali estavam e que 

depois foram removidas, haviam criado uma certa 
infra~strutura para permanecerem naquele local. 

_Agora estão sendo recolocadas no mesmo lugar 
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onde não existe mais a infra-estrutura anterior. Es
sas pessoas ficarão num lugar onde há uma corren
te de ar que passa constantemente e, sendo assim, 
um vento mais forte poderia derrubar aquelas casas 
de triagem. Além disso, por ali não passa ônibus. Ou 
seja, lá não há transporte, não vai há escolas, não 
há esgotos, enfim, não há absolutamente nada por
que eles já destruíram a infra-estrutura que existia 
anteriormente. 

Uma pesquisa aponta como responsáveis tanto 
o Governo do Estado como o Prefeito da cidade do 
Rio de Janeiro. Ainda que não queiram, são respon
sáveis porque os documentos constatam que eles 
foram avisados. São também responsáveis porque o 
Instituto Nacional de Meteorologia - e a revista Veja 
publicou - previu essa calamidade no Rio de Janeiro. 

Já estivemos na França e nos Estados Unidos. 
Nos Estados Unidos. por exemplo, constatamos a 
passagem do último furacão na Flórida, que foi mti
to pior e onde houve um número de mortos menor 
do que no Rio de Janeiro. Isso demonstra que há 
uma ausência do poder público aqui. E essa ausên
cia ocorreu, inclusive, durante o período da tragédia. 

Eu, representante do Estado, estava em Cuba 
Diante da tragédia, voltei para o Estado do Rio de 
Janeiro para dar a minha solidariedade material, já 
que não sendo do Executivo, não poderia fazer ab
solutamente nada 

O poder público se ausentou, apenas cumpriu 
a sua agenda, deixando que o povo ficasse lamen
tando a perda dos seus entes queridos. 

Senti profunda angústia e impotência infinda 
quando olhei para aquelas pessoas e vi tudo destruí
do. Perderam tudo! Verdadeiramente perderam 
tudo, porque além de bens materiais perderam suas 
famílias. 

O jornal O Dia publicou que l6T19 criança. que es
tava nos braços do Prefeito quando, como candidato, 
prometia o mundo ao povo, foi levada pela enchente, 
porque ele nao cunpriu suas promessas e não fez o 
saneamento necessário para a Cidade de Deus. 

É urna irresponsabilidade candidatar-se com o 
chamado tittio de competente e deixar a cidade um 
caos. Hoje a cidade do Rio de Janeiro é um caos; é 
um caos para os favelados, para os pobnes e para a 
classe média, tal a íncofllJB!ência da administração 
pública do Município do Rio de Janeiro. 

O Prefeito diz que n!i.o recorrerá ao Governo 
Federal porque tem dinheiro. Na verdade tem mas 
n!i.o estabeleceu prioridad_e para essa popuÍação 
não_ teve _compro_misso social com ela. Essa genté 
sofrida atnda va1 enfrentar dificuldades por mtito 
tempo, porque, em vez de atenderem às suas ne-

cessidades, os administradores da cidade estão ar
gumentando que os bandidos, que eles alimentaram 
pela_ sua a:usência, estão impedindo a prestação do 
seMço. E •sso é uma mentira, é uma forma de esca
motear sua incompetência, é uma forma de transferir 
sua responsabilidade, 

. Estíve na comunidade e não vi patrulhas, carros; 
s~~er vi a presença de algum representante do poder 
pubhco. O povo está revoitado. Essa revolta prejudica 
o País, prejudica inclusive o momento eleitoral. 

Como votarão os moradores do Estado do Rio 
de Ja_neiro diante da tragédia e da ausência do po
der pubhco? Como estará a consciência dessas pes
soas? Irão provavelmente anular seus voto.s, deixan
do de comparecer às urnas e contribuindo, incons
cientemente, para que aventureiros sejam eleitos 
sem a responsabilidade de.administrar a cidade para 
o asfalto e para os morros. 

Essa é questão para a qual temos de chamar a 
atenção. Os recursos existem e não estão sendo 
aplicados. Não querem aplicá-los. Por que não pedir 

. aJuda ao Governo Federal? Porque seria referendar 
a sua incompetência Seria dizer que verdadeira
mente não conseguiram administrar bem. 

A população, nós, representantes do Estado do 
Rio de Janeiro, e as lideranças das comunidades esta
mos buscando o apoio desta Casa, da Câmara dos 
Deputados e do Governo FeC!eral, para que os nectx
sos necessários sejam enviados para a cidade do Rio 
de Janeiro. É preciso que fiscalizemos essas ações, 
para que não haja nenhum desvio. Dezassete municí
pios foram atingidos e o Município do Rio de Janeiro 
foi o que mais sofreu. Não queremos que haja desvio 
desses recursos. O Rio de Janeiro precisa de proteção 
e de todo respaldo; não pode continuar sendo essa c~ 
dade vazia, vazia do poder público. 

Por isso, Sr. Presidente, SI% e Srs. Senado- -· 
res, quero fazer, mais urna vez, um apelo como 
representante daquele Estado, porque tenho sofri-
do cotidianamente com esses fenômenos. Sei per
feitamente o que é isso, porque, em 1966, com 
meus filhos, perdi meu barraco em virtude de de
sabamento e só em 1989 o poder público chegou 
para fazer as primeiras obras de contenção. Em 
1966, vimos famnias morrerem, barracos desliza
rem, não porque os barracos não eram bem-feitos 
- pelo contrário, eram muito bem-feitos-, mas por
que não haviam sido realizadas obras para con
tenção de encostas. 

Não podemos ser desumanos. Não podemos 
promover megashows, gastar fortunas e não ter a 
sensibilidade de abrigar aquelas pessoas. 

Por isto, faço este apelo. 
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Sr. Presidente, encaminho à Mesa. para regis
tro, as documentações que comprovam que as rei
vindicações foram feitas há anos e que o poder pú
blico tornou conhecimento delas, mas nada tez. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

A SRA. BENEDrrA DA SILVA - Ouço com 
pra2erV. Ex•. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Pelo que pude de
preender, no Rio de Janeiro há extraordinária preo
cupação da população em relação a certas decisões 
tomadas pelo Prefeito César Maia e pelo Governa
dor Marcello Alencar com respeito ao que fazer com 
os recursos públicos. O que se nota, até mesmo pe
las pesquisas de opiniao, é que há crítica muito se
vera a ambos os governantes e, em especial, ao fato 
de terem tomado inúmeras deliberações sobre o uso 
de recursos públicos em obras que não repre
sentaram prudência. sobretudo com respeito à pos
sibilidade de prevenir aquilo que agora constitui de
sastre. seja na Cidade da Deus. seja em Jacarepa
guá, seja em inúmeros owas lugares da cidade de V. 
E.."ª. Avalio, po:+..arrto-, que é da maicr--irr',.:Jr"Ancia a 
análise que V. Ex" t= para o Senado Federal. Tam
bém é importante que o diagnóstico de V. Ex" seja le
vado ao Executivo Federal para que resulte em coor
denação de esforços nos três níveis, mesmo sendo V. 
Ex" Senadora opositora ao Prefeito do Rio. Após a 
eleição para Prefei1o da Cidade do Rio de Janeiro, 
quando eleito César Maia, V. Ex" trouxe um diagnósti
co do que poderia ser um caminho alternativo. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA -Agradeço o 
aparte de V. Ex• e concluo dizendo que nesta hora 
não importa se somos oposição ou situação; importa 
é arregaçar as mangas e dar prioridade a essas poli
ticas e, quando houver qualquer iniciativa, mesmo 
sendo do Prefeito, do Governador do Estado ou do 
Governo Federal, darmos as mãos e fazer com que 
isso se tome realidade, a fim de que o povo da cida
de e do Estado possam voltar a ser felizes. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
A SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

PRONUNCIAMENTO DA EXCELENT[SSIMA 
SENADORA BENEDITA DA SILVA 

-SESSÃO 26-2-1996 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Como representante do Estado do Rio de Ja

neiro nesta Casa Legislativa. não poderia deixar de 
abordar os últimos acontecimen1os que sacudiram a 

opinião pública de lodo o País: A tragédia que se se
guiu às chuvas torrenciais que arrazaram várias re
giões do Estado. A gravidade dos fatos, o índice de 
mortos, desaparecidos e desabrigados. nos obrigam 
a refletir e exigir soluções urgentes para que seja 
evitada, num futuro próximo, a repetição de tragédia 
idêntica. 

A catástrofe foi apontada_ peio prefeito e pelo 
governador do Rio como sendo uma fatalidade, basi
camente fruto da ação da natureza Faço. então, 
urna analogia com o pensamento promíscuo segun- -
do o qual a mlséria de um povo é fruto da vontade 
de Deus. Parece que o ser humano está sempre 
tentando projetar, para fora de sf mesmo as respon
sabilidades que lhe são atribuídas, numa clara de
monstração de despreparo e de Irresponsabilidade 
perante o seu verdadeiro papel tranformador. 

O erro é inerente a todos nós. 
Estaremos serrpre fadados ao engano, seres im

perfeitos que somos. Mas temos a capacidade de 
transcendê-lo na medida em que. humildemente. o re
conhecemos. Assim nos tomamos mais dignos frente 
a nós mesmos e aos rossos semelhantes.- Porém, jus
tificar com argumentos primários dissimulando a pró
pria inabilidade, a covardia e o fracasso no enfrenta
menta de questões tão graves e imediatas como es
sas, subestimando a peroepção e o entendimento do 
povo, beira o limite in1olerável da estultice. identificada 
em afirmações do tipo os pais deveriam ter salvo seus 
filhos de desaparecerem sob a água e a lama ou va
mos rezar para que não chova mais. 

Paralelamente à imobilidade, à falta de visão 
pública ou de vontade política, somos testemunhas 
da inconsciência dos nossos governantes, cujo limite 
oscila à beira da demência 

Não obstante, pesquisa da Vox Populi revelou 
que 80% da população do Rio entendem que o Pre
fei1D César Maia e o Governador Marcello Alencar, 
foram omissos e não tomaram as providências que 
deveriam para prevenir e/ou minimizar a catástrofe 
que se seguiu às chuvas. 

Obviamente os infelizes argumentos utilizados 
por aqueles senhores não corrvencem a população. 
pois ela sabe identificar e avaliar os responsáveis, 
mesmo que esses tenham imensa dificuldade em 
assumir seu verdadeiro papel perante a comunidade 
que os elegeu. 

O total descaso e incompetência administrativa 
com relação à tragédia está sintetizada na situação 
da Cidade de Deus, localizada em Jacarepaguá, 
dramaticamente atingida pela enxurrada. Aquela co
munidade vinha gestionando junto ao governo do 
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estado, desde o ano passado, no sentido de tentar 
regularizar a situação de milhares de famílias que ali 
encontram-se em condições sut>-humanas. A Cida
de foi projetada para 20 mil moradores mas hoje sua 
população está estimada em 120 mil. Fundaram a 
Cooperativa Habitacional Prosperar para evita:r que 
as pessoas continuassem invadindo a beira dos rios 
e locais de alto risco para construção de moradias. A 
comunidade organizada, de forma ordeira e pacífica 
tentou obter uma ação do aluai Governador Marcello 
Alencar no sentido de que suas antigas reivindicaçõ
es fossem atendidas. 

1 -A dragagem dos rios Banca Velha, Estiva e 
Rio Grande, entulhados de lixo há muitos anos, que 
transbordam sempre que chove; 

2 - A desobstrução ou reforma das redes de 
esgoto. cuja construção é de mais de 20 anos; 

3 - A remoção de fammas que residem desde 
1966 em galpões provisórios, chamados de triagens, 
cujas estruturas não apresentam as mínimas condi
ções de abrigar as pessoas sem oferecer riscos de 
vida; 

Estas reivindicações foram exaustivamente en
caminhadas ao Governador Marcelo Alencar. Nada 
foi feito, ainda que o governador tenha obtido uma 
expressiva votação daquela comunidade. Nada foi 
feito, ainda que a comunidade tenha solicitado reite
radamente o socorro. Estou de posse de cópia dos 
documentos enviados ao Governador, contendo tais 
reinvidicações. Solicito o registro desses documen
tos para que conste dos Anais do Senado que o Go
verno do Estado do Rio, ciente das necessidades e 
dos perigos que corria a população da Cidade de 
Deus, omitilH>e de assumir seu papel de administra
dor. E estou encaminhando ao Presidente da Repú
blica solicitação de audiência, stbscrita por vários lí
deres comunitários, para que possam entregar docu
mento intitulado SOS Presidente da República, cujo 
texto a certa altura diz "pedimos desculpas ao Exce
lentíssimo Senhor P<>r ter de procurá-lo, tendo em 
vista que o Estado do Rio tem seus próprios admi
nistradores. Mas o fato é que desde o ano de 1992 a 
comunidade vem solicitando insistentemente limpe
za, dragagem. contenção de encostas e remoção de 
2.500 famílias que construíram suas casas em zo
nas de alto risco". 

Para complementar minha argumentação de 
que a tragédia carioca poderia ter tido conseqUên
cias infinitamente menores, ressalto reportagem da 
última revista Veja. Nela consta que o Instituto Na
cional de Meteorologia enviou documento oficial, 
ainda em dezembro do ano passado, aos Ministérios 

da Fazenda, Planejamento e Agrict.itura, comuni
cando previsões meteorológicas de um dilúvio em 
gestação nas regiões sudestes do País. Especifica
mente com relação ao Rio, o documento dizia tex
tualmente as chuvas prejudicarão a situação social, 
com calamidades públicas como as ocorridas em 
1989. Esse documento foi também enviado a todos 
os distritos regionais de meteorologia. inclusive Rio 
e São Paulo. A tragédia foi anunciada. Por isso, po
deria e deveria ter sido minimizada se os documen
tos tivessem sido levados a sério, se tivessem sido 
acionadas as unidades responsáveis, a polícia, o 
corpo de bombeiros, a Defesa Civil, enfim, se tives-
se havido organização e vontade política o drama de _ 
milhares de famllias poderia ter sido evitado. Regiõ-
es da França. dos Estados Unidos, também enfren
taram recentemente a fúria da natureza. Mas as 
conseqüências são infinitamente mais brandas. Não 
por que os fenômenos sejam menores. Pelo contrá-
rio! O último furacão na Flórida, por exemplo, teve 
seu potencial devastador muito maior que as chuvas 
que caíram sobre o Rio. Todavia, o número de mor-
tos e desaparecidos é incomparavelmente menor. 
Lá, o Estado e suas instituições estão alertas, são 
eficientes na execução de uma ação preventiva, 
bem como na prestação de um atendimento que 
visa minimizar as conseqUências advindas. Está cla-
ro que não subestimam a vida da população. Está 
claro que assumem e cumprem com o seu dever. 

A responsabilidade pelos assoreamentos, des
moronamentos. mortes, tristeza e sofrimento que 
marcaram os dias de carnaval de 1996 tem endere
ço certo. A responsabilidade de não ter investido 
adequadamente em prevenção, enquanto gasta-se 
centenas de milhões em obras desnecessárias e, 
até, em megashows, de não ter dado ouvido ao do
cumento do Instituto de Meteorologia, de terem se 
ausentado. fugido mesmo da tragédia. a responsabi
lidade é do prefeito e do governador do Estado do 
Rio de Janeiro. Ainda que a neguem. Estes. deve
riam ter a dignidade de assumi~a para repararem 
seus erros e impedir que nova catástrofe aconteça, 
ao invés de se omitirem e fugirem dela 

Finalizando, entendo que a figura pü:llica que 
decide fazer o que lhe dá na telha sem consultar os 
administrados executa um autoritarismo que tem 
profundas raízes no modelo político brasileiro e que 
deve continuar sendo contestado por administrações 
modernas. Prefeitos de vários partidos - em espe
cial do PT - buscam discutir com o povo organizado 
as prioridades que devem dar aos recursos financei-
ros. Muitos do que adotaram essa prática, estão en- ---
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tre os mais populares do país. Esse fenômeno tende 
a se muttiplicar. É a democracia participativa, carna
val de 1996 tem endereço certo. A responsabilidade 
de não ter investido adequadamente em prevenção, 
enquanto gasta-se centenas de milhões em obras 
desnecessárias e, até, em megashows, de não ter 
dado ouvido ao documentos do lnsmuto de Meteoro
logia, de terem se ausentado, fugido mesmo da tra
gédia, a responsabilidade é do prefeito e do gover
nador do Estado do Rio de Janeiro. 

Ainda que a neguem. Estes, deveriarif ter a 
dignidade de assumi-la para repararem seus erros e 
impedir que nova catástrofe aconteça, ao invés de 
se omitirem e fugirem dela 

Finalizando, entendo que a figura pública que 
decide fazer o que lhe dá na telha sem consultar os 
administrados executa um autoritarismo que tem 
profundas raízes no modelo político brasileiro e que 
deve continuar sendo contestado por administrações 
modernas. Prefeitos de vários partidos- em espe
cial do PT - buscam discutir com o povo organizado 
as prioridades que devem dar aos recursos financei
ros. Muitos do que adotaram essa prática, estão en
tre os mais populares do pais. Esse fenômeno tende 
a se muttíplícar. É a democracia participativa, cuja 
semente foi lançada e gemnina forte pelo país, numa 
promessa de dias melhores, quando somente aque
les que ousarem em nome do povo serão legítima
dos pelo voto. 

Muito obrigada! 
Benedíta da Silva, Senadora 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DA CIDADE DE DEUS 

OF. 002195 

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1995 
IIm" 
Vice Governador do Estado do Rio de Janeiro 
Dr. Luís Paulo Correia da Rocha 

Em primeiro lugar, parabenizamos por sua vitó
ria e esperamos que o Sr. e sua equipe possam go
vernar o Estado do Rio de Janeiro com o mesmo 
êxito ao qual administrou as obras no município do 
Rio, dando espaço e ouvindo a todos que necessita
ram de sua atenção. 

É com espírito de esperança que encaminha
mos este ofício, já nos primeiros dias de governo. 

Dr. Luis Paulo, solicitamos vossa atenção, 
quanto a reivindicações feitas. em ofício quando visi
tou nossa comunidade acompanhado de sua comiti
va e do atual Senador Artur da Távola, no dia 29 de 
julho de 1994. 

Reínterando reivindicações: 
1 - Liberação do financiamento para a compra 

de um terreno e a construção de casas populares 
para o assentamento de 800 associados da Coope- -
rativa Habitacional Prosperar. 

2 - Dragagem dos rios; Bancada da Velha, Est~ 
va e Rio Grande, rios que transbordam todas as vezes 
que chove inundando as casas dos moradores do lo
cal, trazendo grandes transtornos à comunidade. 

3 - Desobstrução ou reforma das redes de esgoto. 
4 - Remoção de famílias que residem desde 

1966 em galpões provisórios que chamamos de tria
gens, e que aguardam a 28 anos suas casas, con
forme promessa do Governo do Estado. São 2.000 
fammas que moram em total abandono. 

Contamos com V. SO nesta parceria, para dar
mos condições desta comunidade se organizar, ato 
este cabível a nossos governantes, viabilizando e in
centivando atitudes que evitam confrontos sociais de 
alto risco à vida e aos direitos do cidadão. 

Segue em anexo cópia do ofício contendo as 
reivindicações feitas no dia de sua visita a nossa co
munidade. 

Sem mais para o momento, e na certeza que 
V. SO atenderá com carinho nossas reivindicações. 
ficamos no aguardo de urna resposta positiva, apro
veitando o ensejo, para expressar mais altos protes
tos de estima e consideração. 

Atenciosamente, Francisco José dos Santos 
Filho, Presidente. 

Ao Senhor Governador 

Marcel/o Alencar 
Senhor Governador, 
Tomo a liberdade de encaminhar o Ofício 

004/95 de 9-1-95, de Associação dos Moradores da 
Cidade de Deus-RJ. onde assinala as necessidades 
primordiais. 

Conhecendo o apoio que V. Ex•. recebeu da
quela comunidade por ocasião do 22 Turno das últi
mas eleições e, de modo especial do Presidente da 
Associação dos Moradores, Sr. Francisco José San
tos Filho - Chiquinho, rogo sua valiosa atenção para 
as referidas prioridades naquilo que for pertinente às 

- atribuições do Governo do Estado. 
Pela necessidade de ações urgentes, visando 

a melhoria da qualidade de vida daquela comunida
de, faço um veemente apêlo para que determine a 
ida ao local, de um representante do seu Governo. 

Certo da atenção, antecipo meus agradeci
mentos. 

Atenciosamente, Simão Sessim, Deputado 
Federal. 
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OF[CIO N2 55/95 

Rio de Janeiro, 19 de abril de 1995 
limo Senhor 
Luis Paulo Correia da Rocha 

· Vice-Govemador do Estado do Rio de Janeiro 
Vimos pelo presente, solicitar de V. 8'-, um po-

sicionamento quanto aos oficias de 11% 2195 datado 
de 11 de janeiro de 1995 e 20195 datado de 16 de 
fevereiro de 1995, quais cópias seguem em anexo. 

Senhor é de primordial importância para nossa 
comunidade que estas reivindicações sejam atendi
das o mais breve passivei, pois há vários anos não 
obtivemos qualquer atenção quanto os serviços de 
responsabilidade do Governo do Estado, são muitas 
as pendências e necessidades que nos envolvem, 
quais só dependem de um pronunciamento de V. 8!!. 
para que sejam solucionadas. 

No aguardo de uma resposta. 
Atenciosamente, 
Francisco José dos Santos Filho, Presidente. 

OF[CIO N2 87/95 

Rio de Janeiro, 1 O de maio de 1995. 
lima Senhora 
Aparecida Gama 
Secretária Estadual de Habitação 
Ref: Continuidade da obra de construção de 

37 unidades residenciais na Comunidade de Cida
de de Deus. 

Solicitamos desta secretaria, a continuidade da 
obra de construção de 37 unidades residenciais, 
para o assentamento de moradores que vivem em 
galpões provisórios chamados de triagens e aguar
dam a 27 anos que o Governo do Estado lhes pro
porcionem uma moradia decente. 

Comunicamos à Sr" Secretária, que enviamos 
ofício datado de 15 (quinze) de março do corrente 
ano, qual cópia segue em anexo, a fins de buscar
mos uma solução e até o momento não howe quai
quer pronunciamento ;x>r parte desta secretaria 

No aguardo de uma resposta favorável, apro
vettamos o ensejo para expressar nossos protestos 
de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, Francisco José dos Santos 
Filho, Presidente. 

OF[CIO N2 120/95 

Rio de Janeiro, 11 de junho de 1995 
À SERLA - Superintendência Estadual de Rios 

e Lagos 
Ref: Solicitação da Comunidade da Cidade de 

Deus para que seja efetuada a dragagem dos rios: 

Banca da Velha, rio Grande e rio da Estiva com má
xima urgência. 

Senhores, é de primordial importância para 
esta comunidade que os rios acima relacionados se
jam limpos com a máxima urgência. São rios que a 
muito tempo não são dragados e que se tomaram 
ponto de riscos para a comunidade. 

Todas as vezes que chove um pouco forte os 
rios citados transbordam, inundando as casas das 
famílias que residem em locais próximos e causando 
transtornos sérios à vida dos moradores do locai, 

· devido à grande quantidade de lixo, ratos e mato 
que estão acumulados pelo tempo. 

Em fa:;e do acima exposto, nós morodJres da co
munidade da Cidade de Deus, e direloria da Associação 
de Moradores, aguardamos ansiosos por vosso pronun
ciamento. Na oportunidade, apresentamos nossos pro
testos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 
Francisco José dos Santos Filho, 
Presidente, Tel.: 445-0529 

OF[CIO N2 293/95 

Rio de Janeiro, 1 O de novembro de 1995 
Excelentissimo Governador do Estado do Rio 

de Janeiro 
Dr. Marcello Nunes de Alencar 
Vimos pelo presente, solicitar a V. Ex" a emer

gência quanto a solicitação de dragagem dos rios, 
Banca da Velha, EstiVa e rio Grande que cortam a 
Cidade de Deus e que trazem prejuízos e transtor
nos incaiculáveis à comunidade: 

Pedimos que esta solicitação seja atendida o 
mais breve passivei pois as chwas de verão estão 
chegando. Basta chover um pouco forte, para os rios 
transbordarem trazendo lama, lixo e ratos para as 
residências, deixando várias famílias desabrigadas. 
Além da infestação de pernilongas que não deixam 
ninguém dormir, causada pela grande quantidade de 
lixo armazenado nos rios a anos. Tudo isso traz to
dos os anos sofrimento para a nossa comunidade. 

Pedimos que por favor atendam as nossas inú
meras reivindicações, quais encaminhamos todos os 
meses aos órgãos competentes sem que nos seja 
dada qualquer solução. 

Em face do acima exposto, nós da diretoria da 
Associação de· Moradores da Cidade de Deus e co
munidade, aguardamos vosso pronunciamento. 

Atenciosamente, Francisco José S. Filho, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A soli
cttação de V. Ex•, de que a documentação conste 
dos Anais do Senado, será atendida 
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Com a palavra o Senador Lúcio Alcantara. 
S. Ex" disporá de vinte minulos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discUtSO. Sem revis!io do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o Conselho De
liberativo da Sudene aprovou, por l.l1lll1imidade, o Pac
to Nordeste, conjunto de propostas para desenvolver e 
integrar a economia nordestina à economia nacional. 

Elaborado pela Sudene, o documento inclui al
gumas das principais reivindicações dos Estados 
nordestinos para o período de 1996/201 O. 

A expectativa é de que ele sirva de base para 
uma política do Governo Federal para o Nordeste tal 
qual outras propostas que estão em gestação, inclu
sive aquela que está sendo elaborada pelos Sena
dores do Nordeste. 

A proposta da Sudeqe trabalha com recursos 
públicos historicamente destinados à Região, não 
pretende comprometer o Plano Real e prega a par
ceria com a iniciativa privada 

No documento está explicitado que nesses últi
mos trinta e cinco anos foi revertida a tendência. ob
servada anteriormente, de persistente e crescente 
deterioração da posição do Nordeste no contexto do 
País, verificando-se melhoras generalizadas dos 
principais indicadores sociais e econOmicos, quer 
em termos absolutos, quer em termos relativos ao 
todo nacional. Isso se deu no contexto demográfico 
em que a população regional praticamente dt.plicou, 
passando de 22,2 milhões de habitantes, em 1960, 
para cerca de 45 milhões, em 1995. 

Entretanto, ainda persistem, na região, níveis 
inaceitáveis de pobreza e indicadores sociais signifi
cativamente baixos, se comparados com seus equi
valentes nacionais. 

Por outro lado, o dinamismo da economia do 
Nordeste não foi homogêneo nos diversos subespa
ços regionais. 

A rigor, o impacto do desenvolvimento foi posi
tivo nas três regiões metropolitanas (Salvador, Reci
fe e Fortaleza). com alguns efeitos de transborda
mento para outras capitais e algumas cidades de 
médio porte, resultante sobretudo da industrialização 
e do setor serviço moderno. Nessas áreas, a indús
tria se diversificou, identificando-se quatro grandes 
eixos: o Químico, entre Salvador e Maceió; o Com
plexo Metal-Mecânico, entre Recife e João Pessoa; 
o Complexo Têxnl-Confecções, entre Natal e Forta
leza; e o Complexo Mineral-Metálico, no Maranhão. 

No interior, o desenvolvimento da agricul1ura ir
rigada, no Pólo Petrolina/Juazeiro e, em alguns perí
metros de irrigação, em outras bacias, voltado para 

a fruticuttura, ensejou o desenvolvimento de ativida
des economicamente modernas e dinâmicas. 

Nos cerrados nordestinos, a oeste da Bahia, 
sudoeste do Maranhão e sul do Piauí, surgiu. nos 
anos recentes, uma promissora agricultura de grãos 
em plena expansão. 

Na região agreste, em particular em tomo das 
serras úmidas, a expansão do mercado nas áreas 

· · urbanas tem induzido o crescimento da avicul1ura e 
da horticuttura moderna com resuttados positivos. 

Persiste em atraso, com atividades rotineiras, a 
quase totalidade da região semi-árida, que ocupa 
grande parte da região, e a Zona da Mata. onde pre- _ 
domina a monocultura da cana e do cacau. 

A crise que acometeu o País a partir dos anos 
80, teve impacto frontal no desenvolvimento do Nor
deste: a participação do selar público na formação 
bruta de capital fixo. muito significativa para a região 
(superior a 50% na mfdia histórica), foi profunda
mente afetada, com efettos negativos sobre a indu
ção do investimenb privado. Além disso, politicas 
nacionais homogêneas. empreendidas nos diversos 
planos nacionais de estabilização intentados a partir 
de 1986, tiveram efeitos perversos sob o crescimen
to do PIB regional. A resultante é que a crise nacio
nal afetou a região em maior profundidade e com 
duração mais acentuada, ao contrário das crises an
teriores, nas décadas de 60, segunda metade dos 
anos 70 e primeira metade dos anos 80. 

Com a politica econõmica em curso, delineia- -
se um novo ciclo de desenvolvimento para o Pais, 
com características em tudo distintas do ciclo ante
rior de stbsti1uição de importações. Vislumbra-5e 
um contexto de estabilidade com inflação próxima à 
dos países desenvolvidos, abertura para o capttal 
estrangeiro e importações, competitividade, maior in
serção no comércio mundial, globalização, integra- -
ção a mercados regionais entre países (Mercosun e 
retração da presença do Estado na economia Este 
é o aluai ethos do Sistema EconOmico Nacional. 

Nesse ambiente, vale ressaltar que r1dS regiões 
em desenvolvimento, (;(,mo o Nordeste, ainda cabe 
uma presença significativa do Estado para a geração 
das economias externas que atraiam o capttal privado 
e permttam sua reprodução compet~iva Essa presen
ça do poder público pode, em boa parte, associar-5e 
ao setor privado em parcerias inovadoras. 

A economia regional que, durante os três últi
mos decênios, passou. sucessivamente, da integra
ção comercial à integração produtiva com a econo
mia nacional, está diante de um novo contexto eco
nõmico mais aberto e concorrencial, devendo buscar 
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o caminho da integração competitiva, inclusive no 
setor externo. 

Condições favoráveis o Nordeste as tem, com 
uma localização mais próxima dos grandes mercados 
desenvolvidos do Hemisfério Norte, e uma costa mais 
próxima das grandes rotas marítimas que demandam 
o Oriente, contornando o sul do Continente Africano. 

Além disso, dispõe de dois ancoradouros de 
águas profundas - ltaquí, no Maranhão, e Suape, em 
Pernambuco, e em Muro próximo o porto de Pe
cém, no Ceará. Estes são portos modernos e não 
submetidos aos congestionamentos urbanos e de 
tráfego de alguns portos do Sul e Sudeste do Pais, 
operando com custos marginais· mais favoráveis. 

Terras ·mais baratas, por sua vez, favorecem a 
expansão da cultura de grãos nos cerrados nordesti
nos e o know how adquirido na fruticu~ura irrigada 
e cuHuras tropicais e aclimatadas (melão, uva,) per
mitem anteve.r o desenvolvimento de novos pólos 
agrícolas e agroindustriais na região, produzindo 
para os mercados externo e interno. 

No campo industrial, o Nordeste deverá prosse
guir, na expansão do seu parque manufatureiro, como 
fornecedor de insumos e bens intermediários à indús
tria do Centró-Sul, além de aumentar sua produção de 
bens duráveis e não duráveis já instalada 

Além disso, constitui a região um locus natural 
de descentralização industrial para áreas já conges
tionadas do Sudeste, muitas das quais em acelerada 
perda de qualidade de vida, oneradas por curvas de 
custos crescentes, como resuitado do incremento 
significativo das deseconomias de aglomeração. 

A essas vantagens acrescentam-se determina
das vocações peculiares, como a do turismo, gera
dor de divisas, emprego e renda para o Pais. 

Essa nova inserção do Nordeste no contexto 
nacional deverá dar-se na perspectiva de um desen
volvimento sustentado, da qualifiCação dos recursos 
humanos e de um suporte tecnológico inovador, de 
modo a gerar emprego e renda numa economia di
nâmica e competitiva. Estima-se que a região au
mente sua capacidade de atrair, reter e reinvestir o 
excedente económico gerado, de modo a atingi r um 
patamar de desenvolvimento mais significativo. 

Um dos pressupostos básicos do documento é 
q'!e. a reforma do Estado, perseguida pela atual Ad
!ll'"'stração Federal, propicie a reafirmação do papel 
1ndutor do setor público no que diz respeito ao de
senvolvimento do Nordeste. Porque, ao contrário 
das regiões que, concentrando os focos de compe
tência da economia nacional, já se podem contentar 
com um discreto apoio da estruturas de governo, o 
Nordeste não conta com grande quantidade desses 

pontos de dinamismo nem poderá aguarelar que a 
curto ou médio prazo a espontaneidade dos movi
mentos do mercado venha a multiplicar os pontos 
que tem. 

O Sr. Waldeck Omelas - Permtte-me v. Ex• 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Com prazer, 
ouço V. Ex•. 

O Sr. Waldeck Omelas - Senador Lúcio Al
cântara, V. Ex• nos traz um panoramade potenciali
dades que o Nordeste apresenta, sistematizadas 
num documento recente da Sudene. A tendência 
que temos obserVado, entretanto, não é de transfor
mar essas potencialidades em oportunidades reais e 
efetivas, que possam reverter o quadro de pobreza e 
de subdesenvolvimento que caracteriza a nossa re
gião, independentemente das três décadas de esfor
ços realizados a partir da iniciativa de Juscelino Ku
bttschek, em 1959. Na verdade, os dados mostram 
que, a partir de 1993, os ineeiltlvos federais têm se 
concentrado fundamentalmente no Sudeste, com 
uma participação superior a 50% do volume nacional 
dessas renúncias fiscais - ar computadas todas as 
políticas federais de incentivos económicos, subsf
dios. Enquanto isso, vemos que o Finor há dois anos 
não pode mais aprovar e não aprova mais um proje
to novo, porque a sua carteira já compromete apre
visão de receita nos próximos seis anos. Ora, sa
near o Finar é fundamental, mas não seria suficiente · 
nem satisfatório para a região. Na semana de cama
vai, ocorreu um fato novo bastante preocupante e 
agravante desta tendência. Pasme, Senador Lúcio 
Alcântara: o Governo do Estado de São Paulo enca
minhou à Assembléia Legislativa uma proposta de 
política de incentivos fiscais estaduais. Ou seja, o 
Estado mais desenvolvido da Federação quer ofere
cer condições de estlmulos e de incentivos para 
atração de Indústrias iguais ou superiores até em al
guns casos àquelas que são oferecidos pelos Esta
dos mais pobres da Federação. Diz o Secretário de 
Desenvolvimento Económico do Estado de São Pau
lo, em artigo publicado ontem na Folha de S. Paulo, 
que agora está instaurada a gu&rra fria, porque to
dos estão iguais nas condições que oferecem. A 
analogia é inteiramente descabida A guerra fria 
aconteceu entre duas partes que tinham o mesmo 
poder de logo. Na época da guerra Iria, a Rússia e 
os Estados Unidos tinham ambos a bomba atõmica 
Nosso caso é muito dfferente. É uma covardia, para 
não dizer uma insensatez. O Estado de São Paulo 
querer avocar a si a atração de todas as oportunida
des de investimento que existam no País, como se 
já não estivessem concentrando, espontaneamente, 
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essas oportunidades. Isso é ruim para São Paulo, 
porque pode reativar - e necessariamente irá reati
var - o fluxo migratório dos nordestinos para o sul, 
já que as oportunidades estão lá. Vamos criar uma 
política federal de estímulo à transferência de po
pulações; vamos esvaziar o semi-árido nordestino, 
onde a população passa fome, sede, necessidade 
de toda ordem. Em São Paulo, concentram-se a 
indústria automobilística e as oportunidades de in
vestimento. Veja V. Ex• que, nesse sentido, não 
está ocorrendo sequer uma política compensató
ria O Programa Comunidade Solidária não tem a 
escala adequada para enfrentar o problema social 
do Nordeste. De outro lado, o que estamos vendo 
é que a duplicação da estrada São Paulo-Curitiba
Aorianópolis, por exemplo, vai envolver investi
mentos da ordem de R$1,3 milhão. inteiramente 
custeados pela União. Há uma ponte, no rio Para
ná, para servir a Ferronorte, com recursos da 
União, que já envolve recursos superiores a 
R$300 milhões. Ora, não se cita, não se identifica, 
não se encontra um l.nico grande projeto, ou um 
único projeto enunciável de investimento, de infra
estrutura, feito no Nordeste ou programado para 
essa região. Esse panorama que V. Ex• acaba de 
nos desenhar, das possibilidades do Nordeste, 
não está sendo utilizado por aqueles que têm de 
tomar as decisões , os Ministérios setoriais, os or
ganismos de financiamento - para corrigir o quadro 
de desequilíbrio que se acentua no Brasil. Confes
so a V. Ex• que temo muito pelas perspectivas que 
se desenham neste final de século, em relação ao 
que possa ocorrer no século vindouro. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA - Senador Wal
deck Ornelas, trago este pronunciamento ao Ple
nário do Senado justamente para despertar esse 
debate. essa discussão. Comungo inteiramente 
com as preocupações de V. Ex•. Acredito que, 
neste caso de São Paulo, não vai ser uma guerra 
fria, mas uma Bósnia fiscal, porque há tantos se 
entredevorando que, evidentemente, vai trazer um 
grande problema para os Estados menores. 

É evidente que, se um Estado pobre do Nor
deste, cortando na própria carne, oferece algum tipo 
de subsidio e São Paulo oferece o mesmo, a lógica 
da iniciativa privada é se localizar em São Paulo. 
Então, o Governo Federal não pode demitir-se des
sa responsabilidade. Estamos insistindo em ter poH
ticas regionais como se fosse um samba de uma 
nota só. 

V. Ex• falou sobre os incentivos e citou o Su
deste. Os jornais desta semana estão cheios de 

noticia sobre incentivos. Então, há uma dificuldade 
metodológica para calcular o seu verdadeiro mon
tante. Qualquer que seja a forma de cálculo, eles es
tão, sobretudo, na Zona Franca de Manaus e no Su
deste do Brasil. Qualquer pessoa que não esteja 
acompanhando essas questões, quando ouve talar 
em incentivo, pensa logo em Sudene e, o que é pior, 
associa isso a uma imagem de corrupção, de utiliza
ção inadequada de recursos, de desperdfcio, o que 
não é justo, não é correto. 

Sr. Presidente, laço este levantamento sobre 
as potencialidades do Noroeste, sobre a com
preensão de que temos do novo momento da eco
nomia mundial que estamos vivendo, com os no
vos paradigmas de desenvolvimento, para mostrar 
que queremos nos associar a esse novo modelo, 
mas precisamos de apoio do Governo da União. O 
que caracteriza o Estado brasileiro, no meu modo 
de ver, é urna grande assimetria na sua dimensão. 
Há lugares onde o Estado alua demais e outros 
onde não há Estado nenhum; há lugares onde o 
Estado deveria estar e não está, outros onde não 
deveria estar e lá se encontra. 

No caso do Nordeste, para não falar no caso 
da Amazônia, que para rrúm é o exemplo mais aber
rante de ausência do Estado, ressentimo-nos de 
uma política nacional que coordene esforços de de
senvolvimento regional, para que não perseveremos 
nesse desenvolvimento injusto entre as regiões. 

O Sr. Waldeck Ornelas- Permite-me V. Ex• 
um adenda ao aparte que acabei de dar? 

O SR. LÚCIO ALCANTARA - Ouço-o com 
prazer. Em seguida, quero concluir, pois o Presi
dente está me olhando com os olhos severos da 
Presidência. 

O Sr. Waldeck Omelas- Nobre Senador, eu 
diria que se vai oferecer ao Senado exercer a sua 
condição de Câmara dos Estados, uma oportuni
dade importante que é a vinda da reforma tributá, 
ria É preciso que o Senado avoque a si a compe-

. tência para decidir, mediante resoluções, quanto à 
política de incentivos fiscais estaduais do País. 
Essa é uma competência da qual não podemos 
abrir mão. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA - Espero que 
não sejamos instados, mais uma vez, a votar rapi
damente, para o que o Projeto não volte para a 
Câmara. Que o Senado, nesta como em outras 
matérias, exercite em profundidade essa sua com
petência, até porque a matéria que trata dessa 
harmonia entre os diversos entes federados é niti
damente do Senado. 
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Sr. Presidente, caberá ao Estado fomentar o 
surgimento e propagação desses pontos matiizes. 
Por outro lado, a reforma do Estado há de resul
tar numa relativa disponibilidade de recursos 
que poderão ser carreados. aditivamente, para 
fazê-lo cumprir o papel de induzir o desenvolvi
mento dessa região. 

Uma análise do Plano Plurianual (PPA). em 
tramitação no Congresso, para o período de 
1996/_1999, revela que apenas R$136 bilhões 
constituem a parcela de investimentos do setor 
público (federal, estadual e municipal), num total 
de R$900 bilhões. Significa dizer que serão 
R$34 bilhões por ano a estimativa de investi
mentos governamentais no Pafs como um todo. 
Com cerca de 28% da população brasileira, o 
Nordeste, se não participar de fatia significativa 
desse montante anual - nos termos. aliás, que 
lhe assegura o art. 165, § 1• da ConstituiÇão- em 
vigor - correrá o risco de perder o r~mo do de
senvolvimento económico do País, o que, em ne
nhuma hipótese, convém à Nação. 

Daí a necessidade de um pacto que, por 
um lado, reponha a Região entre as efetivas 
prioridades de Governo e, por outro lado, asse
gure a permanência e continuidade das ações e 
respectivos instrumentos, no prazo prefixado de 
1996/201 O. Mesmo porque nada em excesso 
pleiteia o Nordeste. 

Tornar o Nordeste atrativo para a iniciativa 
privada nacional e estrangeira e compet~ivo nos 
concorridos mercados interno e externo supõe a 
criação, fomento, multiplicação e difusão intra-re
gional de pujantes focos de eficiência económica. 
Isso permitirá que, a médio prazo, a Região se 
converta em importante e dinâmico parceiro do 
Sul e Sudeste, na edificação de uma Nação hori
zontalmente integrada e verdadeiramente desen
volvida. Para tanto, impõe-se uma forte aliança 
política e uma crescente articulação económica 
com as macrorregiões Norte e Centro-Oeste. 

Para essa transformação, propõe-se uma 
estratégia de cinco pontos, na perspectiva de 
1996/201 O: I} consolidação da base económica 
regional; 11} complementação da infra-estrutura fí
sica requerida; III} ênfase na capacitação huma
na e no avanço científico e tecnológico; IV} alar
gamento da oferta de serviços de saúde preventi
va e saneamento básico; V} aprimoramento dos 
mecanismos operativos e do aparato governa
mental na Região. Uma tal estratégia - que deve 
permitir a superação das grandes questões so-

ciais do Nordeste (ado desemprego e a da pobreza 
absoluta} -. não se cumprirá sem um pacto nacional 
explicito. · -

A consolidação da base económica enfatiza 
o desenvolvimento da estrutura industrial. Nesse 
domínio, prevêem-se investimentos: I} numa usi
na siderúrgica para a produção de aços planos 
com capacidade de 1.300 ton/ano; 11} numa refi
naria de petróleo. para processar 125 mil bar
ris/dia; III} na montagem de um pólo automobilís
tico, centrado numa montadora capaz de produ
zir 200.000 veículos/ano; 4} no apoio à micro e 
pequena empresa industrial, com incentivos fis
cais e financeiros, dotação de infra-estrutura 
adequada e mecanismos de assistência técnica 
e gerencial; V} na expansão do eixo químico re
gional, de modo a viabilizar os segmentos de 
biotecnologia e química fina; VI} na eletroeletrô
nica. mecânica de precisão e informática, enfati
zando-se a microeletrónica e a produção de 
software. 

A inadiável transformação da economia agro
pecuária comporta: I} a reforma agrária, mediante 
a desapropriação de terras e assentamentos de 
colonos nos moldes estabelecidos no Programa 
Nacional de Reforma Agrária e o desenvolvimento 
do mercado de terras, direcionado para a explora
ção de atividades agrfcolas e pecuárias economi
camente viáveis, de acordo com as vocações de 
cada área, estabelecidas ·em rigoroso zoneamento 
ecológico-económico; 11} a consolidação dos pólos 
agroindustriais do norte de Minas Gerais (MG}, 
Petrolina/Juazeiro (PEIBA}, Açu (RN}, Baixo Médio 
Jaguaribe (CE}, Gurgéia (PI), Baixo São Francisco 
(SE/AL}, Acaraú-Curu (CE}, Moxotó/Pajeú (PE}, 
Alto Piranhas (PB} e Barreiras (BA}, afora a inclu
são do platõ de Guadalupe (PI} e do cerrado sul
maranhense (MA}, entre outros; III} a irrigação. 
compreendendo a implantação de 730 mil hecta
res até o ano 2000 (sendo 170 mil hectares de 
responsabilidade do selar público federal, através 
do DNOCS e Codevasf, 473 mil hectares da inicia
tiva privada e 87 mil hectares na órbita dos gover
nos estaduais}; e Piscicultura, seja estuarina, seja 
em águas interiores (aproveMndo a disponibilida
de das águas estocadas nos reservatórios do Nor
deste.) 

O documento completa-se por um conjunto 
de propostas e sugestões relativas ao aprimora
mento do aparato governamental no Nordeste. 
Aqui se destaca a necessidade de um esforço 
destinado a revigorar os organismos existentes, 
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sobretudo na perspectiva de o Estado assumir 
um papel essencialmente proativo na Região. 
No caso específico da Sudene - que, afora 
constituir o principal órgão de articulação da ati
vidade federal no Nordeste, expressa a vontade 
coletiva regional, graças à densidade política do 
seu Conselho Deliberativo -, esta deve contar, na 
sua estrutura, com um Conselho de Administra
ção, composto pelos dirigentes de todos os órgã
os federais de atuação predominante ou exclusi
va na Região: DNOCS, Codevasf, Chesf, BNB e 
Fundaj. Trata-se de providência que, robustecen
do a unidade das ações propriamente regionais 
de governo, tende a assegurar-lhes ganhos cres
centes de eficiência e eficácia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. JOSif: EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma breve comunicação 
em nome da Uderança do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -V. Ex~ 
dispõe de cinco minutos. 

O SR. JOSif: EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria 
apenas de registrar a posição que as Bancadas do 
Partido dos Trabalhadores no Senado e na Cãmara, 
juntamente com a Comitiva Nacional, tomaram no 
dia .de hoje. Procuramos os representantes oficiais 
do Senado e da Câmara, que estavam encarrega
dos de receber o Sr. AlberiO Fujirnori, Presidente do 
Peru, para registrar nosso protesto. 

Em função de todos os aspectos que estão re
lacionados à sua vida pltllica no Peru e, se não fos
se suficiente, verdadeiro estado de emergência com 
que ele vem governando aquele pafs, tivemos a 
oportunidade de ontem ver, através de entrevista 
concedida à emissora de televisão do Brasil, o des
prezo que ele nutre pelos partidos políticos, pelas 
inslilt.ições democráticas e pelas regras mais ele
mentares da democracia representativa 

Por tudo isso, entendemos por que o Congres
so Nacional, assim corno o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, embora dando uma desculpa, não 
o recebeu. Solicitamos ao Senador Ney Suassuna. 
representante oficial do Senado Federal, entregar ao 
Presidente do Peru uma carta da Federação Nacio
nal dos Jornalistas. Nessa carta, a Federação Nacio
nal dos Jornalistas descreve as prisões e as humi
lhações a que são submetidos diversos jornalistas 
naquele pafs. Registro, inclusive, que estão aluai
mente presos nove jornalistas com penas variando 
de 06 a 20 anos. São jornalistas que foram presos 

por exercer a sua função profissional, já que hoje no 
Peru noticiar qualquer choque entre terroristas e 
agentes militares é interpretado naquele pais corno 
apologia do terrorismo. E esses jornalistas foram 
presos em função de estarem exercendo sua ativi
dade profissional. 

Eu gostaria de registrar que, segundo depoi
menlo do Diretor da Federação Nacional dos Jorna
listas, que esteve presente naquele país corno mem

-bro da Federação Internacional dos Jornalistas, es
ses profissionais presos estão sendo submetidos a 
torturas morais, porque lhes é impedido até o aces
so a uma caneta ou a um lápis, numa prática que 
tem o objelivo claro de humilhá-los, pois têm na ca
neta, no lápis e na máquina de escrever o seu ins
trumenlo de trabalho. 

Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado- · 
res, registramos, aqui, como já o fizemos perante o 
Senador Ney Suassuna e o Deputado Ronaldo Pe
rim, o proteslo da Bancada do Partido dos Trabalha
dores, na Câmara e no Senado, pela presença do 
Sr. Alberto Fujimori, hoje, no Congresso Nacional. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Permtte-me V. Ex"
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -Ouço V. 
Ex• com prazer. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Senador José 
Eduardo Outra, gostaria apenas de estender a mi
nha solidariedade aos jornalistas do Peru que es
tão sendo impedidos de exercer a sua plena liber
dade de expressão. E, conforme V. Ex• coloca, 
queremos também expressar o apoio da Fenarj à 
liberdade de expressão em toda a América Latina 
e, em especial, no Peru, a fim de que os jornalis
tas possam exercer a sua profissão, assegurando
se a liberdade de imprensa, sem que haja qual
quer tipo de pressão, inclusive do ponto de vista ti
sico, pois os jornalistas estão sendo submetidos a 
atas condenáveis em qualquer código de expres
são dos direitos de cidadania, dos direitos dos se
res humanos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Eduardo Suplicy. Incorporo com mu
to prazer seu aparte ao meu pronunciamento. 

Muilo obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com a 

palavra o Senador Eduardo S~licy. V.Ex" dispõe de 
vinte minulos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho exter
nar a preocupação sobre a condução da política 
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econõmica e, sobretudo, a preocupação sobre a 
condução da definição das taxas de juros, sua reper
cussão sobre a economia e sobre a execução finan
ceira E o faço diante dos resultados do T escuro Na
cional, tanto relativos ao ano de 1995, quanto relati
vos ao primeiro ano de 1996. 

1. A taxa de juros é, hoje, o principal sintoma 
dos desequilíbrios que a política de estabilização 
provoca na economia. A sustentação da sobreva
lorização cambial, que continua sendo a principal 
âncora do Plano Real, depende da manutenção de 
elevadas taxas de juros visando a refrear o nível 
de consumo e, com isto, equilibrar a balança co
mercial; a atrair capital externo de curto prazo 
para financiar o déficit da conta de serviços e a su
prir o mercado de dólares, o que impede a desva
lorização do real ou mantém o seu g•au de valori
zação acima do que ocorreria de outra forma. 

2. Se essa taxa de juros consegue sustentar 
a sobrevalorização cambial, de um lado, por outro 
ela corrói o equilíbrio fiscal do Governo, aHemativa 
plausível que permitiria uma trajetória de estabili
zação com responsabilidade social. A taxa acumu
lada de remuneração média dos títuos federais 
(LBC-LFT-L TN-BBC), de 30 de junho de 1994 a 31 
de janeiro de 1996, alcançou aproximadamente 
100%, enquanto a taxa de inflação gerou em torno 
de 48,28% (lN PC) no mesmo período. Como resu
tado, a dívida mobiliária do Governo Federal (Te
souro + Bacen) junto ao mercado saltou de R$58,4 
bilhões, em janeiro de 1995, para nada menos do 
que R$103,12 bilhões, em dezembro. 

O dólar, que era vendido no mercado livre a 
Cr$2.750,00 (R$1) no dia 30 de junho de 1994, 
despencou para R$0,94, no dia 04 de julho, e va, 
lorizou-se apenas 4,11% até 1 º de fevereiro, quan
do foi vendido a R$0,9786. Esse é o parâmetro 
fundamental que norteia as decisões do Governo 
em seu programa de estabilização. As políticas 
monetária e fiscal ajustaram-se a esses parâme
tros, resultando no maior rombo dos anos 90. O 
Governo Federal fechou 1995 com- um déficit de 
R$10,78 bilhões, sendo o principal responsável 
por esse resultado o gasto de R$14,9 bilhões com 
juros (da dívida interna e externa). Somando-se ao 
déficit dos Estados, o dos Municípios e das esta
tais, temos um déficit global do setor público da or
dem de R$32,22 bilhões, correspondentes a 4,9% 
do PIB. Esse é o resultado operacional. 

Sr. Presidente, isso nos preocupa e vamos 
fazer um levantamento para verificar em que medi
da está o Governo Federal atendendo à resolução 

do Senado Federal, segundo a qual só pode haver 
pagamento de serviços da dívida externa se houver 
superávit primário correspondente. 

4. O impacto da política de estabilização é 
ainda agravado pelas medidas do Governo na 
área tributária. O Governo fez aprovar no ano pas
sado leis que alteram o imposto de renda de pes
soas físicas, reduzindo o grau de progressividade 
desse tributo, e de pessoas jurídicas, reduzindo 
suas alíquotas sem alterar substancialmente as 
isenções concedidas. Como resultado, tivemos 
queda de arrecadação em janeiro, principalmente 
no que se refere ao Imposto de Importação, devi

-do à política de Comércio Externo, e ao imposto 
sobre a renda de pessoas jurídicas. 

Técnicos e consultores da Receita Federal 
estão procedendo a estudos e avaliações, redi
mensionando a previsão de arrecadação para 
1906. O Governo deverá acentuar a ênfase em 
sua política cambi11l a fim de conseguir a estabili
zação, podendo agravar desequilíbrios até aqui 
verificados. 

O déficit recorde é agravado quando analisa
mos os principais gastos do Governo. Além das ci
fras significativas com pagamento de encargos da 
dívida, o Governo desembolsou ainda somas im
portantes para socorrer setores mais afetados pe
las taxas de juros desproporcionalmente elevadas. 
O montante gasto com i:> Proer não atinge direta
mente ci Tesouro Nacional por se tratar de recur
sos do Banco Central; mas este certamente apre
sentará péssimo desempenho em seu balanço 
anual, o que atinge indiretamente o caixa federal 
porque o resultado semestral é repassado ao Te
souro. Devemos somar ainda a renegociação de 
dívidas do setor rural e dos Estados; na fila encon
tram-se os usineiros. 

Além de tomar a arrecadação men'ls justa, 
com redução de progressividade para pessc.as físi
cas e redução de alíquotas para pessoas jurídicas, 
o perfil dos gastos do Governo foi na direção de 
maior concentração da renda. Enquanto a socie
dade como um todo paga os custos elevados da 
taxa de juros, o Governo vem socorrendo setores 
por ele privilegiados em detrimento dos gastos 
com uma política social voltada para a cidadania e 
contra a exclusão. '·, 

Se compararmos a execução financeira de 
janeiro de 1995 - receitas e despesas (pessoal, 
encargos e restos a pagar) - com a de janeiro de 
1996, vamos observar alguns fatos importantes 
que gostaria_de ressaltar - e vou juntar como ane-
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xo o Resultado Fiscal do Tesouro em janeiro de 
1996 comparado ao de janeiro de 1995. 

Em primeiro lugar, observamos pequeno 
crescimento das receitas, 3%, que foi su
plantado pelo grande aumento, 56%, nas des
pesas. Os itens que mais cresceram foram en
cargos da dívida (271 %) e restos a pagar 
(1.408%). Houve alguns itens que apresenta
ram crescimento negativo, como as liberações 
vinculadas em menos 6%. -

Mas é interessante ressaltar que, em que 
pese às despesas terem crescido 56%, não foram 
os itens pessoal e encargos sociais os que mais 
contribuíram para isso, pois pessoal e encargos 
sociais cresceram 39%. É um crescimento consi
derável, mas o que mais cresceu foram os encar
gos da dívida, sendo qu~ os relativos à dívida i~
terna cresceram 221%, e os encargos sobre a divi
da externa cresceram de R$1 mil para R$206 mi
lhões em janeiro de 1996; os restos a pagar cres
ceram 1.408%, e as operações oficiais de crédito, 
6.499%. Ou seja, a opção de política econõmica 
do Governo está centrada numa política monetária 
em que a taxa de juros é estratosférica e constitui 
o ponto central. 

Trata-se de política nociva que incentiva 
a entrada no País de uma avalanche de moe
das estrangeiras que aumentam, por conse
guinte, a oferta de reais no mercado, fazendo 
com que o Governo se veja obrigado a vender 
seus títulos para enxugar esse acúmulo de 
reais. Como resultado, temos o crescimento 
da dívida interna e o aumento tão significativo 
da taxa de juros - assistimos ao cachorro cor
rendo atrás do rabo. 

Seria importante urna reversão desse cami
nho. Seria importante que o Governo viesse a ele
luar uma política orçamentária séria, implementan
do políticas de geração de emprego, de combate à 
evasão e à sonegação fiscal; que houvesse maior 
seriedade no trato da coisa pública. Penso que, 
então, o Governo teria instrumentos para reduzir 
mais efetivamente a taxa de juros no curto e no 
médio prazos. 

Gostaria de ressaltar ainda, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, que, infelizmente, as pala
vras que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
tem pronunciado no Exterior não traduzem, efeti
vamente, sua política interna. No México, o Presi
dente Fel"nSndo Henrique ressaltou a ética da soli
dariedade. 

"Precisamos revitalizar os valores es- __ 
senciais do humanismo, da razão sábia, da 
tolerância Esses são, por excelência, os ba
_lizadores da legitimidade moderna. É neces
sário o engajamento real do Governo e da _ 

- sodedéide i:ontra a corrente do individualis
mo exacerbado e niilista, que conspira con
tra a própria noção de identidade nacional." 

Não foi à toa que Veríssimo, em sua <Xlluna 
de sexta-feira do Jornal do Brasil, bem interpretou 
que o Presidente Fernando Henrique, diante de 
tais declarações no Colégio do México, filiar-se-ia 
à Oposição assim que retornasse a Brasllia lnfe- -
lizmente a previsão de Verlssimo não se tornou 
realidade. O Presidente Fernando Henrique, no 
México, falou, sim, da ética da solidariedade; mas, 
chegando ao Brasil, continua com a prática - pelo 
que estamos percebendo - da ética da solidarieda
de àqueles que procederam de forma a canalizar 
recursos extraordinários para salvar instituições fi
nanceiras, como o Banco Econômico e o Banco 
Nacional. 

Agora temos um conhecimento melhor dos pro
cedimentos daqueles que administraram o Banco 
Econômico, o Banco Nacional e outras instituições, 
objetos de absorção por órgãos como a Excell e o 
Unibanco, que estão recebendo isenções fiscais e 
créditos subsidiados para realizar essa operação, na 
forma como espelha a Revista Veja na reportagem 
"0 golpe do balanço fraudado". 

O referido artigo denota que, ao longo dos lili
mos dez anós, houve uma forma de fraudar balan
ços ou demonstrações financeiras. O Banco Central, 
que, nesse período, teve nove Presidentes, não exa
minou adequadamente as instituições em causa, e 
os próprios auditores que analisaram as demonstra
ções financeiras do Banco Central afirmam que não 
sabiam dos fatos. 

Sr. Presidente, o Ministro Pedro Malan e o Pre
sidente do Banco Central, Gustavo Loyola, aqui rei
teraram que o Proer não foi criado para ajudar ban
cos ou banqueiros, mas os correntistas. No entanto, 
a ética da solidariedade do Governo Fernando Hen
rique Cardoso tem sido aos que procederam indevi
damente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPL/CY EM SEU D/8-
CURSO: 
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STN Secretaria do Tesouro Nacional 

I- RESUL TACO FISCAL DO TESOURO NACIONAL 

A execução finance1ra do Tesouro NacionaJ, _e_mjaneiro apresentou 
déficftfiscal de R$ 2.839 milhões, com as receitas totalizando R$ 6.533 m1lhões 
e as despesas R$ 9.371 milhOes. 

o Flnancel,. Fluroa em RS m~s de J1n~g e 

11H 11M V MI.. 11H 11M V AR. 
OI!Z JAN JAH JAH 

Aõ<II2CI!ITAS/ '131 1133 ·21'11 • :wz 1133 3'11 

A.1 Recolhimento Bn.rto 1321 5 915 ·29'11 .-.r;:;-:·u1s -
A.21ncontivoo fiiCI• (·) 4S o 77 o 
A.3 OpwoçOeo Oft-dll Cr- 857 414 -37'11 1-::;;;,tt4 
A.4 OW.o Oponlç6H do~ 1V7 190 -3'11 105 190 
A.S Rtmune~çto de Olspanrblldldn g 13 411'11 5 13 

II;Dai'UA$ 11 ZOI U71 ·11'4 ~13Tt 

B.1LIBERAÇ0ES VINCULADAS 24!0 1 eae ·25'11 1 9!8 1 ses -6'11 
B. 1.1 'irJMNr•nc:t.• Co~ 1SM 1 858 4% 1 5&8 1 esa ·2'11 
8.1.2 Outrao VlnculaçOH S84 210 -78'11 301 210 ·30'11 

B 2 L18ERAÇ0ES ORDINÁRIAS e 729 7 503 -141!6. 4002 7 503 87'11 
8.2.1 F'esso.l • Encargos SOclaia 4875 4307 ·12'11 3058 4307 39'11 
8.2.2 Enc~rgot Gl Ofvlda 1 185 1524 31'11 41J;;:":: ~1.524 . -271 

6.2.2.1 s1 Olvida - 570 1 319 131'11 411 1 319 221 ... 
8.2.2.2 s/ Olvida ExWna 588 205 .e!õ'll 0.1 208 

8.2.3 eutn>o c- •lrw--m 2038 -~ -83'11 4n 752 59 ... 

8.2.4 R-a Pogv 43 . :sl!l 592'11 20 300 1408 ... 
8.2.5 OponiÇIOaoOIIclaiadllcndlo 801 119 2'11 9 819 5489 ... 

C. RESULTADO PISCAL A-81 .z 073 .z 131 37'11 310 .z 131 .910% 
lnft1tar : tGP·OI 

Este resultado, que não reflete qualquer tendência, é explicado. 
fundamentalmente, pelo comportamento sazonal dos três prinCipaiS 
determinantes do fluxo de caixa do Tesouro: receitas, despesa com pessoal e 
juros. 
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
pficy, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidéncla, que 
é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, pelo 
prazo regimental de 20 minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, cada vez 
mais os parlamentos se preocupam com a economia 
em todo o mundo. Cada vez mais fica uttrapassada 
a velha política, e os parlamentos passam a viver o 
dia-a-dia da economia. No Brasil, não pode e não 
tem sido diferente. Têm nos preocupado enorme
mente os temas econõmicos. -

Como é do conhecimento da Casa, venho pre
sidindo a Comissão do Proer, que visa à fusão e ao 
salvamento de alguns bancos que têm tido dificulda
des dentro do sistema._ Temos buscado, à frente 
dessa Comissão, a maior transparência possível 
dessas ações, porque é surpreendente o volume de 
recursos necessários para pôr em ordem o universo 
econõmico dos bancos. 

A revista VeJa de hoje traz um artigo de nos 
deixar estupefatos: "Crime no Banco Nacional. His
tória da Fraude Monstruosa para Acobertar um 
Rombo de R$4,6 bilhões." 

Lembro ao Sr. Presidente e aos Srs. Senado
res que, para nossa tristeza, quando comparamos 
os escândalos econõmicos do Brasil com os de
mais países, verificamos que nisso somos potên
cia, pois nossos dados são sempre muito supe
riores aos escândalos financeiros de países de 
Primeiro Mundo. Na Inglaterra, por cerca de US$1 
bilhão foi fechado e teve de ser vendido o seu 
banco mais antigo e tradicional. No Brasil, temos o 
Banco Nacional, o Banco Econõmico e outros que 
superam em muito o escândalo tão pálido, tão 
anêmico, do banco inglês. 

A Comissão Técnica do Banco Central exami
na as contas do Banco Nacional ano a ano. Entre
tanto, só agora chegou à conclusão de que o Banco 
estava quebrado desde 1986. Há dez anos, homens 
especializados em analisar balanços bancários, ins
ti!tições financeiras, não conseguiram tomar conhe
cimento de que estava havendo manipulação de da
dos. A reputação de banco rentável e co~tente foi 
sustentada por meio de artifícios de maquiagem de 
balanço e mentiras para os acionistas minoritários. E 
esses são sempre, juntamente com os depositantes, 
os que sofrem as conseqüências. 

Um indivíduo deposita o seu dinheiro porque 
_ crê que o banco tem saúde financeira Alguém com
pra ação de um banco porque viu no balanço que o 
banco vai bem e que tem condições de pagar divi
dendos, de fazer valer aquele seu investimento. 

Os balanços de uma década inteira foram frau
dados sistematicamente na maior e mais duradoura 
farsa da história financeira do Brasil, e não se aper
ceberam, nem os técnicos do Banco Central nem 
tampouco a própria empresa que fazia auditoria, in
dependente do Banco. O custo ao Erário, até agora, 
era de 4,6 bilhões: empréstimo do Banco Central, di
nheiro do contribuinte, do depositante, meu, seu, do 
desempregado que paga elevados impostos de con
sumo ao comprar o feijão e o arroz, o pão nosso de 
cada dia, dinheiro que falta aos programas sociais e 
fomento que o País inteiro reclama Dinheiro que, na 
minha região, na pobre Paraiba, provocaria um ver
dadeiro boom de desenvolvimento se para lá fosse 
alocado. 

A operacionalização da fraude é surpreenden
te. Imaginem que os técnicos não conseguiam des
cobrir, de maneira nenhuma, que um contador, G Sr. 
Clarimundo Santana, por anos fez empréstimos a 
empresas que nem sequer tinham condições de 
consegui-los. Os empréstimos eram ficticlos. O pior 
é que, hoje, falando com o Presidente do Banco 
Central, este afirmou que a investigação está sendo 
levada adiante, mas que os indícios de crime são 
claros e evidentes. 

Por dez anos seguidos, os gestores do banco 
colocaram um contador especial, que fechava os se
tores Isoladamente e só ele tinha noção do geral. 
Nesse tempo todo, foram aprese_ntados resultados 
irreais. Por que até agora não tivemos condições de 
fazer essas inspeções com seriedade? O aparato le
gislativo de que dispomos é fraco? Por que até ago
ra não tivemos o cuidado de mudar esse aparato? 

Preoc~me, Sr. Presidente, Srts e Srs. Se- -
nadares, porque isso passou a ser uma questão de 
Segurança Nacional, como bem falou o Senador Es
peridião Amin. Os bancos não pGdem falir, porque, 
se isso acontecer, trarão consigo um prejufzo maior. 
Então, como não podem falir, somos obrigados a co
locar recursos em um "saco sem fundo". já que nun
ca sabemos qual é o montante. Nós não temos no
ção do volume necessário. 

o Sr. Vllson KlelnOblng - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Excelência 
O Sr. Vilson KlelnOblng - Gostaria de acres

centar ao discurso que V. Ex• profere, nesta tarde no 
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Senado, algumas observações de caráter pessoal e tan
bém corro Rela!or da segUlda medida provisória do 
Proer. Em primeiro h . .gar, essa errpresa de audtoria que. 
dtrante anos, audilou os balanços do Banco Nacional é 
a sexta maior en-presa do País. Ela foi engma:la esse 
telllJO todo? Pode até ser possível. Parece que o artiffcio 
foi muito bem feito. Possivelmente, essa 9fllll"9Sél de au
ditoria inlemadonal terá um preju{zo gigantesco após 
essa reportagem da Veja, pois poucos irão se aniscar 
em tê-la corro audilora novamente. Ela nà:l deve ter dei~ 
beradamenle ates100o esses bala1ÇOS, porque é urna 
errpresa intema::ional, de reoome intemaáonal, que está 
jogandJ todo o seu ocervo de credibilidade no rTUldo in
teiro em um balarço do Banco Na::ional do Brasil Pare
ce-me que foi mt.ilo bem leito. Em segumo lugar, é pos
sível fazer bem feito. Nós todos sabelms quantas leis 
existem no País contra a sonega;ã> de i o o opostos. Quan
tm vezes rossas empresas tlram fiscã1Zadas pela Re
ceita Federal e ninguém comprovou a sonegaçik). O 
Banco Central nà:l tinha o instrunental juídico suficiente 
para fazer a avaliação do sistema b!rlclri>, tarm que a 
seglfila medida provisória objeliva pulir os oortrola:io
res; pi.llir os diro;rores. Ealou aciesCér1ando e soicilando 
ao Governo - o que está demorando mm -que reedite 
a medida provisória no sentido de pulir-se a errpresa de 
au:litoria e quem mais entende disso, o oonla:lor que as
sinou o balarço. Quer dizer, as mesmas pi.llições que 
são aplica:las pa-a os controlOO:lres, pa-a os a::ionislas, 
para os diretores têm que ser, la'Tt>ém. pa-a a errpresa 
de au:litoria e para o contador. 

Outra observação, Sras. e Srs. Sendores, é 
que ainda não é dinheiro plblioo que está indo para 
os banoos. É dinheiro do compulsório; dinheiro do 
sistema que está no Banco Central. Esse montante 
que V. ExA, com razão, se refere é dinheiro que o 
sistema financeiro é obrigado a depositar no Banco 
Centrai, que o está utilizando e ainda cobrando uma 
taxa. Até o Banco Central terá, teoricamente, receita 
sobre esse socorro que está prestando aos bancos 
Nacional e Econõmico. Esse dinheiro não pode ficar 
no mercado. Por uma outra via, o Banco Central vai 
buscar enxugar de novo o mercado com uma taxa 
superior. Essa é a diferença que o Erário vai pagar. 
Isso não está nem na medida provisória analisada 
na Comissão da qual V. Ex• é o presidente nem na 
medida provisória da qual sou o Relator. Se o Go
verno já houvesse reeditado a medida provisória pu
nindo igualmente os auditores e os oon!adores e ob
rigando que mensalmente venha ao Senado as in
formações que solicitamos do Proer (quanto dinheiro 
está indo, de que fonte, quanlo está custando men
salmente, quais os prejuízos, quem quais os proble-

mas, se estão desapropriando os bens dos acio
nistas, dos proprietários), não haveria essa ques
tão final da aplicação dos recursos. Compreendo 
que hoje só ternos duas alternativas: ou exigimos 
do Governo que reedite essa medida provisória 
com as informações que estamos querendo ou 
que se desfaça completamente o negócio com o 
Banco Nacional, e ar o Unibanco não compra mais 
o Nacional, ficando os acionistas e os correntistas 
com o problema. Isso é quase impossível. Essas 
são as observações que gostaria de fazer esta tar
de, porque entendo que não é possível que o País 
fique socorrendo bancos, mesmo com compulsó
rio, quando ternos microempresas, empresas têx
teis, exportadores quebrando e não há para eles 
um programa de socorro. É aquela velha história: 
quando é para ajudar o rico, implanta-se a medida 
em 30 dias; quando é para ajudar o pobre, leva 30 
anos, e olhe lá! 

O SR. NEY SUASSUNA - Senador Vilson Klei
nübing, realmente es1ou sendo simp~cista quando 
digo que esse dinheiro faz falta em outra área. Mas, 
na realidade, o mecanismo é um só. Mesino que 
seja o dinheiro do compulsório, o Banco Central 
deve soltar esse dinheiro e captar de outra forma, 
porque ele termina saindo por intermédio de paga
mento de juros, que vamos ter que fazer no mercado 
para poder captar, e isso vai fazer falta exatamente 
nos investimentos. 

NAo estou querendo consertar o rruldo, mas es- · 
tou preocupado e, mais do que isso, estou apavorado, 
estupefalo ao ver a fragilidade do sistema; também sei 
que a empresa é a sexta do mtn:lo e que ela nà:l iria 
se expor !Ao facilmente. No entanto, mostra que ternos 
una especiaizaçik)ITII.itl profu'lda, neste Pais, quan
do se refere a maquiar-se e fazer o trarrbique- sei que 
a expressllo não é mito acadêmica. mas é a que 
mais se enquadra. Isso é trambique. Agora, por que se 
faz trambique? Porque todos sabem que ninguém ter
mina na cadeia NAo ternos ninguém na cadeia. Tove
mos, por seis anos, a prisão domiciliar do Gf4JO Coroa 
Brastel e, há pouoo t~. duas pi.llições. una delas 
em Belo Horizonte. Todos sabemos que o pobre, o ne
gro, o nordestino v!lo para a cadeia bem rapidamente. 
E oorno o mesmo nà:l ocorre com outros, eles se arris
cam porque sabem que não têm nada a perder; só têm 
mtftl a ganhar. 

Então, a minha prece~ é com a vulnera
bilidade - e V. ExA vai verificar na oontinuação do 
meu pronunciamento -, o motivo pelo qual proponho 
esse debate e alguma solução que venha minorar 
essa questão. 
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O SR. EOISON LOBÃO - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Ouço o nobre Sena
dor Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Senador Ney Suassu
na, embora V. Ex• se declare apavorado, estupe
tato com o que está observando, devo dizer que o 
meu horror não é menor do que o de V. Ex•, é tal
vez até maior, sobretudo quando agora sabemos 

·que os recursos que estão sendo destinados a co
brir esses rombos são do compulsório, ou seja são 
recursos pelos quais o Governo Federal é o res
ponsável. Quando o Banco Central reçolhe !lSSes 
recursos, ele se torna responsável por eles e pre
cisa devolvê-los. São, portanto, recursos do Go
verno Federal. Em breve vamos votar o Fundo de 
Estabilização Fiscal com o qual se retiram cerca 
de R$3 bilhões dos Estados pobres, mas o Gover
no Federal precisa desses recursos desesperada
mente, segundo declara, sob pena de colocar em 
grave risco o Plano Real. A estrutura financeira do 
Governo é tão frágil que ele precisa de R$3 bilhõ
es dos Estados pobres para salvar o Plano Real. 
No entanto, vemos que apenas um banco. o Ban
co Nacional, está levando R$4,9 bilhões, podendo 
chegar a 8 ou 1 o bilhões, não se sabe quanto. No 
entanto, sabemos que esses recursos são do Go
verno, porque pertencem ao compulsório, que foi 
colocado sob a gerência do Banco Central. De 
fato. isso é apavorante. Ou se encontra urna solu
ção rápida para o problema - e o Governo Federal 
tem o Jever de trazer uma palavra mais firme e 
mais convincente sobre isso ·- ou então não sei o 
que vai acontecer em matéria de credibilidade da 
gerência econõmica deste País. O Banco Central 
se tomou uma decepção para mim. Como é que 
por um período de 1 O anos o Banco Central não 
tenha sido capaz de detectar o menor problema 
nas contas do Banco Nacional que, ano a ano. 
pelo que se pôde perceber. ia piorando, mas rece
bia um atestado de cada vez melhor? Onde está a 
competência do Banco Central. meu Deus? Isso é 
mais um motivo de pavor para todos nós. 

Considero boa a linha inicial do discurso de V. 
Ex•. quanto à responsabilidade do Poder Legislativo 
de fiscalizar mais de perto a economia nacional. Te
mos que. agora, nos preparar para isto: já que o Go
verno Federal não es:á currprindo - temos de admitir 
- com eficiência esse papel fundamental para a vida 
de todos brasileiros. é bom que o Congresso se apa
relhe também para ingressar na fiscalização mais 
estreita da economia nacional. 

O SR. NEY SUASSUNA • Muito obrigado, Se
nador, recebo o aparte de V. Ex• como parte inte

. g.rante do meu discurso. Creio que temos uma obri
gação ainda maior, a obrigação constitucional de 
criar uma comissão no Congresso Nacional para 
acompanhar as politicas monetária e cambial do 
País. Não podemos ficar aqui nos debates miúdos 
de Partido x ou Partido y. Temos que brigar para 
que os recursos do povo sejam bem aplicados. 

O Sr. Esperidião Amin - Permite V. Ex• um 
aparte, Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muito prazer, 
Senador Esperidião Amin. · 

ó Sr. Esperidião Amin ; ·Senador Ney Suas
suna. ouço com grande atenção seu pronunciamen-
to. porque pretendo focalizar a mesma questão 
quando me for concedida a palavra. Por isso, neste 
aparte, quero apenas congratular-me com V. Ex• 
pela responsabilidade com que chama nossa aten
ção para um quadro, no mínimo, preocupante. Mas 
preocupante no sentido mais amplo e público da pa
lavra. E quase antecipando neste aparte o que abor
darei em meu pronunciamento. desejo-lhe oferecer 
duas reflexões adicionais. A primeira, a titulo de 
Proer e a título de apoio ao plano econõmico, já ve
mos no horizonte um montante de U$25 bilhões sen-
do mobilizados. Leia-se Banespa, Nacional e Econõ
mico; sendo que. neste último caso. não é Proer pro
priamente dito, mas é como se fosse, é dinheiro en- · 
!errado. Vinte e cinco bilhões de dólares é pratica- - · 
mente um quarto da receita pública do Governo Fe
deral em um ano. Quanto à segunda reflexão. pre
tendo hoje abordar, ainda que concisamente, a en
trevista concedida pelo Presidente da Associação 
Brasileira dos Bancos Internacionais, o Sr. Henrique 
de Campos Meirelles, em 25 de dezembro de 1995, 
ao jornal O Estado de S. Paulo. O resumo dessa 
entrevista de uma página inteira é: "Banco Central 
não currpre o seu papel de fiscalização." O Banco 
Central analisa os integrantes do sistema financeiro 
como participantes da politica monetária. Não avalia 
a consistência e a qualidade dos créditos que as ins
till.ições têm. Então, a associação desta afirmação 
com a autoridade do emitente das declarações. a 
associação deste conteúdo ao volume de recursos 
que um Proer ou assemelhado já mobilizam faz com 
que aquela expressão que V. Ex" usou- "de horror" -
deixe de ser uma figura de retórica e passe a ser um 
chamamento à nossa responsabilidade, posto que. 
na quadra qué estamos vivendo. o real - entenda~e 
a estabilidade da moeda, tão perseguida por todos
vale mais na prática do que os partidos políticos; 
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vale mais até do que ideologias ou pretensas ideolo
gias; vale mais do que programas partidários. Por 
isso, a palavra horror, lamentavelmente, ajusta-se 
bem à perspectiva que estamos a vislumbrar. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nador Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Senador 
Ney Suassuna, lamento ter de informar a V. Ex• que 
seu tempo está esgotado em dois minutos. Todavia, 
considerando a importância do seu discurso, conce
deremos mais alguns minutos para que V. Ex• con
clua seu pronunciamento. Solicitamos que V. Ex• 
procure abreviá-lo. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Senador Esperidião Amin, agradeço o aparte e 
recolho suas palavras como parte do meu discurso. 

Encerro este meu pronunciamento, dizendo 
que precisamos nos debruçar sobre a 1egislação. A 
Lei do Colarinho Branco (Lei no. 7.492 de 1986) pre
vê que é crime divulgar informações falsas (de dois 
a seis anos de reclusão), gerir temerariamente insti
tuição financeira (dois a oito anos), induzir a erro 
acionistas e o Banco Central (dois a seis anos) e fal
sificar demonstrativos contábeis (um a cinco anos). 

É hora de começarmos a ver essas penas se
rem aplicadas. 

Na qualidade de presidente da comissão mista 
que examina a medida provisória que dispõe sobre o 
programa de reestruturação e fortalecimento do sis
tema financeiro internacional, eu não poderia me fur
tar à responsabilidade de trazer a este Plenário a re
flexão de que precisamos fazer um amplo questiona
mento do arcabouço legal que o País dispõe, para 
fazer face a problemas dessa natureza 

A aluai legislação mostrou-se impotente quan
do demandada. É impossível convivermos com a 
vulnerabilidade do Banco Central e também, como 
vemos agora, com a vulnerabilidade das próprias 
auditorias independentes. 

Temos rrn.itos recursos a receber e não o faze
mos. Temos mu~os recusos perdidos e n!lo consegui
mos fechar lodos os furos das nossas empresas esta
tais - empresas que já deveriam ter sido fechadas. 

No entanto, vemos com tristeza ser atacado o 
Congresso Nacional até no exterior, como se fôsse
mos o foco dos erros. Te mos que nos aparelhar 
para qoo passem a ter mais respeito por nós. Por 
isso, conclamo o Senado Federal, os parlame;:tares 
em geral, a que se especializem cada vez mais nos 
temas econômicos, porque é por ai que vai correr o 
sangue da nação. 

Temos a obrigação de bem fiscalizar o dinheiro 
público, a qualidade do serviço e tudo mais. 

De que servem as leis senão para garantir a 
justiça? E como falar em justiça se ainda não tive
mos nenhuma punição, nem como exemplo? 

O Senador Federal não pode se eximir da res
ponsabilidade de, no âmbito desta Comissão Mista 
do Proer, conferir transparênda à fraude da quebra 
dos bancos e aferir, com clareza, a eficácia ou ino
perãncia dos instrumentos legais disponíveis. 

Encerro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, di
zendo que apresentarei a esta Casa um projeto que 
busque fechar os poros hoje existentes, as brechas 
hoje existentes e que dê mais claridade a esse es
boço jurldico de forma a que nós tenhamos, final
mente, a eficácia do Banco Central e a punição da
queles que lesam o povo quando quebram o sistema 
financeiro desonestamente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda, 
pelo prazo de vinte n .i nulos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, consta da pauta das mais acalora
das discussões hoje em curso no País a necessida
de de reformas significativas na estrutura tributária 
nacional, reconhecidamente ultrapassada, inadequa
da e injusta socialmente. 

N!lonegarnosanecessidadedea~~oo 
todo esse sistema, revendo pontos importantes como 
a base de incidência dos tributos, a pesada carga de 
impostos a vergar os segmentos prodtJivos, a excessi
va oneraç!lo da folha de pagamentos das empresas, a 
concentração da carga tnb!Jária incidente sobre um 
número reduzido de contribuintes. Defendemos a ini
ciativa das reformas direcionadas a propordonar maior 
oxigénio ao selar prodttivo, para que, inclusive, a ge
ração de novos empregos dê um novo perfil ao preo
cupante quadro de desemprego no Pais. 

No entanto, não podemos defender qualquer 
reforma, a qualquer custo, sem pesar com a sereni
dade e a ponderação que os assuntos polémicos re
querem e exigem. O açodamento não é o melhor 
parceiro para definir os posicionamentos corretos, 
tanto quanto não é a melhor abordagem a politica de 
terra arrasada, que faz predominar a concepção de 
ludo-destiU1rparacomeçar-do-zero: - --

o que nos pr~a. Sr. Presidente, é que a 
avalanche de reformas ora em curso acabe por so
terrar aigumas iniciativas e experiências comprova
damente exitosas, como a que mantém operante o 
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Sisiema SesVSenai e o Senac, entre outras institLiçõ
es congéneres, distribuídas por todo o território nacio
nal. Por mais que pareça absurda a idéia de fazer fe. 
necer tais serviços, ela está constbstanciada na pro
posta de supressãJ do art. 240 da Constituiçã:J Fede
ral, que trata das contribtições corrpulsórias dos em
pregadores sobre a folha de salários, destinadas às 
entidades privadas de serviço social e de lonnação 
profissional vincW!das ao sistema sindical. 

Volto a repetir: é necessário redefinirmos e re
formarmos o sistema tributário brasileiro. Somos 
sensrveis ao reclamo das empresas de que a folha 
de pagamento está excessivamente onerada Está 
sim, bem o reconhecemos, mas a correção de rota 
não deve consistir numa indiscriminada supressão 
de despesas a varrer com afã destruidor as boas ex
periências que o tempo oonsagrou. 

Ora, Sr. Presidente, suprimir a contribuição 
compulsória das entidades de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindi
cal significa, na prática, suprimir do trabalhador bra
sileiro o atendimento profissional e social que, há 
mais de 50 anos, essas entidades proporcionam ao 
trabalhador. 

Criados na década de 40, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial - Sanai - e o Serviço So
cial da Indústria- Sesi -, vinculados à Confederação 
N!!Cional da Indústria, bem como o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Cômercial - Senac - e o Serviço 
Social do Comércio - Sesc -, vinc:Uados à Confede
ração Nacional do Comércio foram capazes de res
ponder positivamente, ao longo das últimas déca
das, aos desafios colocados pelo processo de indus
trialização do Pais, tomando-se importantes parcei
ros do Estado na tarefa de formaçiio, qualificação e 
aperteiçoarpento profissional dos trabalhadores na 
indústria e no comércio, tanto quanto na prestação 
de assistência social. 

Para se ter uma leve dimensão do alcance 
desse atendimento, lembremos que o Sanai, desde 
sua criação, profissionalizou mais de 21 mDhOes e 
soo mil trabalhadores. Presente em mais de 60% 
dos cerca de 5 mil municlpios brasileiros, o Sanai 
conta hoje com 932 unidades operacionais, entre as 
quais se incluem centros de tecnologia, escolas téc
nicas e unidades de formação profissional. 

Juntos, Sanai e Senac respondem por mais de 
3.200 cursos diferentes de aprendizagem, habilita
ção, qualificação, aperteiçoamento e póSiJraduação, 
nas mais de 1.600 escolas profiSSionalizantes do 
sistema No ano de 1994, foram atendidos 3 milhOes 
e 600 mil alunosl 

Na área de assistência social, os números do 
sistema Sesc/Sesi são astronômicos. As unidades 

· de atendimentos são mais de 2.300, entre as quais 
329 gabinetes odontológicos, 63 restaurantes para 
trabalhadores, 177 bibliotecas, 403 centros esporti
vos, 194 centros de atividades. Em 1994, foram fei
tos mais de 6 milhões e 500 mil atendimentos médi
cos; mais de 25 milhOes e 500 mil atendimento 
odontológicosl Refeições a trabalhadores e alunos, 
foram mais de 66 milhões! 

Como permitir o esvaziamento de institLições 
que prestam serviços com tal ordem de magnitude 
aos trabalhadores e às empresas do País, Sr. Presi
dente? 

Considerado a maior entidade prestadora de 
serviços diretamente à indústria no continente ameri
cano, o Sanai desempenha papel de relevante des
taque no processo de modernização do parque in
dustrial brasileiro, conferindo às empresas brasilei
ras, mediante a capacitação de recursos humanos, 
condições favoráveis ao enfrentamento dos novos 
desafios postos pelo acirramento da competitividade 
dos mercados, pela inevitável globalização da eco
nomia, pela disputa por maior projeção no coníexto 
da eoonomia regional e mundial. 

Se o impacto dos programas de formação pro
fissional dessas instib.ições tem se revelado extraor
dinário no desenvolvimento tecnológico brasileiro 
como um todo, não o é menos no âmbito regional, 
onde responde por demandas especificas da comu
nidade. 

Recebi, recentemente, da Federação das Em
presas de Transporte de Cargas do Nordeste, - Fe- -
tracan, o Relalório Anual de Atividades, referente ao 
ano de 1995, do Serviço Social do Transporte - Sest 
- e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Trans
porte - Sena! - e pude comprovar o alcance e a efi
ciência dessas organizações na busca permanente 
da melhoria dos padrões de vida do trabalhador em 
transportes e seus dependentes, na região abrangi
da pelo Conselho Regional Nordeste III. 

Na área de saúde, foram efetuados ao longo 
do ano cerca de 32 mil atendimentos médico«<on
tológicos a trabalhadores e familiares das empresas 
de transporte de Recife e AlagoSS-

Buscando alavancar a melhoria da produtivida
de e da capacidade competitiva das empresas, o 
Sena! desenvolveu programas de treinamento para 
5.330 profissionais e preparou perto de 1.500 técni
cos para a área de informática em transporte. Usan
do transmissão via satélite, foi posto à disposição 
dos profissionais de transporte um programa de en-
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sino à distância, ao qual aderiram mais de quarenta 
entidades patronais. Promovido pelo Senat/Sebrae, 
o I Seminário sobre Qualidade e Produtividade em 
Transportes mobilizou mais de 200 profissionais do 
setor, número que expressa o anseio das empresas 
do segmento transporte em se adequarem aos mo
dernos padrões de gerenciamento empresarial. 

Pois bem, Sr. Presidente, o Sest e o Sena! têm 
sua principal receita formada por contribuição com
pulsória das empresas de transporte rodoviário e do 
transportador autónomo. Extingüindo-se essa contri
buição, decreta-se a extinção do Sistema Sest/Se
nat. E ficam os trabalhadores em transporte sem a 
oferta de atividades de melhoria profissional e sem 
os serviços assistenciais de saúde. _ 

Pergunto, então: será correto, oportuno e jus
to condenar o Senai, o Senac, o Sesi, o Sesc, o 
Sesl e o Sena! e todas as organizações congéne
res à morte? Será desejável usurpar dos trabalha
dores os benefícios que lhes vêm prestando há 
décadas tais instituições? E pergunto airicta:-quem 
vai fazer pelos trabalhadores o que fazem hoje es
sas entidades? 

Conhecedores das profundas limitações do Es
tado atual, poderemos imaginar que ele será capaz 
de chamar para si o atendimento profissional e as
sistencial hoje prestado por tais organizações? O 
sistema educacional brasileiro não teve êxito, na dé
cada de 70, na implantação do ensino médio profis
sionalizante. Terá agora? Nosso sistema de saúde 
está falido. Terá ele condições de absorver o enor
me contingente de atendimentos até então prestado 
pelo Sesc, Sesi e suas congéneres? Parece-nos 
pouco provável, dado o conhecimento que temos da 
assistência à saúde prestada por nossos hospitais e 
postos de saúde, aliás, matéria constante das mais 
constrangedoras reportagens dos meios de comuni
cação de nosso País. 

Decididamente, Sr"s e Srs. Senadores, não é 
esse o caminho que devemos seguir para desonerar 
a folha de pagamento das empresas. Outros cami
nhos se vislumbrarão, com certeza. Há quem propo
nha vincular as contribuições compulsórias ao fatu
ramento das empresas, Óu ao lucro. Temos que criar 
mecanismos novos, por certo, mas não desbaratar 
experiências cinqüentenárias que se revelaram be
néficas e produtivas. 

Cometeremos um grave erro, Sr. Presidente, 
se perm~irmos que a reforma tributária, sabidamente 
desejada e necessária por todos os segmenlos pro
dutivos nacionais, faça recair sobre instiú.ições 
como o Senai, o Senac. o Sesi. o Sesc, o Sest e o 

Senat o pesado golpe da extinção de sua fonle de 
recursos. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
Muito obrigado. - -- -
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Conce

do a palavra ao Senador Gilvan Borges. 
O SR. GILVAM BORGES (PMOB-AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão dO Orador.) -
Sr. Presidente. Srs. Senadores. o desencontro e a 
desinformação têm estado presentes nos debate$ 
dos mais variados temas. Os dados da Previdência 
não batem, não são confiáveis; uma instituição como 
o Banco Central também eo>tá sendo questionada. 
Acreditamos que nossas instituiÇões estão passando 
por um momento de reavaliação. É preciso aprovei-
tar esse momomento e usar todos os mecanismos 
disponíveis. como as leis e todas as ações que se fi
zerem neces5ãrias, para tornar transparentes nos- __ 
sas instituições. 

Estive lendo em um jornal que estamos nos en
-caminhando para votar matérias às escuras. Os da
dos sobre o Banco Central, sobre os bancos, sobre 
o poder de fiscalização, não são confiáveis. Trata-se 
de um assunto delicado, Sr. Presidente. 

Venho à tribuna, Sr. Presidente, hoje, para fa
zer um apelo ao Senhor Presidente óa República, 
um apelo ao Sr. Ministro da Educação, um apelo ao -
Sr. Ministro da Saúde em nome de algumas mulhe
res, para não dizer, milhares delas. Trata-se de um 
tema importantíssimo, com o qual sempre me depa
rei, nas lutas e caminhadas políticas. 

Sr. Presidente, há muita hipocrisia em nossa 
sociedade. As instituições. de modo geral, não têm 
atentado para um problema que mata mais do que a 
AIOS, um problema com o qual nos defrontamos no 
dia-a-dia, a quarta maior causa de mortalidade da 
mulher. um assunto importante, mas que a socieda
de sempre joga para baixo do tapete. 

Enquanto Deputado, já debati essa s~uação. A -
Senadora Marina Silva. que hoje me fita de sua ca
deira, com certeza absoluta, deve ser um muro de -
lamentações. 

A mulher tem que ter o direilo garantido à inter
rupção da gravidez, ou seja, melhor dizendo, para fi
car mais popular, ao aborlo. Que palavra dura, que 
palavra difícil! Quantas delas morrem, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Senadores? Milhares. Por isso. apre
sentarei. nesta Casa, um projeto de lei sugerindo a 
garantia do direito à interr:upção da gravidez, com 
apoio do Estado. 

O Senador Esperidião Amin falou por meio de 
gestos, em homenagem ao seu Lide r Paulo Mal ui. 
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seu colega em São Paulo, que teve uma bela inicia
tiva. Congratulo-me com eles. 

Sr. Presidente, as mulheres têm sofrido terri
velmente, principalmente aquelas despossufdas não 
só dos bens materiais, mas de condições de educa
ção. Elas vão ao extremo, tomam todos os tipos de 
medicamento, até mesmo solicitam ao companheiro 
que lhes dêem um pisão na boca do estOmago. f 
duro fugir de uma realidade. É duro deixar de dar 
esse direito a essas mulheres, que se slilmetem a 
vexames, ficam escondidas, usam métodos cruéis ... 
Elas vão ao extremo porque estão decididas. 

Sr. Presidente, por mihares dessas mulheres, 
que morrem de um mal que mata mais do que AIOS, 
é que estou aqui. A intern.pção da gravidez é uma 
questão que tem de ser encarada por este País. 

O Sr. Lúcio Alcantara- V. ExAme permite um 
aparte? 

O SR. GILVAM BORGES- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Alcantara - Senador Gilvam Bor
ges, eu não poderia, estando no Plenário, com todo 
respeilo que tenho por V. Ex•, por suas Idéias e, so
bretudo, pela coragem com que V. Ex• as expõe por 
nelas acreditar, deixar de me manifestar contra a 
proposta de V. Ex• Penso que o problema é grave. 
V. Exi está trazendo números irrefutáveis. Há mt.ito 
aborto clandestino, criminoso, praticado em condiQI)
es absolutamente anti-hlgiênicas e que redundam 
não só no abortamento, na intern.pção da gravidez, 
mas, muitas vezes, em doença grave e até na morte 
da mãe. Sou contra o aborto porque penso que isso 
é atentar contra a vida e, conseqüentemente, nós 
não podemos concordar com isso. O Estado não 
tem esse direito. A ninguém pode ser dado esse ci
reito, salvo em condições excepcionais de autodefe
sa, seja em que estágio for. Essa é uma convicção 
minha, que eu não poderia deixar de manifestar nes
te momenlo. E estoU de acordo que se faça C31T1l!l
nhas. Acabamos de .votar aqui um projeto de plane
jamento familiar. que tem um conteúdo ético muito 
importante, porque não é um projelo que estilllUa a 
esterilização, pelo contrário, inclui a esterilizaçAo 
dentro de um programa de defesa, de proteção à 
saúde da mulher, em condições excepcionais, que 
estão lá capituladas nos diferentes artigos do proje
to. E é evidente que, se se tem um programa desse 
tipo, que oferece à mulher condições para que ela 
se informe, para que tenha ecesso aos métodos an
ticoncepcionais, estaremos combatendo esse pro
blema que V. Ex"- aponta com inteira justiça. Não po
demos fazer de conta que ele não exista, mas seria 

o caso não de interromper a gravidez, mas sim de 
favorecer a anticoncepção, ou a contracepção, 
com a mulher dispondo do seu próprio corpo, não 
para engravidar e se ver, por razões de ordem 
económica, moral ou qualquer que fosse o cons
trangimento, obrigada a partir para um aborto que, 
evidentemente, é uma condição com a qual não 
podemos concordar. Portanto, concluo aqui o meu 
aparte, porque o Senador Esperidião Amin tam
bém deseja intervir no pronunciamento de V. Exª, 
dizendo que não podemos concordar, por razões 
de ordem moral, de convencimento pessoal, de or
dem ética, que o Estado patrocine o aborto, porque 
isso é atentar contra a vida 

O SR. GILVAM BORGES- Incorporo o aparte 
de V. Ex•. nobre Senador Lúcio Alcântara, e com
preendo perfeitamente as suas convicções e fam
bém os seus valores. É claro que nós, como socie
dade cristã, não poderíamos deixar de ter uma in
fluência decisiva dos valores cristãos. Baseado nes
ses próprios valores, tenho batido em uma tecla, a 
do respeito à muiher. 

Srts e Srs. Senadores, é extremamente delica
do ouvir uma mulher dizer: • Ajude-me, infelizmente, 
engravidei'. Não se sabe se a gravidez ocorreu por 
ignorância, como resultado de um caso amoroso ou 
de um encontro casual. Ela diz: "Eu não posso. Não 
tenho como". Por problemas familiares, econOmicos 
ou de relacionarnenlo com o seu parceiro, ela diz: 
'Vou até as ütimas conseqüências". 

Os falos estão aí, os dados estão aí. Respeito 
muilo a posição do nobre Senador Lúcio Alcãntara 
Sei que se trata de matéria extremamente delicada, 
mas a sociedade precisa enfren~la. precisa discuti
la. Estamos discutindo-a com muita honestidade. 
Não adianta camuflar, escamotear a verdade. Te
mos consciência de que devemos investir maciça
menta na educação, no planejarnento familiar, mas 
os fatos estão af: milhares de mulheres estão mor
rendo. O problema não é a própria interrupção da 
gravidez, mas, sim, a violência que o próprio Estado 
e essas instituições impõem à mulher. 

A mulher deve ter garantido o direito de optar. 
Essa opção é muito mais justa do que a própria es
terilização definitiva, que cerceia o seu direito e a 
oportunidade futura de ter filhos a partir do momento 
em que mude de opinião, que encontre um novo 
amor, ou tenha desejo de procriar. 

O Sr. Esperidlllo Amln - Permite-me V. ExA 
um aparte? 

O SR. GIL VAN BORGES- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Esperidião Amin. 
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O Sr. Esperidião Amin - Gostaria de dizer 
que vejo com absoluta naturalidade V. Ex• abordar 
esse assunto. Respeito sua opinião. Meu nome foi 
citado em função de uma manifestação, de um 
gesto que esbocei quando V. Ex~ iniciava seu dis
curso. Faço questão de deixar registrado que, em 
primeiro lugar, respeitando a opinião de quem 
pensa como V. Ex•, sou contra a descriminaliza
ção do aborto, excetuando-se os casos já previs
tos na legislação brasileira. Sou contra por razões 
filosóficas e religiosas. Centenas de histórias po
deriam ilustrar a razão que V. Ex• tem, sem dúvida 
alguma Também conheço casos lancinantes, em 
matéria de dor, que uma situação dessas produz, 
mas não vejo como a descriminalização do aborto 
venha a ser um remédio para isso se não esboça
mos, como o Senador Lúcio Alcântara bem salien
tou, mais do que os primeiros vocábulos na tentati
va de criar uma política de planejamento familiar 
no Brasil. V. Ex• mencionou o fato de que o Prefei
to Paulo Maluf, que é o Presidente de honra do 
meu Partido, tomou providências que V. Ex• diz 
serem iguais. V. Ex" vai me perdoar, •.• 

O SR. GIL VAN BORGES - Pior. 
O Sr. Esperldllio Amin- ... não é igual. V. Ex• 

tem lodo o direito de achar que é pior, mas não pode 
dizer que é igual. Vasectomia e laqueadura não eli
minam a vida, mas o aborto elimina uma vida já 
existente. V. Ex• tem todo o direito, repito, de achar 
pior, mas não pode dizer que é igual. Igual não é. 
Longe de mim querer convencê-lo, mas para que 
isso fique claro é que faço questão de interferir, res
peitosamente, no seu pronunciamento. O tema é 
palpitante. O Brasil perdeu muito teTTllO em matéria 
de pfanejarnento familiar. Temos assistido, ao longo 
desse processo de urbanização acelerado do nosso 
Pars, de 1940 para cá, a um grande equivoco e. aci
ma de tudo, a uma fortíssima omissão do poder pú
blico e das religiões a respeito dessa questão do 
pfanejamento familiar. Por isso, penso que é válido o 
debate. Certamente ele não se esgotará hoje, e tan
to V. Ex" quanto eu, quando desejarmos, defendere
mos as nossas posições. 

O SR. GIL VAN BORGES- Agradeço o aparte 
de V. Ex", Senador Esperidião Amin. Realmente 
esse é um tema extremamente delicado, mas o en
frentamos. Como V. Ex" tem o direito de ter seu po
sicionamento, e nós o respeitamos, tenho convicçõ
es, tenho os dados, tenho a vivência dos contatos e 
de muitos apelos. As estatísticas estão ai para pro
var que essa é uma situação que a Nação precisa 
urgentemente discutir. 

Se não se investe no planejarnento familiar, se 
não se investe na franquia, na abertura, para que as 
mulheres tenham garantia de optar ... Como V. Ex• 
disse, nobre Senador, a laqueadura não interrompe 
a vida; muito pelo contrário, ela castra, estanca defi
nitivamente o processo de fertilização. No caso de 
interrupção da gravidez, após um mês ou dois me
ses, a mulher terá outras oportunidades de engravi
dar, se assim o desejar e achar conveniente. 

~ É doloroso, eu sei, ir de encontro aos valores e 
muitas vezes noo perder a oportunidade de marcar 
ponto em nossas posições para que a sociedade, por 
meio das suas instduições, saiba o que pensamos. 

A Igreja tem ainda uma influência muito grande 
em nossa sociedade. Certa vez, li matéria que saiu 
na revista Ve]a na qual uma freira abordava essa 

~questão. Era um artigo interessante. Baseado nesse 
artigo escrevi outro e publiquei-o em jornais do meu 
estado afirmando: A Freira tem Razao. Eu não pode-
ria deixar de me manifestar. Eu não poderia omitir-
me diante do que a sociedade sempre impõe. Até há 
uns dez ou quinze anos, o político não podia ir con- -~ 

tra algumas regras básicas, não podia brigar com o 
juiz, não podia brigar com a Igreja, e assim por dian-
te. Existem algumas coisas que são fundamentais. 
Com algumas, nós concordamos. 

Não queremos realmente uma briga, mas que
remos o direito de defender idéias e ser francos a 
respeito de nossa posição. Hoje os membros das 
várias igrejas têm opiniões diversas. Alguns seg
mentos avançados da Igreja têm manifestado seu 
posicionamento. 

Sr. Presidente, venho esta tarde à tribuna justa
mente para manHestar minha posiçOO em defesa das 
mulheres no que tange a esse tema Esse é um pro
blema que está ai, que existe. Não é filosófico, não é 
religioso, mas, sim, sociológico. Esse problema é so
ciológico e em relaçOO a ele nós nos omitimos, em de
corrência dos valores e do posicionamento da saciada-

- de. através da superestrutura das suas cabeças. Se a 
Igreja é contra, o Estado passa a ser contra 

É esse o apelo que quero fazer ao Senhor Pre- -
sidente da República, à Primeira Dama, oa Ruth, 
que tem tido algumas posições avançadas, envolvi
da que está em ajudar seu esposo na administração 
da Nação. É esse o apelo que fazemos ao Ministro 
da Educação e ao Ministro da Saúde. Desta tribuna, 
já me congratulei com o Ministro Paulo Renato. 
Quando achamos justa alguma medida, nós nos ma
nifestamos. 

Quero deixar registrado, Sr. Presidente, nosso 
posicionamento. Brevemente, após essas reformas 
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da Constituição, estaremos trabalhando nos projetes 
nos quais acreditamos. Espero ter a oporlu:lidade de 
debater com os nobres Pares, de aprofundar a dis
cussão sobre tema tão illllOrtante. Pela dignidade 
da mulher, para que ela tenha a opção do planeja
mento familiar, da laqueadura, mas também na inter
rupção da gravidez! Que sala a Igreja, que saia o 
Estado e que deixem as pessoas optarem. Que se 
franquia, que se abra o caminho, para que, a partir 
daí, a consciência flua. Somente assim, através do 
exercício, é que se encontra o caminho. E este ca
minho só pode ser encontrado por quem vive o pro
blema, a mulher. Mtito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebel)- Sobre a 
mesa, requerimento que será Ddo pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Bello Parga 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2113, DE 1998 

Senhor Presidenta, 
Requeiro, nos termos da allnea a do art. 256 

do Regimento Interno, a retirada do Requerirnerlkl nSI 
36, de 1996, de minha autoria 

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1996. -
Senador Lúcio Alcantara. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O re
querimento lido é deferido pela Presidência 

Sobre a mesa, requerimento que será Ido pelo 
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Bello Parga 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2114, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tenros do art. 255, Inciso 11, allnea c, lern 

12, combinado com o ar!. 102,inclso V, do Regimento 
Interno do Sen<Klo Federal, requeiro que sobra o PLS 
n2 306, de 1995, que dispõe sobra os instnmentls de 
controle do acesso aos recusos genéllcos do pais. 
além da Comissão de AssLJ11os Sociais, COI ISialte do 
despéd1o inicial de distrilxiçikl, seja ouvida, IM1bém, 
a Comissão de Edo ocaçAn (CE). 

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 19!16. -
Senador Lúcio Alcanlara. 

O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet)- A maté
ria será incluída em Ordem do Dia op<ll'looalnent, 
conforme o disposto no art. 255, inciso 11, alínea c, 
12, do Regimento Interno. 

Volta-se à üsta de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperi

diãoAmin. 
O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPB-SC. Pro!Ul

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs •• Senadores, tive oportu
nidade de participar, inclusive com aparta, do pro
nunciamento do nobre Senador Ney Suassuna, que 
la!Ttlém recebeu apartas dos Senadores Vilson Klei
n!iling e Edlson Lobão, abordando a preocupação 
da sociedade brasileira e a preocupação que esta 
Casa deve ter em função do que se fica sabendo 
hoje acerca do ocorrido com alguns bancos e com o 
conteúdo do Programa de Assistência às lnstitLições 
Financeiras - Proer- criado por madida provisória no 
último dia 3 de novembro de 1995. 

Já tive oportunidade de extemar a estranheza 
que me acudiu quando tornei conhecimento da edi
ção da primeira das madidas provisórias concernen
tes ao Proer, editada, corno se sabe, no início de um 
sábado, final de semana, portanto, dando, pela data, 
ezo a que se imaginasse a gravidade da situação e 
a sua urgência 

A reportagem mencionada pelo Senador Ney 
$J a suna, edição da revista Veja desta semana, me 
fez relembrar - e já disse isso num aparie - o que reco
lhi 111.1118 entrevista concedida pelo Sr. Henrique de 
Campos Meirelles, Presidente do Banco de Boston e 
que dirige a Associação Brasileira dos Bancos Interna
cionais, ou seja, os bancos estrangeiros que aluam oo 
nosso Pais. Faço questão de citar um trecho importan
te dessa entrevista concecfoda ao jomal O Estado de 
S. Paulo no cfoa 25 de dezembro de 1995: 

"Eslado - O Fed é mais rigoroso que o 
BC na regulamentação e acompanhamen1o 
do mercado? 

Msirel/es- O Fed tem uma abordagem 
diferente para fiscalizar e isso é mui1o impor
tante. Quando o Fed entra numa instituição, 
a primeira coisa que avalia é a qualidade da 
carteira de crédito, olha lodos os principais 
clientes, analisa o balanço de lodos e dá 
uma nota, um ratlng, de maneira que depois 
avalia a qualidade do portifófio. A partir dar 
toma as decisões, do tipo mandar baixar o 
portifóllo, baixar os crédi1os, mandar aumen
tar o capital. Depois olha a tesouraria, para 
saber que tipo de posição de risco o banco 
está tomando e pode mandar modificar. Em 
seguida olha o controle de sistemas, olha a 
contabilidade. Então, quando termina o Ira--~ 
balho tem uma visão muito clara da situação 
do banco. Se esse banco com8ça a ter pro
blemas, buracos, o Fed tem condições de 
agir rapidamente. No Brasil é diferente. Não 
é culpa de ninguém isoladamente. Ao longo 
dos anos o Banco Central viu o sistema fi-

~ . ~ 
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nanceiro como uma arma monetária e fiscal. 
Os fiscais ficam olhando se os bancos estão 
cumprindo as determinações monetárias e 
fiscais do BC. Se estão comprando título pú
blico como deveriam, se os fundos estão 
aplicando nos títulos que deveriam, se o 
CDB está indexado da maneira como deve
ria, se os empréstimos têm os prazos míni
mos e máximos. Olham tudo, mas não a 
qualidade da instituição, a saúde financeira, 
a qualidade do portílólio de crédito - depois 
é muito fácil dizer que a carteira tinha um 
buraco de US$2 bilhões. O que sempre digo 
é que duvido que saibam desses buracos 
com antecedência. Não há como saber." 

Com a experiência de quem conhece o sistema 
financeiro internacional, o Sr. Campos Meirelles mos
tra que casos como este do Banco Nacional poderiam 
ser evitados se houvesse fiscalização e controle. 

Também a revista Veja, edição de 28 de feve
reiro de 1996, que em sua página 88 expressa que 
tudo isso decorre "por falha daqueles que deveriam 
zelar pelo bom comportamen!D na área bancária 
São eles o Banco Central, a Comissão de Valores 
Mobiliários, CVM, a Federação dos Bancos, Febra
ban, e os escrftórios de auditoria, firmas partíruares 
contratadas pelos próprios bancos para atestar a ve
racidade dos balanços que ptblicam." 

É: a constatação de l.ITla realidade que já monta 
a mais de R$24 bilhões em termos de requisição de d;. 
nheiro público, somando-se al as necessidades do Ba
nespa. do Nooional e do EconOmico, enquadradas ou 
não no Proer - Proer e assemelhados. Este montante 
de quase R$25 bilhões é cifra para assustar não ape
nas o Senador Ney SuasslJ111, que usou a expressão 
"horror" ; é cifra que significa pavor, como leni:lrou 
aqui o Senador Edison Lobilo; é cifra para chamar à 
responsabilidade todos nós, como lembrou o Senador 
Vilson KleinObing e, ooma de tudo, é um montante 
que demonstra a necessidade de uma avaliação rn.ito 
séria do caminho que o País adotou para encarar as 
dificuldades de bancos no Brasil. 

O que representa o Proer do ponto de vista de 
sinalização para o mercado? Significa que banco, no 
Brasil, não pode quebrar. Ou seja, os bancos estão 
protegidos por algo assemelhado àquilo que se con
sidera como sendo de interesse da Segurança Na
cional. Nem o Bancos Econômico, nem o Nacional, 
nem o Banespa podem quebrar. Podem quebrar os 
empresários, por exemplo, dos setores têxtil, move
leiro, calçadista, da agricultura e os micro e peque
nos empresários, estes que não tiveram o seu Proer, 

o seu Programa de Assistência, para enfrentar a 
realidade financeira e econômica de um País que 
tem moeda estável e taxas de juros astronómicos -
óll escorchantes, como diz o Presidente - ou os em
presários que não têm tido de parte do Governo a 
assistência inteligente para enfrentarem a globaliza
ção do mercado. 

Um país que não se preparou para a abertura 
de sua economia assiste hoje, perplexo, à falência 
de empresas tradicionais de vários se!ores da eco
nomia, como vem acontecendo no meu Estado, in
clusive. E, neste mesmo país, adota-se a postura de 
considerar os bancos inquebráveis, infalíveis, cober
tos e protegidos pelo man!o protetor do Governo 
com um cheque em branco. 

Se o Banespa representa um buraco de R$15 
bilhões, se o Nacional representa uma mobilização 

· de R$5,6 bilhões pelo Proer, se o Económico repre
sentou até aqui R$3,6 bilhões rAquisitados ao Banco 
Central, se nesses três incidentes já se chega a 
R$24,2 bilhões, é líci!o fazer a seguinte pergunta: o 
que é mais importante para a segurança de um país 
do que o emprego dos seus cidadãos, do que a via
bilidade da sua economia, capaz de gerar emprego, 
capaz de produzir a condição pela qual os cidadãos 
podem aspirar ao bem-estar e ao confor!o para si e 
para suas famílias? 

Por isso, cabe aqui uma reflexão que desejo 
deixar como última manifestação neste pronuncia
mento, precedente a minha concordãncia com a 
convocação de autoridades económicas para pros
seguirem os ·esclarecimentos não feitos perante a 
Comissão de Assuntos Econômicos em noveni:lro 
do ano passado. Eu próprio, nesse momento, per- -
guntei ao Presidente do Banco Central a quanto 
montará o Proer e qual vai ser o prejuízo do Erário 
nessa mobilização de recursos. 

A indagação que desejo deixar, como última 
reflexão neste pronunciamento de alerta, que es
pero seja um fator ao menos para nos instigar à 
responsabilidade, é essa: quem está decidindo o 
que é mais importante para o País? Quem tem o 
direito de dizer que salvar um banco é essencial à 
economia brasileira? E, não sendo igualmente es- _ 
sencial à economia brasileira, salvar largos seto
res da nossa economia que passam por dificulda
des, detectadas há muito tempo e não resolvidas 
em igual prazo? 

Essa é a indagação que me move, neste mo
mento, a concitar os meus Pares, aqui no Senado, a 
abraçarmos a nossa responsabilidade a avaliarmos 
o custo/benefício das medidas que o Governo ado-
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tou através do PROER e que, em princípio, é mais 
do que lfcito: é devido questionar. 

Durante o discurso do Sr. Esperidilio 
Amin, o Sr. Ramez Tebetdeixa a cadeira da 
presidência, que é ~ada pela Sra. Marina 
Silva. 

A Sra. Marina Silva deixa a cadeira da 
presidência, que é oc~a pelo Sr. Esperi
dilioAmin. 

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs •• Senadores, eu estava inscri
ta para falar sobre um tema que considero muito im
portante, que diz respeito à previdência dos parla
mentares, Senadores, Deputados e a um privilégio 
especial que acontece nos estados: a aposentadoria 
de ex-governadores. Mas vou deixar para abordar 
esse tema amanha. 

Vou fazer apenas uma breve comunicação so
bre o que tenho informações, que considero muto 
grave, principalmente porque no dia 29 estaremos 
votando a Lei de Patentes, que vai tratar da questão 
da propriedade intelectual. É um projeto polêmico 
sobre o qual pesam inúmeras questões que, no meu 
ponto de vista, são muito graves. 

A derúlcia que quero fazer, Sr. Presidente, Srs_ 
Senadores, diz respeito a uma informaç!ío de que estâ 
sendo consegLido, por meio do INPI, o patenteamento 
para microorganismos, mesmo sem já ter sido aprova
da aqLi, nesta Casa, a Lei de Patentes, que asseg~~a
ria. no caso de ser aprovado o patenteamento da vida, 
a questão dos microorganismos. 

Na última revista do Instituto Nacional de Pro
priedade Intelectual, de 13 de fevereiro, hã um anún
cio de deferimento de dois pedidos de patentes para 
microorganismo, antes mesmo de ter sido votado 
esse tema altamente polêmico aqui no Senado. 
Acho que essa notlcia requer, primeiro, por parte 
das autoridades, um acompanhamento. 

Da minha parte, já tomei as devidas providên
cias, encaminhando oficio ao INPI, pedindo cópias 
da resolução que concede o direikl ao patenteamen
to de microorganismos. Infelizmente, até agora não 
me foi respondido. 

Não se pode passar por cima do Congresso 
Nacional, por cima desta Casa que faz as leis, e as
sumir a responsabilidade de fazer detenninadas coi
sas, que considero graves. 

Coincidentemente, as patentes foram deferidas 
-e faço aqui esta observação- para empresas nor
te-americanas e japonesas, sem que o Senado e a 
Câmara dos Deputados tenham decidido sobre a 
matéria. 

Sr. Presidente, amanhã haverá uma manifesta- _ 
ção de protesto c;ontra a questão do pipeline e do 
patenteamento dos microorganismos. Mesmo sem a 
lei ter sido aprovada, jã foi feito o pedido de paten
teamento, indeferido, de dois microorganismos: um 
que se refere à praga do tabaco, e o outro também 
pelo INPI. 

O Sr. Ney Suassunil - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

A SRA. MARINA SILVA - Pois não. 
O Sr. Ney Suassuna - A minha PI'90Cl4lação 

-maior em relação ao pipeline é porque na hora em 
que o aprovarmos, no que se refere à biodiversida
de, a microorganismos, por exemplo, todas as pa
tentes que jã ocorreram nos Estados Unidos - e são 
milhares - terão efeito retroativo sobre as patentes 
do Brasil. Elas terão registro no Brasil. Isso significa
rá um golpe duríssimo para um País que tem a bio
diversidade que temos, que seria um capital para 
gerações futuras. Isso significará que teremos pa
tentes que foram lançadas hâ oito ou dez anos, lã, 
valendo aqui no Brasil, simultaneamente, imediata
mente, com efeito retroativo, prejudicando enonne
mente a nossa pesquisa. Estou extremamente preo
cupado, e mais ainda ao ver a pressão que o Execu
tivo faz sobre o Senado - principalmente nesse mo
mento -,exigindo uma coisa que não aconteceu na 
França, na ltâlia, na Alemanha e ~todos os países 
desenvolvidos, e que só foi concedida para uma 
meia dúzia de países que estão, hoje, na penúria 

A SRA. MARINA SILVA - Agradeço o aparte de 
V. Ex&. Como falei, trata-se de um breve comunicado, 
porque a Casa estã com um ~onm. eu diria, de 
SOS, porque me parece que a politica imita um pouco 
a arte. Nós tivemos, nos movimentos etftlr.lis, o Mo
dernismo - mas antes houve o pré-Modamlsmo -, de
pois o pós-Moderno e o "pós-pós". Na poKtica, hã o fe
riado, o pré-feriado, o pós-feriado e o "pós-pós". Entê:l, 
estamos em uma sessão de "pós-pós". 

Trata-se apenas de um breve registro sobre 
algo que considero muito grave, que é o patentea
mento de microorganismo, mesmo sem que tenha 
sido aprovada a Lei de Patentes. 

Mas a denúncia que desejo fazer aqui e alertar 
os demais Senadores é que a pressa es1á atropelan
do até o debate no Congresso. Tenho em mão uma 
informação da maior gravidade: 
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"A última Revista do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI), de 13 de 
fevereiro, anuncia o deferimento de dois pe
didos de patentes para microorganismo, an
tes mesmo de votar esse tema altamente 
polêmlco no Senado." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada 

Documento a que se refere a Sr" Mari
na Silva em seu pronunciamenfD 

OF. GSMS 028/96 

Brasília, 14 de Fevereiro de 1996 
Ao 
Exm" Sr. 
Célio Francisco França 
DO. Presidente do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial 
Fax: 224-9467 

Excelentfssimo Senhor Presidente, 
Na Revista da Propriedade Industrial, órgão ofi

cial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) -do Ministério de Indústria, Comércio e Turis
mo MICT -, de 13 de fevereiro corrente, na seção 
relativa à Diretoria de Patentes - DIRPA -.- Despa
cho Relativo a Pedidos e Patentes, em seu item 9 -
Decisão -, à página 44, estão consignados os defe
rimentos seguintes: 

PI 8502681-6, tituar CPC Internacional 
lnc, titulada Processo de obtenção de DNA 
recornbinante, microorganismo genetica
mente construido de baclllus subtllls, mu
tante de microorganismo de baclllus subtl
lls, processo para produzir um microorganis
mo, e processo para produzir alfa-amilase e 

Pl8505164.{), titular Japan Tobacco 
lnc., titulada Cepa de pseudomonas solana
cearum, bem como composição e processo 
para controle de doenças bacteriana de ta
baco e outras plantas solanáceas. 

Considerando o disposto no vigente Código da 
Propriedade Industrial, lei no. 5.772, de 21 de de
zembro de 1971, artigo 9", allnea f desejaria obter 
cópia dos documentos das patentes acima refer
enciadas e do parecer decisório que dá provimento 
ao deferimento. 

Conforme é do conhecimento de Vossa Exce
lência, tramita nesta Casa projeto de lei que deverá 
alterar substancialmente a lei no. 5. 772171 e, por 
esta razão, permito-me solicitar uma resposta do 
lN PI com a máxima urgência 

Atenciosamente, - Senadora Marina Silva, 
(PT/AG) 

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidêneía vai encerrar os 
trabalhos, designando para a Ordem do Dia da ses
são deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 
14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•64, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto legislativo no. 64, de 1994 (n" 372193, na Cá-

. _ mara dos Deputados), que aprova o texto da Con
venção Internacional sobre a Proibição do Desenvol
vimento, Produção, Estocagem e uso de Armas Quf
micas e sobre a Destruição das Armas Químicas 
existentes no mundo, assinada pelo Brasil em 13 de 
janeiro de 1993, tendo 

Pareceres sob nOs 879 e 880, de 1995, das Co
missões 

- de . Relaçoes Exteriores e Defesa Nacional, 
pela audiência da Comissão de Assuntos Econômi
cos;e 

- de Assuntos EconOmicos, favorável ao 
Projeto. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO 86, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to legislativo n"86, de 1995 (n"SB/95, na Câmara dos 
DepUados), que aprova o complemento ao texto, tra
duzido para o português, da Convenção lnternlk:ional 
sobre a Prollição do Desenvolvimento, Produção, Es
tocagem e Uso de Armas Qúmicas e sobre a Destrui
ção de Armas Qumicas Existentes no MUldo, assina
da pelo Brasil, no dia 13 de janeiro de 1993, tendo 

Pareceres, sob nOs 881 e 882, de 1995, das 
Comissões: 

- de RelaçOes Exteriores e Defesa Nacional, 
favorável ao Projeto com retilicaç1i> que apresenta; e 

- de Assuntos EconOmlcos, favorável ao Pro
jeto e à emenda proposta pela Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Nacional. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•42, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no 42, de 1995 (n" 408194, na Cã-
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mara dos DepUa:!os), que aprova o texto da Conven
çao lnteramericana sobre Obrigação Alimentar, con
clufda em Montevidéu, em 15 de julho de 1989, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n2s 361 e 935, de 
1995, das Comissões: 

- de RelaçOes Exteriores e Defesa Nacional; e 
- de Assuntos Sociais (em virtude do Reque-

rimento ri' 938/95, de audiência). 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N~151, DE 1995 

Discussã:l, em tuno mico, do Projeto de Decre
to Legislativo ri' 151, de 1995 (ri' 143t95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Co
Produçã:l Audiovisual, celebrado entre o Governo da 
Rep(blica Federativa do Brasil e o Governo do Cana
dá, em Brasma. em 27 de janeiro de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob ri' 895, de 1995, da Co
missã:l 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W152, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo ri' 152, de 1995 (ri' 74t95, na Ga
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação para Redução da Demanda, Preven
ção do Uso Indevido e Coml:late à Produção e ao 
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substancias Psico
trópicas, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Clba, em Brasma, em 29 de agosto de 1994, tendo 

PcrecerlawrtMll, sob n"-934, de 1995, da Corrisslkl 
- de RelaçOes Exteriores e Defesa Nacional. 

-e-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W155, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo ri' 155, de 1995 (ri' 60t95, na Ga
mara dos Deputados), que aprova o texto do Pro to-

colo, celebrado em Brasnia, em 12 de julho de 1994, 
Suplementar à Convenção destinada a Evitar a Du
pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Maté
ria de Impostos sobre a Renda e o Capital, assinada 
em Brasma, em 21 de agosto de 1960, entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Gover
no da Noruega, tendo 

Parecer favorável, sob rf'. 891, de 1995, da Co
missã:l 

- de RelaçOes Exteriores e Defesa Nacional. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N~ 156, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto legislativo ri' 156, de 1995 (ri' 92t95, r.a Câ
mara 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 Popular da China, em Pequim, em 11 de 
julho de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob ri' 892, de 1995, da Co
missã:l 

- de RelaçOes Exteriores e Defesa Nacional. 

-a-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W 157, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo ri' 157, de 1995 (ri' 145/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo Interpretativo do artigo 44 do Tratado de Monte
vidéu, assinado entre Argentina, Bolfvia, Brasil, Chi
le, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uru
guai e Venezuela, em 13 de junho de 1994, no âmbi
to do Tratado de Montevidéu, que criou a Associa
ção latino-Americana de Integração (ALADI), tendo 

Parecer favorável, sob ri' 893, de 1995, da Co
missã:l 

- de RelaçOes Exteriores e Defesa Nacional. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W158, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo ri' 158, de 1995 (ri' 182t95, na Cà-
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mara dos Deputados), que aprova o texto do acordo 
de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado 
entre o Governo da RepCblica Federativa do Bmsil e 
o Governo da RepCblica da Turquia, em Bras ma. em 
1 o de abril de 1995, tendo 

Parecer favorâveJ, sob f1ll 894, de 1995, da Co
missão 

- de RelaçOes Exteriores e Defesa Nacional. 

-10-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2159, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no 159, de 1995 (n" 146195, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Relativo ao Uso de Peritos em Cooperação T écnlca 
entre Palses em Desenvolvimento, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Bmsil e a Or
ganização das Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO), em BmsCiia, em 21 de fsvereiro 
de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n" 933, de 1995, da Co
missão 

- de RelaçOes Exteriores e Defesa Nacional. 

-11-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 145, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
E7''!çãO n" 145, de 1995 (apresentado como conclu
s!!o do Parecer n" 919, de 1995, da Comissão de 
Assuntos Econômlcos), que autoriza a RepCbllca 
Federativa do Brasil a con!ratar doação japonesa, 
destinada à assistência técnica no ântlito do projeto 
de descentralização de transportes urbanos em ci
dades de mádlo porte, no valor equivalente a cento 
e trinta e seis milhões e quatrocentos mil Ienes japo
neses, tendo 

Parecer sob n" 19, de 1996, da Comlssll.o 
- de Serviços de Infra-Estrutura, favorável, 

nos temnos do substitutivo que oferece. 

-12-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 6, DE 1996 

Dlscuss!!o, em rumo único, do Projeto de Re
solução n" 6, de 1996 (apresentado como conclusão 
do Parecer n" 15, de 1996, da Comissão de Assun
tos Econômlcos), que autoriza a contratação de ope
ração de crédito externo, no valor de sessenta e oito 
milhões, setecentos e noventa mil, cento e trinta e 
seis francos franceses e noventa e três centavos, 
entre a Rep(bllca Federativa do BrasU e o Banco 

Parlbas, destinada ao financiamento Integral do cus
to da Importação de equlpannentoa e serviços a se
rem fornecidos pela empresa francesa Aérospatlale. 

-13-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT\JIÇAO 
W68,DE1995 

Discussão, em segundo bJmo, da Proposta de 
Emenda à ConstibJição n" 68, de 1995 (n" 163195, 
na Câmara dos Deputados), que altera os arts. 71 e 
72 do Ato das Disposições Constitucionais T ransi1ó
rlas, Introduzidos pela Emenda Constitucional de 
Revisao rfl. 1, de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n" 10, de 1996, da Co
missão 

- de ConstlbJiçao, Justiça e Clda&::~a. ven
cidos os Senadores Josaphat Marinho, Ademir An
drade, Roberto Freire, Ronaldo Cunha Uma, Benedi
ta da Silva e Carlos Patroclnlo. 

(Primeiro dia de discussão) 
-14-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 1, 
DE1996 . 

Discu<;São, em primeiro bJmo, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 1, de 1996 (r." 48/95, na 
Câmara dos Deputados). que dá nova redação ao 
inciso 11 do ar.:~o 192 da Con~'~ Jição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n". 20, de 1996, da Co-
missao · 

-de Constituição, Justiça e CldaC:;Jla. 
(Primeiro dia de discussão) 
O SR. PRO::: DENTE (Esperidião Amin) - Está 

encerrada a sessão. · 
(Levanta-&e a sessao As 17h02min.) 

ATA DA 4'-C::SSAO ~AO-DEL:Z!:RATIVA, 
REALIZADA ~·; 23 o;; l'EVEREIRO DE 1993 

(Publicada no Diário do Senado Federal, 
de 24 de fevereiro de 1996). 

RETIF/CAÇÃO 

Nas páginas 2141 e 2142, nas emendas de 
plenário referentes ao Projeto de L~: da Câmara n" 
8, de 1991, renumere-se as Emendas de n2s 1 a 8, 
para n2s 2 a 9, respectivamente. 

Nas páginas 2142 e 2143, nas emendas de 
plenário referent:;s ao Projeto de Lei da Câmara n" 
6, de 1996, renumere-se as Emendas de n2s 1 e 2, 
para n2s 2 e 3, respectivamente. 
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Ata da 6ª Sessão Deliberativa Ordinária,_ 
em 27 de fevereiro de 1996 

2ª- Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª- Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Teotônio Vilela Filho e Levy Dias 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade~ Antônio Carlos Magalhães~ 
Antônio Carlos Valladares ~Arlindo Porto~ Artur da 
T ãvola ~ Bel lo Parga ~ Benedita da Silva ~ Beni V e
ras ~ Carlos Bezerra ~ Carlos Patrocínio .,. ~ Casildo 
Maldaner ~ Coutinho Jorge~ Darcy Ribeiro~ Edison 
Lobão ~ Eduardo Suplicy ~ Élcio Álvares ~ Emília 
Fernandes ~ Epitãcio Cafeteira ~ Esperídião Amin ~ 
Flaviano Melo ~ Freitas Neto ~ Gerson Camata -
Gilberto Miranda ~ Gilvam Borges ~ Guilherme Pal
meira ~ Humberto Lucena ~ Íris Rezende ~- Jeder 
Barbalho ~ João França ~ João Rocha ~ Joel de 
Hollanda '- Jonas Pinheiro ~ Josaphal Marinho ~ 
José Agripino ~ José Alves ~ José Bianco - José 
Eduardo. Outra ~ José Fogaça - José lgnãcio Ferrei
ra ~ José Roberto Arruda ~ José Samey ~ Laura 
Campos ~ Leomar Quintanilha ~ Leliy Dias~ Lucídio 
Portella ~ Lúció Alcântara- Llx:lio Coelho- Luiz Alber
to de Oliveira - Marina Silva ~ Marluce P1rit0 ~ Mauro 
Miranda ~ Nabor Júnior- Ney Suassuna -Onofre Qu~ 
nan ~ Osmar Dias~~ Pedro Simon - Ramez Tebet ~ 
Renan Calheiros ~ Roberto Freire -~ Roberto Requião 
~Romero Jucã ~Romeu Tuma ~Sebastião Rocha
Sérgio Machado ~ T eotõnio Vilela Filho - Valmir 
Campelo ~ Vilson Kleinübing ~ Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- A 
lista de presença acusa o comparecimento de 68 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. 1• 
Secretario erií exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 19, DE 1996 

Inclui Inciso VIII no art 35 da Lei n• 
9.250, de 26 de dezembro de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Inclua-se, na relação de dependentes, 

da declaração do Imposto de Renda, de que trata o 

art. 35 da Lei n" 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
o seguinte inciso VIII: 

Art 35 ............................................................ : .. . 

VIII ~ até três idosos absolutamente carentes, 
que vivam com suas próprias famílias. e que o de
clarante mantém. 

Art 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 32 Revogam-se as disposições em contra-
rio. 

Justificação 

De acordo com as novas tendências de atendi
mento dos idosos, as antigas instituições asilares ~ 
onde se misturavam (e ainda se misturam) os idosos 
carentes, os abandonados pelas famílias e os doen
tes mentais ~ só devem ·continuar existindo enquan

. to não for possível substituí-las por formas mais ade
quedas de atendimento. 

De fato, a própria legislação vem reconhecen- ~ 
do a importãncia de não alijar os idosos de seu meio 
natural, pois o afastamento dos familiares acentua o 
seu desgaste físico e emocional. acarretando ânus 
adicionais às instituições previdenciãrias. 

Assim, diz o item III do art. 49- da Lei n" 8.842 ~ 
que se deve dar prioridade ao atendimento ao idoso 
através de suas próprias fammas. Ao mesmo tempo. 
o item I do art 32 reza que a tamma, a sociedade e o 
Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os 
direitos da cidadania .. " 

Nada mais justo. pois, que as pessoas mais 
providas de recursos materiais cumpram seu dever 
de cidadania cam uma ação humanitãria. qual seja, 
a de adotar até três idosos carentes, provendo-lhes 
os recursos para a saúde, a alimentação e o vestuã
rio, dando -às suas famílias condições de matê-los 
sem sacrifícios adicionais. 

E, para estimular essa iniciativa, a possibilida
de de dedução de parte das despesas no imposto 
devido sobre a renda parece-nos uma medida efi
ciente. É bom lembrar que os menores carentes e os 
incapazes já figuram como parte integrante da rela-
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ção de dependentes, sendo as despesas que acar
retam já admitidas nas deduções. Parece-nos muito 
semelhante a presente situação, objeto do nosso 
Projeto. Contamos. por isso. com o apoio dos nos
st>s pares. 

. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
Senador VaJmir Campelo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NQ 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO 
DE 1995 

Altera a legislaçao do imposto de 
renda das pessoas ffsicas e dá outras 
providências 

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4Q, inc 
ciso III, e s•. inciso 11, alínea c. poderão ser conside
rados como dependentes: 

(As Comissões de Assvntos Sociais e 
de Assvntos Econômicos - declsáo termina
tiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O Projeto lido será publicado e remetido às Comis
sões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 115, DE 1996 

SenhorPresidente, 
Requeiro, nos tenmos do art. 199, do Regimen

to lntemo do Senado Federal, seja realizada, no dia 
7 de março de 1996, no plenário do Senado Federal, 
Sessão Especial Conjunta destinada a homenagear 
o Dia Internacional da Mulher. 

Justificação 

Por haver Requerimentos - anexo - de igual 
teor. de minha autoria subscrito pelas demais Sena
doras e de autoria da Senhora Deputada Marta Su
plicy. na Câmara dos Deputados, informo que em 
entendimentos mantidos com a Deputada signatária 
e com a sua anuência, solicitamos seja realizada a 
referida Sessão Conjunta no plenário do Senado Fe
deral. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
Senadores Emília Fernandes - Benedita da Silva 
- Junia Marise - Marina Silva - Mar1uce Pinto -
Pedro Simon -Bernardo Cabmi 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O requerimento lido será submetido à deliberação 
do Plenário. após a Ordem do Dia, nos termos do 
art. 255, inciso I, alínea b, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1'-Secretá
rio em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

OFICIO N" 33/96- GLDPT 

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Tendo em vista a indicação de meu nome 

como Líder dà Bancada do PT no Senado, venho, 
em atendimento ao disposto no art. 86 do Regimen
to Interno do Senado Federal, comunicar que renun
cio, a partir desta data, ao. cargo de suplente na 
Mesa do Senado Federal. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. -Senador José 
Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -O 
ofício lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Teótonio Vilela Filho) -
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº- 4, de 1996 
(nº- 1.156195, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que regulamenta o inciso 
XII, par1e final, do art. 50 da Constituição Federal. 

Ao Projeto foram· oferecidas oito emendas que 
vão ao exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania 

São as seguintes as emendas ofereci-
das: 

EMENDA NO 7- PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao art. 20 do 
Projeto: 

Art. 2" Só será admitida a intercepta
ção de comunicações telefónicas quando, 
descrito com clareza seu objeto e mediante 
a identificação e quaiificação do investigado, 
ocorrerem concomitantemente as seguintes 
hipóteses: 

I - houver indfcios razoáveis da autoria 
ou participação na inlração penal; 

11 - a prova não puder ser feita por ou-
tros meios disponíveis; · 

III - os latos objetos da irrvestigação 
sejam relativos aos delitos de seqüestro ou 
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cárcere privado, extorsão mediante seqües
tro e tráfico ilícito de entorpecentes. 

Justificação 

Primeiramente, a autorização judicial para in
terceptar comunicação telefónica. constitui uma ex
ceção especialíssima da garantia constitucional de 
proteção à vida privada, que só pode ser quebrada 
dentro de estreitos e precisos limites. Não será pos
sível autorizar esse tipo de investigação quando se 
tratar de qualquer débito, mesmo que no COdigo 
Penal venha ele ser punido com pena de reclusão. 
Há muitos delitos a que são cominadas penas e 
que, praticamente, devam ser eliminados do rol 
dos atas criminosos, como ocorre corri a sedução 
(ar!. 217), o rapto fraudulento (art. 219). a manu
tenção de casa para encontros (art. 229), a biga
mia (art. 235) ou registro de filho de outrem como 
próprio (ar!. 242). O sentido da lei é evidentemen
te de defesa do interesse de ordem pública. A or
dem pública, entretanto, não pode ser entendida 
como segurança pública, ou como a opinião _que 
se faz dessa segurança através dos meios de co
municação. A ordem pública no seu sentido jurídi
co, que vem desde Carrara (Eiementi di diritto 
criminale, Milão, 1863, parágrafo 122), só pode 
ser violada por atas que a exponham a dano 
imediato e direto e não por qualquer fato delituo
so. Caso contrário, estaria -irremediavelmente 
violada, não a ordem pública, mas a segurança 
individual. 

Os fatos elencados no art. 22 são delitos 
graves, que causam sérios danos à pessoa hu
mana que é, enfim, o principal objeto de prote
ção da ordem jurídica e cuja prevenção pode_ 
comportar medidas excepcionais. Mas só estes 
delitos, não outros. 

Na sugestão acima apresentada, ficou elimina
da do arl 2" a possibilidade de se autorizar a inter
ceptação na hipótese de ser impossível identificar o 
investigado. A autorização em tais condições pode
ria gerar uma série· de arbítrios, como ocorreu há 
dez anos no Rio de Janeiro, quando uma juíza de
cretou a prisão preventiva de várias pessoas, men
cionando apenas seus apelidos. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. - _ 
Senador José lgnácio Ferreira. 

EMENDA Nº 8-PLEN 

Suprima-se a expressão de ofício'C'IJ, ronstan- · · 
te do art. 32, caput do Projeto de Lei da Cãmar;ÚJO 
4, de 1996. 

Justificação 

É sabido que no sistema processual brasileiro 
marca-o a expressãO: Ne proceda! iudex ex-offi
cio. 

Esta expresssão reflete a opção do eonstitucio- _ 
nalismo brasileiro que, no tocante à persecução pe
nal, adota expressamente o sistema acusatório, vale 
dizer, à Instituição da Sociedade Brasileira - O Mi,--
nistério Público - compéte oexercicio exclusivo da 
ação penal pública. -

Ao Poder Judiciário. forte nas suas característi
cas de is-enção e imparcialidade - garantia de todo 
cidadão e de toda cidadã em regime autenticamente 
democrático - ·dá-se-lhes a controle completo dos 
atas produzidos pelo Ministério Público, ou pelo acu
sado, mas jamais lhe é permitido produzir atas, que 
lhe são destinados. 

Não se é permitido, no sistema processual bra
sileiro, acumular no magistrado as funções de instru
tor e julgador. 

Democraticamente há de ficar equidistante das 
partes. recebendo e avaliando o que essas produ
zem. Aqui, a sabedoria da imparcialidade, tão,cara 
ao exerci cio da justiça. 

Conferindo a expressão atribuição oficial (de 
ofício) ao Juiz de determinar a produção de uma 

__ prova, sem dúvida incentiva-se sua participação na 
produção de prova, quando, relembrado seja sem
pre, a isenção do julgado é pedra de toque do regi
me democrático. Por estes motivos confiamos no 
acatamento da presente emenda. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
·. Senador José Eduardo Outra. 

EMENDA NQ 9-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao arl 7Q do Projeto: 
- --

Art 7" Para os procedimentos de inter- • 
captação de que -trata esta Lei, a autoridade 
policial deverá requisitar serviços e técnicos ~ 
especializados às_ concessionârias de servi-
ço público. 

Parágrafo único. Os técnicos requisi- .~ 
lados deverão ser qualificados e prestados 
compromisso perante a autoridade judicial 
autorizadora da interceptação. 

Justificação 

A presente redação visa dar uma maior garan
tia ao procedimento, para que a ordem judicial seja 
cumprida na exala medida da autorização, vinculan
do ao juiz o técnico, o qual esiara sujeito a disdpli-
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na judiciária, ex vi do art. 275 do Código de PrQces
so Penal. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1995 .. -
Senador José lgnácio Ferreira. 

EMENDA Nº I 0-PLEN 

Suprima-se o inciso 11 do art. 1 O, renumerando
se os demais. _ 

Justificação 

Entendemos que o parágrafo único do art. 1" 
do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1996.~ tal como 
oriundo daquela Casa, não fere a Constituição. Des
ta forma, não há razão plausível para que a Intercep
tação de comunicações de informática ou telemática 
seja tipificada como delito. 

Assim, sendo pela manutenção do parágrafo 
único do art. 1º, coerentemente advogamos a su
pressão do inciso 11 dQ.art. 1 0._. 

Sala das Sessões, 27de fevereiro de 1996.
Senador. José Eduardo Outra 

EMENDA Nº 11-PLEN 

Inclua-se no Projeto o art. 11; com a seguinte 
redação: 

Art. 11. O membro do Ministério Públi
co que tiver requerido as medidas previstas 
nesta lei ou participado em qualquer fase de 
seu procedimento, bem como .. o juiz que as 
tiver decretado ou a elas dado seguimento, 
têm o dever especial de fiscalização dos 
atas dos seus executores respondendo pe
los execessos, que houverem autorizado ou 
deixado de impedir. 

Justificação 

Nos Estados _Unidos, há uma norma que me 
parece extremamente salutar e democrática, que é a 
previsão de responsabilidade civil, criminal e admi
nistrativa do Juiz_e_do membro do Ministério Público 
pelos abusos que forem cometidos no decorrer des
te procedimento investigatório. Se o Ministério Públi
co requer e o juiz autoriza a interceptação, a ambos 
incumbe o dever especial de fiscalizar o andamento 
da investigação a fim de que ela não se desvie para 
a satisfação de perseguições pessoais, atigindo ino
centes. 

Sala das SessõJ3s, em 27 de fevereiro d_e 1996. 
-Sanador José lgnácio Ferreira. 

EMENDA Nº 12-PLEN 

Suprimam-se as seguintes expressões do texto 
do Projeto: 

- do art. 1 ": ... e em_ instrução proces
sual penal,... e ... dependerá de ordem do 
juiz competente da ação principal; 

·- do art. 3º, inciso 11: ... e na instrução 
processual penal.; · 

-do art. 8", parágrafo único, in fine, as 
expressõ_es: ... ou na conclusão do processo 
ao juiz para o despacho decorrente do dis
posto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código 
de Processo Penal. 

· Justificação 

Por força do art. 230, alínea c do Regimento 
Interno, a presente emenda busca a st.lpressão de 
disposiçõe.s _correlatas, as quais, isoladamente ou· 
em conjunto, colidem com disposições ínsitas no art. 
5" I, LIV e IV e art. 93, inciso IX da Constituição Fe
deral, garantid.oras de princípios jungidos ao devido 
processo legal, o qual exige, em relação processual 
constituída: 

Tratamento paritário dos sujeitos parciais do 
processo penal; 

Plenitude de defesa do indiciado, acusado, ou 
condenado, com todos os meios e recursos a ela 
inerentes; 

A publicidadedos atas processuais penais. 

o devido procesSá legal exige, como" um dos 
seus substratos, o tratamento paritário dos sujeitos 
parciais no processo penal, o qual redunda no equilí
brio de situações em uma relação processual consti
tuída, compreendido com a plena contraditoriedade 
entre as partes, ou seja: · 

um contraditório não somente formal, mas 
substancial, no qual as partes sejam cientificadas da 
iniciativa judicial e postas em condição de cumprir as 
determinações tidas pelo órgão juridicional como ne
cessárias. 

Ora, instaurada a relação processual, as partes 
no processo penal têm o direito de serem informa
das de quaisquer procedimentos, ou iniciativa judi
_cial, diretamente relacionada ao processo. 

Incompreensível, ante a igualdade substancial, 
omitir de uma das partes procedimentos adotados 
em sede processual, pois se. existente, a mácula -
com eiva de inconstitucionalidade, na medida em 
que se confrontará com as normas garalltido"ras, ins
critas no art. 5" I, uV, LV e art. 93 inciso IX do nosso 
diploma constitucional, as quais revelam que, após 
instaurada a relação processual penal, impossível e 
inaceitável ocultar das partes quaisquer iniciativas 
ocorrentes no seio do processo. 
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Assim, na instrução processual as partes têm 
direito de acompanhar a produção da prova. o que 
inviabiliza, na prática, essa produção. na hipótese de 
interceptação de comunicações telefónicas durante 
o processo acusatório. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
Senador José lgnãcio Ferreira. 

EMENDA NQ 13-PLEN 

Altere-se a expressão regulamenta para regula 

J ustificaçao 

O que se pretende é dai eficácia a uma dispo
sição constitucional, através de uma lei, no plano in
fraconstitucional. Neste caso, o verbo mais adequa
do é regular, enquanto regulamentar deve ser utiliza
do para os ates do Poder Executivo que buscam dar 
aplicabilidade ás leis ordinárias. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1996. 
José Eduardo Outra. 

EMENDA NQ 14-PLEN 

Acrescente-se, após a expressão prorrogá-lo, 
fundamentadamente a expressão por mais trinta 
dias. 

Justificaçao 

A intenção é impedir que a dilatação da prorro
gação autorizada pelo juiz se dê indefinidamente. 
Consideramos razoável limitar o prazo em mais trin
ta dias, sob pena de se autorizar seja permanente
mente vasculhada a vida privada de qualquer cida
dão. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. 
José Eduardo Outra. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Esgotou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução n" 1, de 1996, de 
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe so
bre o depósito legal das publicações de que trata. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria vai às Comissões de Constituição, · 

Justiça e Cidadania; e Diretora. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -A 

Presidência comunica ao Plenário que, tendo em 
vista o disposto no art. 3" do Decreto de 6 do corren
te, designou o Senador Lúcio Alcântara, como repre
sentante desta Casa, para integrar a Comissão Na
cional para as Comemorações do V Centenário do 
Descobrimento do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· A 
Presidência comunica ao Plenário que, tendo em 
vista solicitação contida em expediente recebido do 
Conselho Nacional de Arquivos, designou o Senador 
Lúcio Alcântara, como representante do Poder Le
gislativo, para integrar a Comissão Especial de 
Acesso à Informação de Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • 
Há oradores inscritos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra a V. Ex•. para uma comunicação 
inadiável, por cinco minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para _ 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora- _ 
dor.) - Sr. Presidente, antes de iniciar a minha comu
nicação, quero tranqüiliiar a Senadora Benedita da 
Silva no sentido de que serei breve. 

Sr. Presidente, está nos jardins do Congresso 
Nacional um cidadão, um renal crónico, que veio do 
Rio de Janeiro, e que resolveu fazer aqui uma mani
festação de protesto para pedir a rápida aprovação 
de um projeto que tramita nesta Casa. que trata de 
regulamentar os transplantes de órgãos. 

Esse projeto, que é um substitutivo de minha 
autoria, resulta do exame de três proposições, sen
do que uma delas é de autoria da nobre Senadora 
Benedita da Silva, outra de autoria do Senador José 
Eduardo Outra e uma terceira do Senador Darcy Ri
beiro. 

Acontece que esse substitutivo, de minha auto
ria, inspirado nos três projetes, foi aprovado por una
nimidade pela Comissão de Assuntos Sociais ainda 
no ano passado. Todavia, de acordo com dispOsitivo 
regimental, um grupo de Senadores apresentou re
curso para que o projeto viesse ao Plenário e não 
fosse encaminhado, terminativo como era, para a 
Câmara dos Deputados. Vindo ao Plenário, este re
cebeu uma emenda, de autoria do Senador Jeffer
son Peres. à qual já ofereci parecer, e agora encon
tra-se na Comissão de Assuntos Sociais aguardan
do votação e, nesse sentido, hoje pela manhã manti
ve contato com o Senador Beni V eras. 

Sr. Presidente, quero alertar a Presidência da 
Mesa e conseqüentemente aos Srs. Lfderes para o 
risco de vida que há para esse cidadão, que está de
terminado a não se ausentar dos jardins do Con- __ 
gresso, além de não estar se submetendo às sessõ-
es de hemodiálise e tem se alimentado precariamen-
te. 
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Ontem. tomei a iniciativa de alertar o Serviço 
Médico do Senado, pois em conversa coiif e5se ci
dadão, percebi que ele está firmemente deliberado a 
permanecer aí até que o Senado vote esse projeto. 

Sr. Presidente, faço um alerta de que podere
mos ser surpreendidos pelo agravamento do estado 
de saúde desse paciente, inclusive há risco de vida. 
Por isso, senti-me no dever e na obrigação de fazer 
esta comunicação para que a Presidência do Sena
do, os Srs. Líderes e o Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, Senador Beni V eras, se entendam 
a cerca desse assunto. Aqui não quero tratar do mé
rito da matéria, porque isso será feito oportunamente 
quando o projeto for discutido e votado, mas talvez 
fosse o .caso até de se considerar a possibilidade de 
se requerer urgência urgentíssima e traz.eJ o projeto 
diretamente para o Plenário. 

A minha comunicação é no sentido de alertar a 
Presidência do Senado, ora nas mãos do Senador 
Teotonio Vilela Filho, para que encontremos uma so
lução e não sejamos surpreendidos com um episó
dio desagradável que venha realmente a nos colo
car. todos nós Senadores e o próprio Senado. em 
uma situação difícil. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência agradece o alerta de V. E~•. Senador 
Lúcio Alcântara, e tomará as providências cabíveis. 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

S. E# dispõe de vinte minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero 
fazer dois registras que considero importantes den
tro das minhas atividades de Parlamentar e de mili
tante partidária 

Sr. Presidente, hoje pela manhã - via Embraiei 
-. anunciamos e debatemos o Programa de Educa
ção do Partido dos Trabalhadores. 

Desde a fundação do Partido dos Trabalhado
res houve uma preocupação com a questão da prio
ridade da Educação como sendo o maior instrumen
to para que se possa ter democracia e para que o in
dividuo se sinta cidadão. 

Sr. Presidente, diz-se, sempre, que a Oposição 
só _sabe fazer oposição; que a Oposição não tem 
prOjeto; que a Oposição só denuncia. Quero dizer 
que o Partido dos Trabalhadores, desde a sua fun
dação, se preocupou com essa questão como se 
preocupou com os direitos dos trabalhadora~. 
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E para isso, na Comissão Nacional de Educa
ção do Partido do Trabalhadores, houve, até então, 
um trabalho árduo de não só dar aos programas de 
Governo, que apresentamos na disputa eleitoral 
para a Presidência da República, mas ao cotidiano 
da bancada e do Partido, um programa que pudesse 
levar em conta um atendimento que fosse a partir 
de zero idade. E por quê? Porque conhecemos o 
ensino no Brasil, conhecemos essa situação e sa
bemos que há uma exclusão colocada e que não é 
possível para um país que quer crescer, que quer 
investir na educação com seriedade, ignorar um 
contingente enorme dessa população infantil fora 
das escolas. E o nosso· programa está voltado 
para esse atendimento e quer autonomia das es
colas. 

Tivemos, até então, a politica, de certa forma, 
comandando a educação e ideologicamente impon
do que uns possam ter o conhecimento e outros 
não. Como esse conhecimento significa, na verdade, 
o poder, a libertação, e a educação é essencial 
para o indivíduo. Pensamos em uma gestão de 
forma coletiva, porque não podemos entender uma 
educação que não envolve o conjunto da socieda
de, que no caso está representada pelos pais, pe
los profissionais da área de educação, pelos do
centes, pelos técnicos e pelo pessoal de apoio. 
Então, é possível que haja condição de gestão co
letiva, e esta é a melhor forma, é a democrática, 
onde todos vão se sentir responsáveis pela educa
ção de nossas crianças. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores. é impor
tante também ressaltar que o nosso programa trata 
da alfabetização não apenas como uma preocupa
ção do Governo, do Estado, do Município ou do Go
verno Federal; ele vê a questão da alfabetização in
corpcrando as parcerias que vão além do Executivo, 
além desses poderes. Busca uma parceria com os 
sindicatos, com as igrejas, com as universidades, 
com os partidos. garantindo autonomia politica da 
pedagogia. Se não for assim, estaremos impondo 
uma cultura que nós globalizamos a determinados 
segmentos que poderiam render muito mais no seu 
processo educacional. E não rende porque está to
talmente fora da sua cultura; quer dizer, uma educa
ção aculturada. 

A nossa preocupação se dá efetivamente para 
garantir que haja essa autonomia político-pedagógi
ca. Essa pode ser aplicada, por isso insistimos na 
questão de que as etnias devem estar contempla
das: a educação indígena, o ensino da história da 
África para a sociedade brasileira - não para os indí-
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genas, não é para a comunidade negra, mas para a 
sociedade como um todo. É preciso que haja a intro
dução desses elementos. 

Em particular, com relação à educação infantil, . 
gostaria de levantar uma questão: não há uma preo
cupação educacional com essa população. A nossa 
LDB falhou consideravelmente por não entender que 
70% da educação infantil estão sendo feitos pela ini
ciativa privada. 

Quando colocamos no dispositivo da LDB a ne
cessidade da criação de creches, não pensávamos 
em depósitos de crianças, ou simplesmente num di
reito infantil, mas num direito educacional, porque 
conhecemos nossa responsabilidade na integração 
pedagógica dessa criança ao chamado ensino fun
damental. Por isso há a necessidade de se criarem 
creches e pré-escolas, garantindo-se, na Lei de Di-
retrizes e Bases, que possamos dar melhor atenção 
à educação infantil. 

Pois bem, o nosso programa está fundamenta
do nessas questões. 

Queremos, também, garantir que se desenvol
vam as ações supletivas. 

Pensamos na questão da educação esquecen
do-nos que a maioria da população, inclusive a total
mente analfabeta, não teve, na idade apropriada, 
condições de estar nas escolas. No entanto, isso 
não significa que jamais poderá ser alfabetizada. 

Precisamos criar e desenvolver ações supleti
vas que garantam aos chamados "fora da idade es
colar" o seu aprendizado. 

Falamos também a respeito da questão do en
sino médio. Quanto ao ensino profissionalizante, a 
associação é a seguinte: ou é para profissionalizar, 
voltado para um mercado de trabalho, ou é conside
rado aquele de pior qualidade. No nosso projeto, 
buscamos a manutenção das escolas técnicas para 
uma educação técnico-cientifica, porque ela é mais 
abrangente, ela vai ampliar, ela vai democratizar 
numa associação que já deveríamos há muito estar 
discutindo, numa _educação transfonmadora, que é 
sair desses cursos profissionalizantes e ter de ime
diato o seu ingresso na universidade, fazendo tam
bém essa ligação entre o ensino profissionalizante 
técnico e a universidade. Isso é o que chamo de téc
nico-cientifico. 

Não queremos, de fonma alguma, desmontar 
as universidades, mas garantir que o ensino seja 
verdadeiramente de qualidade. 

Com essa preocupação, Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, o Partido dos Trabalhadores fez o 

seu debate. É interessante que se diga, para alguns -· 
que podem pensar que alimentamos o corporativis
mo, que só muito depois tocamos na questão sala
rial, porque para nós já está perfeitamente ajustado 
e claro que para que se tenha um ensino de qua
lidade é preciso que se valorize o trabalho dos _ 
professores. 

Cito o exemplo do Distrito Federal, do Governo 
do Sr. Cristovam Buarque - um enorme investimento __ 
que criou a bclsa de escola - poupança-escola -, 
cujo resultado deve servir de exemplo para os de
mais Estados e Municípios. Foi uma ousadia. Como 
militante do Partido dos Trabalhadores, confesso 
que, à época da eleição, quando S. Ex• se compro
metia a criar essa bolsa-escola. essa poupança-es- -
cola, eu me assustava, porque eu achava que seria
mos altamente cobrados e que não teríamos condi
ções porque não conhecíamos o Orçamento, não ti- -
nhamos absolutamente experiência administrativa 
alguma anterior nessa área. Como poderíamos fa
zer? E está af, está colocado e está sendo altamen-
te positivo para o aprendizado de Brasília. Fora as -
outras questões que eu poderia colocar como exem
plo, como é o caso desse ensino que estamos bus
cando e que a nossa LDB não garantiu, mas que o c

Governador Cristovam Buarque está i ncrémentando 
aqui e que está dando certo: as creches. S. Exª as 
criou nos 14 CIEPs existentes é está dando certo. 
Elas estão funcionando como espaço educacional e 
não pura e simplesmente como um-depósito de 
crianças. 

É claro que esses exemplos aqui eolocados es.
tão muito aquém da necessidade educacional, mas 
são novas alternativas apresentadas que eu_ não co- -
nheço dentro do sistema educacional brasileiro. 

Um outro assunto, um outro registro que gosta
ria de fazer é em consideração ao gesto de iniciativa 
do Governo Federal, do qual participei, que foi a ins' 
talação do grupo de trabalho para o desenvolvimen- _ 
to da política da valorização da população negra. 
Este grupo, que acaba de ser empossado pelo Pre
sidente da República, é composto por 17 membros, 
sendo 8 da sociedade civil e 9 dos Ministérios da 
Justiça, do Trabalho, da Educação, da Saúde, do 
Esporte, da Comunicação Social, do Planejamento, 
da Cultura e das Relações Exteriores e estará sedia
do no Ministério da Justiça. 

Ao empossar esse grupo, o Senhor Presidente 
- da República reconheceu a necessidade de medidas 

para tratar da questão do preconceito existente na _ 
sociedade brasileira, o qual temos escamoteado. e. 
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corno produtor intelectual, como conhecedor dessa 
matéria e corno Presidente da República, Sua Exce
lência não poderia omitir o fato de que na sociedade 
brasileira. em nosso País, existe a discriminação, o 
prec-onceito racial. Sua Excelência colocou o assun
to de modo que não haja radicalismo, seja dos que 
acreditam que o racismo exista e queiram, de forma 
sectária, praticá-lo ao contrário, seja daqueles que 
não acreditam que o racismo exista e querem impe_
dir que esse assunto venha à baila e que seja trata
do com dignidade. 

Foi importante participar daquele evento. Ta
nho certeza que a sociedade espera muito desse 
grupo, afinal, tal iniciativa nunca foi tomada no Bra
sil. Justamente porque sou da Oposição, não tenho 
nenhum cuidado nem dedos para afirmar que o Pre
sidente da República acertou na sua iniciativa, pois 
receberá uma importante contribuição para o seu 
Governo e muito mais receberá a sociedade brasilei
ra. 

Estas foram as palavras de Sua_ Excelência: 
"Esta não é uma situação que se possa atribuir ape
nas à população negra; é uma situação atribuída a 
todos nós." E continuando, afirmou que a sua partici
pação no dia da homenagem a Zumbi dos Palmares 
visava demonstrar não só o seu conhecimento, a 
sua sensibilidade, mas que o Chefe da Nação brasi
leira, o Presidente da República, reconhecia que 
Zumbi dos Palmares era um lfder nacional brasileiro, 
e não apenas um líder da comunidade negra; ele era 
um negro líder nacional brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. MAURO MIRANDA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda, por 
cinco minutos, para uma comunicação inadiável. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Para 
uma comunicação inadiável.] -Sr. Presidente, Sri's e 
Srs. Senadores, é com um grande sentimento de 
perda que venho a esta tribuna para registrar que 
deixou o nosso convívio o Professor Colemar Natal 
e Silva. um dos goianos mais ilustres deste século 
XX. Homem de letras, político, administrador e juris
ta, sua vida intensa e profícua de 88 anos merece 
todas as homenagens das muitas gerações que in
fluenciou corno homem público, corno magistrado, 
corno catedrático e corno cidadão. Foi um homem 
plural, na sua capacidade de interpretar os fatos e 
conduzi-los à satisfação do bem colativo. Para a ga
leria dos goianos mais ilustres deste século, sua 

imagem haverá de colocar-se. perante a História do 
nosso Estado, ao lado de vultos como os de Pedro 
Ludovico e Alfredo Nasser. 

Nos setenta anos de vida pública, Colemar Na-
tal e Silva foi um ser político- que viveu as glórias e 
os abismes desta atividade plena de imponderáveis. 
Mas no seu perfil múltiplo, ele foi essencialmente um 
educador, aclamado sempre na natureza do mestre 
atento, informado e em permanente evolução. Foi 
para o magistério que ele carreou toda a soma de 
conhecimentos que adquiriu, come secretário de ln
tenor e Justiça, como Procurador-Geral do Estado __ 
ou como Procurador-Geral de Justiça. De tempera
mento ao mesmo tempo agregador e dócil, o profes-
sor Colemar jamais foi traído pela arrogância intelec-
tual. 

A maior de suas contribuições para a sua gera
ção e para o futuro foi a luta para fundar e implantar 
a Universidade Federal de Goiás. É um crédito pes
soal que permanecerá como dívida impagável de to
dos os goianos. Reitor por dois mandatos, influen
ciou decisivamente a qualiclade que ostenta a -princi
pal instituição de ensino do Estado. Com seus pou
cos mais de 100 mil habitantes, Goiãnia ainda era a 
cidade acanhada que começava a explodir ao final 
do governo de Juscelino Kubitschek. Ele já vinha de 
notável experiência de cátedra, como professor e di-

- retor da quase centenária Faculdade de Direito. 
Filósofo de espírito, intelectual de vasta produ

ção poética, Colemar não era, porém, hOmem de 
perder-se na contemplação intelectual. Pelo contrá- _ 
rio, aliava a esses dotes naturais a natureza inquieta 
do realizador e do líder. A paixão pela cultura fez 
dele um executivo de muitas obras. É vasta a contri
buição que deixou na passagem pela presidência da 
OAB, do Instituto Histórico e Geográfico e da Acade
mia Goiana de Letras Jurídicas. E em todas essas 
instituições deixou a marca inconfundível de sua 
personalidade, conduzida pelo altruísmo e pela fé na 
capacidade de realização do homem. Neste sentido, 
é justo reconhecer a felicidade da síntese produzida 
pelo professor Licínio Barbosa, ao enaltecer os méri
tos de Colemar Natal e Silva: ele não foi apenas o 
homem, mas uma multidão. 

Ao trazer para os Anais do Senado, neste rápi
do pronunciamento, apenas parte das homenagens 
que todos os goianos devem à memória do saudoso 
professor Colemar, julgo indispensável a todos que 
queiram conhecer seus exemplos de vida consultar 
o roteiro biográfico coordenado pela filha Moema de 
Castro e Silva Olival e publicado pela Universidade 
Federal de Goiâs. É uma obra que retrata a imensa 
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contribuição desse grande educador para a evolu
ção da vida cultural do nosso Estado. e que constitui 
exemplo definitivo para estimular a revelação de no
vas lideranças intelectuais de seu quilate. Perdemos 
o convívio do mestre. mas não haverá ele perder-se 
a bússola que vai referenciar os exemplos admirá· 
veis e inspirar~seguidores do grande patrimOnio de 
vida inscrito na História de Goiás por Colemar Natal 
e Silva. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hol
landa. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. ontem ocu-
pei esta tribuna para dizer que nós, parlamentares, 
cada vez mais. temos a obrigação de nos enfro
nharmos com os. assuntos econõmicos. _É inadmis
sível, hoje. a um parlamentar moderno não acom
panhar passo a passo as mutações ~ecóliõmicas 
da sua sociedade. 

Ontem mostrava eu o risco que corríamos no 
sistema financeiro e as vulnerabilidades em relação 
à legislação que rege o sistema. Existem bancos 
que sofreram intervenção há 1 O anos e. até hoje, 
não tiveram consumadas suas contas, como é o 
caso do Comind. Também mostrei que era preocu
pante a situação. por exemplo, do Banco Nacional, 
sobre a qual hoje, na Comissão Mista, tomaremos a 
decisão da convocação para a próxima semana. 

Expressava ainda a minha preocupação com o 
papel das auditorias independentes, que têm obriga
ção legal, e com o próprio Banco Central do Brasil, 
que tem obrigação de fiscalizar e dar tranqüilidade 
aos depositantes, aos investidores, aos contribuin
tes. Enfatizava a preocupação com a economia. É 
verdade que todo governo tem que se preocupar 
com a economia, porque é a mola do mundo, isso 
sem descuidar da área social. 

Hoje. ocupo a tribuna para fazer um elogio. Ho
ras há em que venho a tribuna para fazer criticas. 
quando as julgo necessárias; horas há em que ve-
nho para lazer elogios. E. nesta oportunidade, quero 
elogiar. aqui, principalmente o pragmatismo, a dispo
sição do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que tem feito uma verdadeira maratona de viagens. 
Muitos podem acreditar que Sua Excelência esteja 
até fazendo turismo; eu não penso dessa maneira. 
Acredito que, dentro da teoria de político moderno. o 

Presidente esteja buscando principal mente o filão 
económico, a área financeira, buscando alargar mer
cados para o Brasil. 

Assim o Presidente Fernando Henrique Cardo-
~ so tem andado de ceca em meca Foi à Europa, pas
sando por inúmeros países, buscar contratos, investi
dores, e foi mu~o bem recebido. Muitos são os investi
m_entos que estão vindo. Dessa forma, estamos tro
cando o "dinheiro de motel" - como bem disse outro 

__ dia o Senador Esperidião Amin, com muito espírito -
, o dinheiro que se gasta para passar alguns dias e 
apenas buscar investimentos por um dinheiro per
manente, de investimento, um dinheiro que estaria 
vindo para abrir fábricas e gerar empregos. 

Depois disso, o Presidente foi à fndia. onde 
buscou, também, num mercado gigantesco, uma 
parceria. Foi ao México buscar afinidades. Ontem 
recebeu aqui o Presidente do Peru, sobre o que 
quero fazer alguns comentários. O Peru é o terceiro 
mercado mais importante da América Latina; são 24 
milhões de peruanos que consomem. anualmente, 
um produto bruto da ordem de 63 bilhões e impor
tam anualmente 5,4 bilhões. É, portanto, um merca
do importante e no qual precisamos~ estar presentes. 

~- E. com todo pragmatismo. o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso recebeu o Presidente do Peru. 
buscando estreitar relações comerciais. 

Mas, COIT' toda certeza, o maior beneplácito 
que essa aproximação trará serão as saídas para o _ 
Pacífico, sonho antigo do Brasil, sonho antigo dos 
colonizadores portugueses, um sonho de um dos 
homens mais empreendedores de todos os tempos 
neste País - o Barão de Mauá. 

Esta vai ser uma grande conquista para o Bra
sil: no dia em que tivermos uma saída para o Pacífi
co, teremos, com toda certeza. o acesso a toda a 
América Central, maior proximidade com a Ásia e 

~ com o mercado de maior consumo, o norte--america
no. Medida que vai baratear o custo das nossas im
portações e vai marcar nossa presença em toda a 
América Central. 

Por isso creio que. ontem, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso marcou um tento ao as
sinar o protocolo da estrada que ligará o Brasil ao 
Peru. Serão duas as possibilidades: a primeira, 
que sai de Mato Grosso e vai chegar ao Peru; a 
segunda. que passa pelo Acre e também chegará 
ao Peru. ~ 

Isso vai ser de suma importância para a econo- ~ 

mia do nosso Pais. 

O Sr. Carlos Bezerra - Permite V. Ex• um 
aparte? 
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O SR. NEY SUASSUNA - Com muito prazer. 
Senador Carlos Bezerra. 

O Sr. Carlos Bezerra - Essa ligação com o 
Pacifico, efetivamente, já existe, passando por Mato 
Grosso, seguindo pela Bolívia e, dai, podendo se 
destinar tanto ao Peru quanto ao~ Chile ou ao resto 
da América Latina. A maioria das autoridades fede
rais não conhece essa ligação, que está com 80% . 
do seu trecho pavimentado. Por essa rodovia que 
sai de Mato Grosso e vai à Bolívia trafegam diaria
mente cerca de :)00 carretãs. levando produtos pri
mários - principalmente carne - de Mato Gro"'so para 
o Peru, Chile e Bolívia. Mato Grosso, hoje, é um 
grande abastecedor de carne para esses países an
dinos. Esse trabalho começou quando eu era Gover
nador de Mato Grosso, edeyo registrar o importante 
trabalho que o Presidente José Sarney fez nesse 
sentido. Quando Governador, fui com o Presidente 
José Sarney a La Paz. na Bolívia, e, lá, assinamos 
um compromisso- os Goverrtcis brasileiro_í!_bolivia: 
no - para a construção dessa estrada, à qual demos 
inicio. Hoje. ela não está totalmente pavimentada, 
mas é totalmente trafegável e já é um meio de co
municação importantíssimo para a integração latino
americana. Quero ressaltar. Senador, que essa liga
ção já existe e que o Brasil precisa fazer as outras. 
E devo acrescentar que não há~ disputa, como pen
sam alguns. quanto a opção de saída para o Pacifi
co. se pelo Acre, Mato Grosso ou Rondônia, oü até 
pelo Rio Grande do Sul L como quer o Senador Pedro 
Simon. Todas são necessárias. O nosso País é 
grande, é um país continental. E essa~'Opção de 
Mato Grosso, por um esforço conjunto do Estado, do 
Governo Federal e do governo boliviano, principal
mente pela Província de Santa Cruz de la Sierra, 
está mais adiantada e, hoje. é uma realidade e já 
ajuda enormemente a integração latino-americana. 
Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, 
Senador. lnwsporo o aparte de V. Ex• ao nosso 
discurso. 

Essa interconexão viária foi, ontem. objeto de 
discussão dos dois Presidentes. do Brasil e do Peru, 
e pretende viabilizar principalmente os chamados 
corredores interoceãnicos que ligam os portos pe
ruanos do Acre , Assis Brasil e lnapari -. por estra
das, e a Manaus, por via fluvial, além desta de Mato 
Grosso. Mas ainda existe a possibilidade através da 
rodovia BR-364, CUiabá-Rio Branco, que precisa 
também ser asfaltada Então, teríamos aT}ãalgumas 
possibilidades; totalizando cinco. Com essa saída, 

firmaríamos o nosso posicionamento na América 
Central e teríamos, com toda a certeza, o baratea
mento de nossas exportações. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V. EX" um apar
te, nobre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA -Ouço, com prazer. o -
- aparte-do nobre Senador Pedro Simo.n. 

.- O Sr. Pedro Simon - SÓ para lhe dizer que 
tem razão o ilustr~e Senador Carlos Bezerra, de M9-to 
Grosso, quando salienta a importância do pronuncia
mênto de V. Ex• e à lrnpeitãncia desse esforço que 
se faz p-ára uma saída ao Brasil pelo Acre via Peru. 
t: claro que ela é necessária. Mas tem razão o Se
nador quando diz que já existe a saída via Mato 
Grosso. E posso dizer a V. Ex" que praticamente já 
existe tudo para a saída via Rio Grande do Sul e fal-
ta muito pouco não apenas para o transporte rodo- -~ 
'viârio, coino rodoferroviário, pOrque temos o· trans
porte de trem do Porto de Rio Grande até São Bo~a. 
onde agora está sendo construída a Ponte São Bor
ja-São Tomé, na Argentina; e âo lado de lá também 
tem trem que praticamente chega ao Porto de Anto
fagasta. no Chile. Portanto, falta muito pouco para 
termos uma ligação rodoferroviária Rio Grande-São _ 
Borja-São Tomé, na Argentina, indo até Antofagasta 
no Chile. Diz bem o nobre Senador Carlos Bezerra 
que não há competição. Ligar o Brasil ao Pacifico, o 
Atlântico ao Pacífico é o grande sinal do nosso sécu-
lo, se analis~armos que realmente o mundo está se 
voltando para o Pacífico. com os Tigres Asiáticos. 
Por isso, digo a V. Ex• que o Rio Grande-do Sul tam-

. bém faz. parte deste debate, porque atravessa, de 
todas essas regiões, talvez a região mais desenvol
vidà economicamente, que é Argentina e Chile. Mui
to obrigado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado e 
também acolho o seu aparte. 

A Sr'- Marina Silva - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Senadora 
Marina Silva 

A Sr'- Marina Silva - Parabenizo V. Exª pela 
iniciativa do pronunciamento e registro que a Região 
Norte é tão frágil em serviços de infra-estrutura que. ~ -
quando surge uma oportunidade como esta, é natu-
ral que os vários Estados lutem para serem escolhi
dos. Rondônia e Acre estão buscando que essa liga
ção seja feita através de suas estradas. no caso a 
BR-317. que tem um trecho dentro do território do 
Peru já em condição de iniciar o trabalho, porque há 
uma parte em funcionamento, ainda que em condi-
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ções precárias. O Mato Grosso do Sul também está 
na disputa. O importante, principalmente para aRe
gião Norte, no caso do Acre, é que entendemos a 
estrada como sendo estratégica para o desenvolvi
mento da Região. É impossível pensarmos em 
agroindústria, na implantação de sistemas agroflo
restal, se não tivermos como fazer o escoamento 
dessa produção e se não tivermos para quem ven
der. Então, a ligação com ó Pacífico é fundamental. 
Ao mesmo tempo, insistimos - e aí tem que ser uma 
politica de governo estadual que, infelizmente, ainda 
não está em curso - em que se tenha um projeto de 
desenvolvimento para a região. A estrada é um ca
nal para o desenvolvimento, ela não é o desenvolvi
mento em si. A estrada pela estrada é apenas um 
corredor por onde deveriam passar os produtos que 
são produzidos numa determinada região. Temos 
uma série de projetas e de idéias no Estado do Acre 
que, com certeza, com a viabilização da estrada te
riam condições de ser tocados e com grande suces
so, num Estado que depende, em mais de 90%, de 
repasses da União. As vezes, as pessoas não en
dentem como pode-se sobreviver nessas condições 
de dependência. Somos carentes de estrada, de 
energia, de comunicação, de uma série de itens fun
damentais para o desenvolvimento do Estado e sua 
autonomia. Parabenizo V. Ex• e quero dizer que nós, 
Senadores pelo Acre - Senadores Flaviano Melo 
Nabor Júnior e eu -. também temos buscado faze; 

· com que essa estrada aconteça dentro de uma visão 
do que seja um plano de desenvolvimento para a 
Região Norte, particulannente para o Estado do 
Acre, é claro que compreendendo também a apreen
são dos Estados vizinhos. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nadora Marina Silva. 

Desta forma, então, Sr. Presidente,· Sr<s e Srs. 
Senadores. parabenizo o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso por buscar a realização deste velho 
sonho: a saída para o Pacífico. Um sonho que, com 
certeza, não trará alegria e felicidade aos nossos ir
mãos do norte, porque terão um parceiro - a a• eco- . 
~omia do mundo c colocado no seu quintal, na Amé
nca Central, mas que é de vital importância para o 
nosso País. 

Ao encerrar este pronunciamento, Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, gostaria de dizer que, 
realmente, a saída para nós, parlamentares, se qui
sermos atuar, se quisermos manter bem o nosso tra
balho, é a busca do filão econõmico. 

O Sr. Mauro Miranda - Permite v. Ex• um 
aparte, nobre Senador Ney Suassuna? 

. O SR. NEY SUASSUNA - Com muito prazer, 
Senador Mauro Miranda. 

O Sr. Mauro Miranda - Senador Ney Suassu
na, nós, do Centro-Oeste- e o Norte também- agra
decemos por V. Ex• levantar um problema de tão 
grande importância: a ligação com o Pacífico. Nós 
do Centro-Oeste, a região mais próxima, talvez fôs
semos os mais beneficiados. V. Ex•, daquele Nor
deste. querido, vem em socorro da nossa região, 
para mtegração com a América do Sul. Vejo que v •. 
Ex• tem razão, também, quando realça as grandes · 
qualidades do Presidente, o grande "viajador", em · 
busca da integração do Brasil no mundo moderno. -
Também sou solidário com esse seu pensamento 
mas creio que faita um lado prático a esse Governo' 
talvez um Ministério mais atuante, talvez um Ministr~ -
do Planejamento mais atual. Talvez falte ao Presí- · 
dente da República, como Sua Excelência já disse, 
ser um "tocador de obras". Ontem, estava eu no Por-
to de Santos para tentar uma saída dos produtos de 
Goiás até aquele porto. Acredita V. Exª que para le
varmos a rocha fosfática de Catalão até o Porto de 
Santos levamos 19 dias? Isso não acontece mais 
hoje em dia nos países modernos. É mais fácil bus
carmos a rocha fosfática em Marrocos ou na Flórida 
do que em Catalão, que dista só 700 quilõmetros do _ 
Porto de Santos. Por isso, Senador, louvamos essa -
grande busca internacional, essas visitas de integra
ção. mas acreditamos que falte aos Ministros do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso o senso 
prático para melhorar pequenas coisas nas nossas 
ferrovias, nas nossas hidrovias, nas nossas rodo
vias, para dar segmento ao nosso progresso. Goiás 
e o Centro-Oeste como um todo· estão ilhados, por
que não temos vias de transportes a preço competi· 
tivo no mercado internacional. Louvo a sua iniciativa, 
agradeço por ela, agradeço por esse corredor intero
ceânico. mas estamos buscando um mínimo que é 
levar a nossa rocha fosfática - presente que Deus 
nos deu - até o Porto de Santos. em vez de buscá-la 
na África ou nos Estados Unidos. Eia o aparte que 
desejava oferecer a V. Ex'-. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nador Mauro Miranda. É realmente uma aberração 
fazer-se um sacr~ício como este de se buscar tão 
longe quando se tem tão perto. 

. Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, encerro, 
dizendo que a única coisa que está faltando a esse 
meritório trabalho do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso é uma maior quantidade de projetas. Vi-_· 
banqueiros japoneses dizerem que, lamentavel-
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mente. os projetas que o Brasil apresenta não têm 
nem o volume nem a qualidade que deveriam ter. 
U mpaís como o nosso precisa ter projetós, projetas 
eprojetos. paraque nesses conta tos -principalmen
te a próximavisitado Presidente do Japão- com 
grandesdetentoresdemoedaegrandescindustriais; 
o Presidente volte coroado de êxito, trazendo mais 
recursos a se-rem investidos no País_ecJrazendo, 
também. com toda certeza, mais indústrias a serem 
instaladas no território nacional. 

Por isto, louvo a ação do Presidente - o Presi
dente viajante, o Presidentec que está vendendo o 
Brasil no bom sentido, o Presidente que está bus
cando empreendimentos e capital - mas solicito que, 
dentro do esquema governamental, seja reforçada a 
área de bons projetas para quec Sua Excelência, nas 
suas viagens de caixeiro-viajante, leve bons projetas 
que possam trazer ao Brasil recursos e assim pose 
sarnas ter mais emprego, mais progresso e mais de
senvolvimento. 

Auguro o maior sucesso ao Presidente na sua 
viagem ao Japão e, se Deus assim o permitir, vamos 
também montar esta fábrica - que a lndia tem. hoje. 
com sucesso - de bons projetas para que possamos 
ter um sucesso maior na pessoa do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezer
ra, por cessão do nobre Senador LúciQ Alcântara. 

S. Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT; Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, o Ministro do Trabalho, Paulo Pai
va, tem anunciado diversas medidas a serem toma
das a curto prazo com a intenção de conter o cres
cente desemprego que ameaça a estaibi lização eco
nõmica e leva o pânico aos lares de milhões de bra
sileiros. lnobstante ,as boas intenções do Ministro, 
tem-se a impressão de que o Governo, sobre deixar 
a questão social à deriva, ainda não acordou para a 
real dimensão do problema - hoje, a preocupação 
número um da população. de acordo com pesquisa 
divulgada no último dia 14 pela revista fstoÉ. 

Efetivamente. o desemprego leva ao desespe
ro o cidadão brasileiro, que quer trabalhar e precisa 
sustentar a_ famnia; mas parece não afetar o bom hu
mor das autoridades governamentais, mais voltadas 
para questões como competitividade internacional, 
modernização e globalização da economia. 

É pelo menos o que se_ pode depreender da 
postura olímpica - na expressão do Professor Jor-
ge Maltose, do Instituto de Economia da Unicamp 
- de nossos _governantes, a começar pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, para quem 
chamara atenção para a gravidade da situação é _ 
coisa de alarmistas. 

Antes, porém. de entrarmos no mérito da dis
cussão que ora se coloca, vejamos alguns números 
citados pela revista lstoé, assim como o sentimento 
_do povo brasileiro ante a ameaça de crescente de
semprego. 

Temos hoje, no Brasil, três milhões _e quatro
centas mil pessoas desempregadas, o que equivale 
a 26% de famílias com pelo menos um desemprega
do em cada casa. Esse índice, em termos regionais, 

--varia de 1 B%,no Sul, a 47%, no Norte, passando 
pelo Centro-Oeste, 19%, Sudeste, 24%. e Nordeste, 
33%. "b assustador - comenta a revista - é_ que a 
média nacional de desempregados se ampliou, pas
sando a girar em torno de 1 ,4 pessoas por família, 
quase o dobro do verificado no início da década. É 
como se um terço da força de trabalho de uma casa 
-levando-se em conta o padrão de 4,2 membros por 

_família - estivesse desativado". 

·Além disso. para agravar a questão, chegam 
anualmente ao mercado de trabalho um milhão e 
seiscentos mil brasileiros. Em outros termos. o Brasil 
precisaria, apenas para evitar que se aumentasse o 
número de desempregados, gerar um milhão e seis- --
centos mil novos empregos a cada ano. 

Assim, não é de admirar que o desemprego te
nha sido apontado, de longe, como o mais grave 
problema - entre tantos que afligem a nossa popula
ção - a merecer prioridade do Governo. Os números 
não deixam dúvidas: indagados sobre o problema 
quê deve merecer-a -imediata atenção do Governo 
Federal, 41% dos entrevistados mencionaram a ge
ração de empregos. 

Ein minha cidade, Rondonópolis, em pesqui
·sa feita na semana passada. 43% da população 
colocou o desemprego como o maior problema da 
cidade. 

Apenas 12% indicaram o controle da inflação - -
outrora a prioridade campeoníssima - e a reforma 
agrária, seguindo-se a reforma da Previdência e o 
apoio à microempresa, ambas com B%; a reforma 
do sistema financeiro, com 5%; a reforma tributária e 
fiscal e a privatização das estatais, ambas com 4%, 
e outras prioridades menos votadas. 
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O Presidente Fernando Henrique e os burocra
tas que compõem seu Governo parecem não pensar 
da mesma maneira. Além de afirmar que a questão 
não é tão grave como supõem "os alarmistas", o 
Presidente da República divaga: o desemprego é 
uma tendência mundial - em termos comparativos, o 
Brasil até se situa muito bem, com uma taxa de 5%, 
contra índice de 11 ,5%, na União Européia, 6,2%, 
nos Estados Unidos e 3%, no Japão. No caso brasi
leiro, o desemprego é localizado e episódico, fruto 
da rearrumação do mercado; além disso, tende a di
minuir com o retomo do crescimento econômico. 

Há, na postura e nos discursos governamen
tais, uma série de equívocos, a começar pelos índi
ces de desemprego adotados oficialmente, com 
base na pesquisa do IBGE. A revista lstoÉ assinala 
uma incongruência entre os índices oficiais e os 
apontados por instituição dos trabalhadores - no 
caso, o DIEESE. Pelos cálculos dessa entidade, o 
percentual de desempregados é de 13,2% da popu
lação economicamente ativa - mais que o dobro, 
portanto, que o índice de 5,09% apurado pelo IBGE. 

A diferença está na metodologia superficial do 
IBGE, que considere f''llpregada qualquer pessoa 
que tenha exercido atividade remunerada na sema
na anterior à realização da pesquisa. 

O pesquisador Paulo Nogueira Batista Jr., da 
Fundação Getúlio Vargas, em sua coluna na Folha 
de S.Paulo, também aborda a questão: 

Não é preciso ser especialista no tema 
para perceber o quanto é falaciosa a compa
ração entre a taxa de desemprego aberto, 
calculada pelo IBGE, e as taxas -i:le desem
prego nos países desenvolvidos, onde o ní
vel de renda e riqueza per capita é mais 
alto, o mercado de trabalho mais homogê
neo e o sistema de seguro- desemprego e 
outros progre. nas sociais mais abrangentes 
e generosos. 

Nessas circunstâncias - adverte ·, a 
taxa de desemprego aberto tende a ser 
maior do que em uma economia subdesen
volvida como a brasileira, onde cerca de me
tade da população ativa está no mercado in
formal e o seguro-desemprego oferece uma 
cobertura muito menor. 

O pesquisador refuta também a versão oficial 
de que o desemprego é localizado ou setorial, ale
gando que em 1995 se observou um aumento quase 
generalizado das taxas de desemprego aberto por 
selares de atividade, em comparação com o ano,an-

terior. "O aumento (do desemprego) foi mais acen
tuado na indústria da transformação e na construção 
civil, mas ocorreu também no comércio e em outras 
atividades", assinala, baseando-se na Pes~uisa 
Mensal de Emprego, do próprio IBGE. - -

Ao demonstrar a contradição dos dados ofi· 
ciais, Srªs e Srs. Senadores, não queremos afrontar 
o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo· 
so, mas alertar as autoridades para a questão que, 
ao nosso ver, está sendo subestimada. O quadro de 
desemprego, que aflige milhões de brasileiros, resui_,_ 
ta de fatores diversos, entre os quais se podem citar: 
a recessão imposta pela política de estabilização __ 
econômica; a adoção de novas tecnologias e os ga· 
nhos de produtividade; a vulnerabilidade do mercado 
diante da política de abertura comercial; a ação pre
datória e o dumping praticados pelos concorrentes 
internacionais; e a falta de qualificação de mão-de- __ 
obra nacional, especialmente numa conjuntura de 
mudanças no modelo econômico. 

Penso que o exemplo da China não está ser
vindo para nós. A China está fazendo uma mudança 
econômica planejada durante algumas décadas. No 
Brasil, de um ano pare outro, queremos mudar todo 
o perfil da nossa economia sem um planejamento 
maior. 

Inclui o Governo Federal, entre esses fatores. o 
custo da mão-de-obre, agravado pelos encargos so
ciais e coadjuvado pela excessiva regulamentação 
do mercado de trabalho. Afinal, alega-se, já estão 
longe os tempos do Estado Novo, do paternalismo, 
e, buscando seus antecedentes, da Carta dei Lavo
ro. Pensando assim, o Sindicato dos Metalúrgicos, 
há dias, assinou convênio com oito entidades palra· 
nais visando a redução dos encargos sociàis, dos 
custos trabalhistas e do peso dos tributos, 

Trata-se i:le medida controversa. que, preconi
zada embora pelo Ministro do Trabalho, Paulo Pai· 
va, é vista com reservas pelo próprio Governá. Não _ 
se pode esquecer que providências dessa natureza, 
se abrem um novo espaço nas relaÇôes trabalhistas, 
jogam por terra duras conquistas da classe obreira 
e, sobretudo, não garantem a geração de novos em
pregos; 

Outras medidas anunci.:das pelo Governo Fe- -
derel dizem respeito à qualificação profissional dos 
trabalhadores e à ampliação da oferta de crédito às 
pequenas e médias empresas. 

Cumpre observar, em relação a essa última -
proposta, a atitude incoerente do Governo - para a 
qual, agora, parece atentar o Presidente Fernando --
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Henrique-, quando se propõe a financiar, com recur
sos do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador-, 
projetas de automação e modernização de empre
sas. Em outros termos. vem o Governo, já de há 
muito. provocando o desemprego tecnológico. ao fi
nanciar. com recursos do trabalhador. projetas pou
padores de mão-de-obra. 

O Goveinõ aproxima-se do consenso quando 
estabelece a meta de promover a qualificação profis
sional como fonma de combater o desemprego. De 
fato. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. essa é 
uma questão vital não só para reduzir-se a ociosida
de da mão-de-obra. como também para aumentar os 
ganhos de produtividade e, conseqüentemente, de 
renda. 

A exemplo do que ocorre em todo o País, tam
bém no meu Estado do Mato Grosso a desqualifica
ção é responsável pela existência de vagas ociosas. 
O fato é descrito pelo jornal Diário de Cuiabá, em 
sua edição do dia 4 de fevereiro, com a informação 
de que apenas 23% das pessoas encaminhadas 
pelo Sistema Nacional de Emprego - Sine -. no ano 
passado, conseguiram colocação. 

"A falta de qualificação profissional é o 
principal inimigo do desempregado mato
grossense". diz a reportagem, acrescentan
do: "Mais da metade das vagas oferecidas 
pelo mercado no período não foi preenchida, 
porque os candidatos não tinham a qualifica
ção necessária." 

O periódico assinala ainda que a construção ci
vil, o comércio e a prestação de serviços foram os 
setores mais afetados. e que a expectativa do Sine é 
de agravamento da s~uação. 

O consenso que as autoridades federais con
seguem obter com a proposta de treinar e reciclar a 
mão-de-obra alimenta desnecessária polémica, 
quando anuncia a intenção de acabar com as contri
buições compulsórias para as chamadas entidades 
"dos quatro S": Sesi, Senai, Sesc e Senac. Pretende 
o Governo, com a extinção de tais contribuições, re
duzir os custos indiretos das tolhas de pagamento. A 
incidência das obrigações sociais sobre a folha, 
hoje, é de 35,8% do valor do salário. Os custos indi
retos totais, que somam as obrigações sociais a ou
tros custos, como Fundo de Garantia, férias, aviso 
prévio, rescisões, alcançam 102,06% - iíi:llor, portan
to, superior ao efetivo salário mensal do trabalhador. 

Ocorre, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
que o Sesc e o Sesi, conforme o caso, têm nesse to
tal uma participação de apenas 1,5%; e o Senac e o 

. Senai, de apenas 1%. Trata-se de valores irrisórios, 
se analisarmos a relação custo/benefício, tomando 
absolutamente improcedente a intenção govema
niental. 

Com 716 escolas distribuídas pelo terr~ório na
cional, o Senac promoveu mais de 1.500 cursos em 
1995, ... 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Senador 
Carlos Bezerra, peço desculpas por interrompê-lo. 
Prorrogo a Hora do Expediente por seis minutos, a 
fim de que V. Ex• possa concluir o seu discurso. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Muito obrigado, 
Sr. Presidente .... beneficiando 1 milhão e 433 alu
nos; em seus 50 anos, treinou mais de 22 milhões 
de brasileiros. O Sesc mantém 2.303 unidades de -· 
atendimento em todo o Brasil, oferecendo à família 
do trabalhador atendimento. médico, assistência so-
cial e lazer. Entre seus estabelecimentos incluem-se 
329 gabinetes dentários, 63 restaurantes para traba
lhadores, 20 colõnias de férias, 403 ginásios ou cen
tros desportivos e 177 bibliotecas. 

O Senai mantém 300 cursos de aprendizagem 
e qualificação em quase mil unidades de ensino, e 
atende anualmente a maisde dois milhões de alu
nos; o Sesi, com 2.600 unidades, incluindo 1.800 
consultórios e 400 creches. proporciona 30 milhões 
de atendimentos médicos e odontológicos e 54 mi
lhões de refeições por ano à classe trabalhadora. 

Cabe perguntar o motivo por que pretendem as 
autoridades modificar um sistema de atendimento 
social e de qualificação profissional que vem dando 
certo. Compreende-se que queiram as autoridades 
governamentais reduzir os encargos sociais. No en
tanto, como afinma o advogado e empresário Rui Al
tenfelder em artigo publicado pelo jornal O Globo, 
no ano passado, "os democratas do Governo estão 
atirando no que vêem . e vão acertar no que não 
vêem, por desconhecerem o alcance do papel de
sempenhado por essas instituições". 

O Sr. Lauro Campos - Senador Carlos Bezer
ra, V. Ex• me penm~e um aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA - Concedo o apar
te a V. Ex•. 

O Sr. Laura Campos - Senador Carlos Bezer-
ra, o tema que V. Ex• aborda é de importância muito 
grande, e é um tema para o qual nós, do Partido dos _ 
Trabalhadores, temos uma sensibilidade especial. V. 
Ex•. ao abordar o problema do desemprego no Bra
sil, com denodo, com coragem, pela maneira com 
que articula a sua fala, o faz de tal maneira que nós, 
do Partido dos Trabalhadores, poderemos basica-
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mente assinar embaixo do seu discurso. Realmente, 
é estarrecedora a situação em que nos encontra
mos, e o Governo tenta, como V. Exª apontou, trans
formar um desemprego de mais de 13% em Um de
semprego, disfarçado pelas estatísticas do IBGE -
não é a primeira vez qUe esse Instituto presta das
serviço à sociedade brasileira -, de apenas cinco e 
pouco por cento. Sabemos muito bem, como V. Ex• 
também apontou, que grande parte desse desem
prego foi transferid~a para nós dos países ricos, que 
continuam a produzir partes, peças e componentes, 
e, num processo de globalização, os exportam, 
abrindo oportunidades de emprego lá e fechando 
aqui as nossas oportunidades. O México, que esteve~ 
à frente do _Brasil nesse processo, ao final de seu 
propalado êxito neoliberal, possula 87% da produ
ção de seus carros com partes e componentes im
portados. Portanto, na realidade, sob aquele aparen
te êxito, houve um fracasso muito grande, com um 
prejuízo enorme para a população trabalhadora do 
México, que teve de fechar as suas oportunidades 
de emprego. E essa taxa cambial que favorece as 
importações, essa taxa cambial altamente artificial, e 
o Governo que fecha os olhos ao dumping externo 
e que promove um verdadeiro dumping interno, 
subsidiando as importações brasileiras contra, ot>
viamente, aqueles que deveriam ser os interesses 
não só dos trabalhadores, mas da indústria nacional, 
da FIESP, das entidades patronais, do comércio e 
da agricultura. Portanto, guero apenas parabenizar 
V. Exª e confessar que a nossa oposição é tão fraca 
que nos sentimos fortalecidos com o discurso e o 
depoimento de V. Ex•. 

O SR. CARLOS BEZERRA -Agradeço o apar
te de V. Exª, Senador Laura Campos. Quero dizer
lhe que qualquer projeto de estabilização que se 
faça em um pais como o Brasil tem que envolver a 
questão do desenvolvimento; isso não pode serdes
prezado. Essa é a posição pelo menos do meu parti
do. Não nos podemos ater apenas ao combate à in
flação em um pais que tem uma população crescen
te e problemas de desemprego como o Brasil. E ain
da estamos em um processo célere de atrelamento 
da nossa economia à economia internacional sem 
maiores precauções, o que vem ocasionando todos 
esses danos. 

Adverte ainda Altenfelder: "Os especialistas 
concordam em que a razão fundamental do êxito 
dessas entidades é apenas uma: a de serem fi
nanciadas e geridas pela iniciativa privada, que 
tem compromisso com a eficiência e cobra resul
tados~~. 

Sr. Presidenie, Srªs e Srs. Senadores, ao tecer 
~ essas breves considerações sobre o crescente fenô- ~ 

meno do desemprego, move-me unicamente a inten- _ 
ção de alertar nossos dirigentes para a gravidade da 
situação, ~reclamando, assim, providências efetivas e -
urgentes no sentido de revertê-la. O Brasil dedica· --~ 
se, no momento; à hercúlea tarefa de superar-se, de 
compensar o tempo perdido, de refazer seus pró
prios caminhos e de integrar-se ao conjunto das na
ções desenvolvidas. O Plano Real robusteceu nossa :::: 
moeda, e o Governo empenha-se corajosamente em :_ 
tomar nossa economia competitiva, para que não fi
quemos, definitivàmente. relegados ao Terceiro 
~Mundo. 

No entanto, o desemprego é ameaça constante 
~ à solidez que almejamos para nossa economia. F a
tar de risco para economias mais robustas, em pai
ses com melhor distribuição da renda, para a socie
dade brasileira pode ser fatal. Pode levar o Plano 
Real ao insucesso, da mesma forma como pode le
var milhões de brasileiros ao~ desespero. 

Assim, ap-elo aos nossos governantes para 
que; sem descuido de outras prioridades, empe- ~ 

nhem-se no combate ao desemprego, controlando o 
impacto da abertura comercial, reduzindo os juros -
extorsívos, treinando e qualificando a mão-de-obra, 
privilegiando a estrutura produtiva, retomando o 
crescimento económico e distribuindo a renda. Nes- ~ 
sa tarefa, não estarão sozinhos. Com eles, desfral
dando as mesmas bandeiras, estarão os trabalhado
res, os aposentados, as donas-de-casa, os empre- ~ 

sários, os estudantes e, principalmente, os próprios 
desempregados, que precisam prover o sustento de 
suas famílias e não sabem mais a quem recorrer. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o~ discurso do Sr. Carlos Be
ze«a, o Sr. Teôtonio Vilela Filho, 1" Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa; indicação que será lida pelo Sr. 1 Q Secretário 
em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lida a seguinte 

INDICAÇÃO NQ2, DE 1996 

Sugere que a Comissao de Assun
tos Sociais do Senado Federal estude as 
condições efetivas de melhoria do nível 
de emprego no Brasil, em face da possí-
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vel flexibillzaçao da legislaçao trabalhis
ta. 

Senhor Presidente. 

Os principais jornais do Brasil têm estampado, 
em suas manchetes. o contrato coletivo de trabalho 
firmado entre o Sindicato dos Metalürgicos de São 
Paulo e oito llindicatos patronais vinculados à Féde
ração das lndüstrias do Estado de. São Paulo -
FIESP. 

Tal acordo flexibiliza a jornada de trabalho e 
as parcelas da remuneração do trabalhador a ela 
vinculadas - como salário, férias e 13• sàlário -
além de modificar a sistemática ·vinculada ao 
FGTS. reduzir as contribuições da emÍpresa para a. 
Previdência Social ou eliminar as contribuiÇÕes re

'lativas a salário-educação e as direcionadas-ao 
Sebrae e ao Incra. encargos essesjoçidentes. so
bre a folha de salários. 

Um pouco mais que 1 00 trabalhadores já estão 
sendo contratados sob os novos parâmetros estipu
lados. não obstante questionamentos e j)OS.iÇÕes di
versas que têm surgido sobre o assunto. 

Juristas conceituados apontam a inconst.itucio
nalidade de_. acordo . coletivo. e mesmo repre
sentantes das empresas que participam da negocia
ção admitem que o ac:_ordo poderá ser contestado se 
o Governo não editar urna Medida Provisória sobre o 
assunto. 

Urge. desta forma, um posicionamento do Po
der Legislativo quanto à matéria. Afinal, um segmen
to extremamente importante de nossa sociedade 
está, de certa forma, demandando providências do 
Congresso Nacional. Cabe, então, a nós, Parlamen
tares estudarmos o assunto e, se for o caso. aluar 
de forma a estabelecer norma legal regulamentando 
a flexibilização da legislação trabalhista em prol da 
maior geração de empregos. 

Tendo em vista essas consideraÇÕes e o dis
posto nos arts. 10.0 e 224 do Regimento Interno 
desta Casa. apresento a Vossa Excelência, com 
vistas à Comissão de Assuntos Sociais. indicação 
no sentido de sugerir seja estudada a correlação 
entre desemprego e encargos sociais elevados. 
bem como os efeitos sobre o mercado de trabalho 
de uma possível flexibilização da legislação traba
lhista. O objetivo do estudo seria subsidiar a for- . 
mulação de eventual proposição legislativa sobre . 
o assunto. 

Sala das Sessões. 27 de fevereiro de 1996. -
Senador Romeu Tuma. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A indica
. ção será publicada e remetida à Comissão compe

tente. 
Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor Jú
nior. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 20, DE 1996- COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre a participação da po
pu laça o e de suas entidades no processo 
orçamentário. 

O Congresso Nacionàl decreta: 

.;. 

Art. 1• Os Poderes Executivo e Legislativo pro
moverão e incentivarão a participação di reta de cida
dãos brasileiros. ou de entidades civis legalmente 
constituídas, no processo de elaboração, aprovação -
e controle da execução do plano plurianual, da lei de 
diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias 
anuais. 

Art. 2". Para o cumprimento do disposto no arti
go anterior, a participação será exercida mediante: 

I - a realização de audiências públicas; 

11 - a iniciativa popular na apresentação de in
dicaÇÕeS e proposiÇÕes; 

III - a iniciativa popular na apresentação de 
emendas aos projetes de lei referidos. 

Art 3" Durante a elaboração dos projetas de 
lei: do plano plurianual, de diretiizes orçamentárias e 
da orçamentária anual, o Poder Executivo organiza
rá audiências públicas que terão os seguintes objeti-
vos: 

I - dar conhecimento público das caracteristi
cas e das linhas geràis de cada um dos projetes em ·
elaboração; 

H - possibilitar a apresentação de questiona
mentos por parte dos interessados, e 

III- permitir a apresentação de indicações e de 
propostas por parte dos cidadãos ou de" repre
sentantes das entidades da sociedade civil. 

Art 4º- As Comissões do Poder Legislativo rea
lizarão reuniões de audiências públicas com o objeti
vo de instruir a matéria em apreciação, nas seguin
tes oportunidades: 

I - durante a· apreciação dos projetes de lei 
mencionados no art. 1 º; 
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11 - durante a apreciação das contas do Poder 
Executivo e demais relatórios de fiscalização elabo
rados pelos Tribunais de Contas. 

Art. 5" Os Poderes Executivo e Legislativo da
rão ampla publicidade às audiências públicas, espe
cialmente, através da divulgação do calendário, da 
pauta e do local de realização das mesmas. 

Art. 6'! No prazo de 360 dias, a partir da pro
mulgação desta Lei, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios aprovarão leis com a finali
dade de: 

I- definir-as formas de organização e funciona
mento das audiências públicas, bem como da parti
cipação das pessoas e das entidades interessadas; 

li - estabelecer critérios para o atendimento de 
demandas respeitado o disposto no art. 6'!; e 

III - estabelecer o número de assinaturas ne
cessárias para o encaminhamento de emendas po
pulares. 

Art 6'! O atendimento das demandas e priori
dades indicadas pela comunidade será feito de for
ma regionalizada e terá como objetivo a redução das 
desigualdades econômicas e sociais. 

Art. 7• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 8" Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

O presente Projeto de Lei Complemjlntar tem 
por objetivo fornecer as bases regulamen~ para 
viabilizar a participação direta da população' de 
suas entidades, no processo orçamentário público 
dos três níveis de governo. 

Ao contrário do que ocorre em países mais de
senvolvidos, onde a elaboração e aprovação do or
çamento configuram eventos políticos de alto signifi
cado para graode parcela da população, no Brasil, 
tradicionalmente, apenas alguns poucos segmentos 
- parte dos parlamentares, parte dos administrado
res e a tecnocracia ligada à área financeira - dão 
importância a esse processo. 

Na área federal, excluído o episódio da CPI do 
Orçamento, não se tem notfcia de que, em outras 
oportunidades, questões ligadas à elaboração, apro
vação e execução orçamentária tenham interessado 
à população. Nos Estados e nos Municípios, a situa
ção é similar, devendo-se saudar, entretanto, nestes 
últimos, a ocorrência, nos anos recentes, de impor
tantes experiências de administrações que contam 

com a participação efetiva da comunidade, nas deci
sões e ações de interesse local. 

A Constituição Federal, em vários dispositivos, 
faz o chamamento à participação direta da cidadania 
no processo decisório. Além dos mecanismos já tra- -
dicionais do plebiscito e do referendo, a Constituição 
Federal prevê a iniciativa popular na apresentação 
de projetas de lei e, principalmente, estabelece es
paço privilegiado para a participação da comunidade 
na gestão de várias funções governamentais, como, 
por exemplo, da seguridade social. 

Na trilha aberta pela Constituição Federal, 
compete aos administradores públicos e, muito es
pecialmente, ao segme-nto político ampliar o envolvi
mento da sociedade na condução dos negócios pú
blicos e criar novos instrumentos de participação. 

É o que propõem a Proposta de Emenda Cons
titucional n" 4, de 13-2-96, de minha iniciativa, e o 
presente Projeto de Lei Complementar. Durante as 
fases de elaboração, discussão, aprovação e contro
le das chamadas leis orçamentárias- o plano pluria
nual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento 
anual - dois mecanismos passam a ser obrigató· 
rios: a realização de audiências públicas e o acolhi: 
mento de emendas populares aos projetes de lei ci
tados. 

Posto que as necessidades de regulamentação 
desses dois mecanismos são muito diferentes entre 
as unidades governamentais _e, considerando ainda 
a importância da valorização do federalismo, o proje
to de lei estabelece que a União, os estados, o Dis
trito Federal e os municípios regulamentarão, nos 
respectivos âmbitos, as normas básicas aqui defini· 
das. · 

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 1996. ~ 
- Senador Pedro Simon. -

(A Comissão de Assuntos Económi- -
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O projeto 
será publicado e remetido à Comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor Jú-
nior. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N!'-116, DE 1996 

Senhor P~sidente, 
Nos termos do art 71, inciso VIl, da Constitui

ção Federal, combinado com o art. 38, inciso 11, da 
Lei n" 8.443/92, requeiro sejam prestadas pelo Tri
bunal de Contas da União informações sobre se ----
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aquela Corte de Contas, em fiscalização contábil, fi
nanceira, orçamentária, operacional ou patrimonial, 
ou em inspeções ou auditorias realizad~ no Aero
porto Internacional de Viracopos, em Campinas-SP, 
dispOe de dados mediante os quais seja possível 
identificar o titular ou titulares de sua propriedade 
(se a União, o Governo do Estado de São Paulo, o 
Município de Campinas, outros etc.) e, em caso de 
vários proprietários, sua respectiva composição 
acionária. 

Justificação 

O conhecimento da situação jurídica de Viraco
pos é de fundamental importância para que o Sena
do Federal possa formar o competente juízo de valor 
no tocante à operação Banespa 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
Senador Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprova
do o requerimento, a Presidência fará cumprir a deli
beração do Plenário. 

Sobre a mesa, requerimentos de urgência que 
serão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N2117, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei do Senado nQ 6, de 1995, que estabelece o prin
cípio da doação e extirpação de órgãos, tecidos e 
partes do corpo humano para fins de transplante, 
post mortem, salvo expressa disposição em contrá
rio, em vida. (Tramitando em conjunto com os PLS 
nQs. 8 e 15, de 1995). 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
Sebastiao Rocha -Sérgio Machado - Elcio Alva
res - Edison Lobao - José Eduardo Outra - Val
mir Campelo - Ney Suassuna. 

REQUERIMENTO N2 118, DE 1996 

Senhor. Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b, do Regimen

to Interno; requeremos urgência para o Projeto de 
Lei da CâfTlára n• 115, de 1993, de. iniciativa do Se
nhor Presíilente da República, que regula direitos e 
obrigações'· relativos à propriedade industrial. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de .1996. -
Elcio Alvares - Sérgio Machado - Edison Lobao 
- Valmir Campelo -Carlos Bezema - Epitácio Ca
feteira - Carlos Bezema -Romeu Tuma -Gerson 

Camata - Pedro Simon -Mauro Miranda .,. Marlu
ce Pinto - Onofre Quinan - Ramez Tebet - lris 
Rezende -Flaviano Melo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Os re
querimentos que acabam de ser lidos $erão votados 
após a Ordem do Dia, de acordo com o que dispõe o 
art. 340, 11, do Regimento Interno da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em ses
sao anterior, foi lido o Requerimento n" 11 O, de 
1996, do Senador Pedro Simon, solicitando. nos ter, 
mos regimentais, a realiiação de inspeção. pelo Tri
bunal de Contas da União, na Fundação de Assis
tência ao Estudante- FAE. 

Em votaçãc o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
·Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. 
. O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotado 

o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo n" 64, de 1994 (nº 
372/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção Internacional 
sobre a Proibição do Desenvolvimento, Pro
dução, Estocagem e uso de Armas Qui mi
cas e sobre a Destruição das Armas Quími
cas existentes no mundo, assinada pelo 
Brasil em 13 de janeiro de 1993, tendo 

Pareceres sob nos 879 e 880, de 1995, 
das Comissões 

- de RetaçOes Exteriores e Defesa 
Nacional, pela audiência da Comissão de 
Assuntos EconOmicos; e 

- de Assuntos Econõmlcos, favorável 
ao Projeto. 

Em discussão o Projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final. 

É o seguinte a matéria aprovada: 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W-64, DE 1994 

· (N' 372/93, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção Inter
nacional sobre a Proibição do Desenvol
vimento, Produçao, Estocagem e Uso de 
Armas Qufmicas e sobre a Dastruição 
das Armas Qufmicas Existentes no Mun
do, assinada pelo Brasil em 13 de janeiro 
de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 o Fica aprovado o texro da Convençao In

ternacional sobre a Proibiçao do Desenvolvimento, 
Produçao, Estocagem e Uso de Armas Químicas e 
sobre a Destruiçao das Armas Químicas Existentes 
no Mundo, assinada pelo Brasil em 13 de janeiro de 
1993. 

Parágrafo único - Ficam sujeiros à apreciaçao 
do Congresso Nacional quaisquer aros que impli
quem revisão da referida Convençao, bem como 
quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art 49 · 
da Constituiçao Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art 2Q Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicaçao. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decrero Legislativo n" 86, de 1995 (n" 
58/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o complemento ao texro, traduzido 
para o português, da Convençao Internacio
nal sobre a Proibiçao do Desenvolvimento, 
Produção, Estocagein e Uso de Armas Quí
micas e sobre a Destruição de Armas Quí
micas Existentes no Mundo, assinada pelo 
Brasil, no dia 13 de janeiro de 1993, tendo 

Pareceres, sob n"s 881 e 882, de 
1995, das Comissões: 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, favorável ao Projeto com retifica
ção que apresenta; e 

- de Assuntos EconOmicos, favorável 
ao Projeto e à emenda proposta pela Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a pai avra, encerro a 

discussão. 

Em votaçao o Projeto com a retificaçao propos
ta pela .Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda

çao final. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 86, DE 1995 

(N' 58195, Na Câmara dos Deputados) 

Aprova o complemento ao texto, tra· 
duiido para o português, da Convenção 
Internacional sobre a Proibição do De
senvolvimento, Produção, Estocagem e 
Uso de Armas Qu!micas e sobre a Des
truição de Armas Qulmicas Existentes no 
Mundo, assinada pelo Brasil, no dia 13 de 
janeiro de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Fica aprovado o complemento ao texto, 

traduzido para o português, da Convençao interna
cional sobre a Proibiçao do Desenvolvimenro, Pro
duçao, Estocagem e Uso de Armas Químicas e so
bre a Destn.Jiçao de Armas Químicas Existentes no 
Mundo, assinada pelo Brasil, no dia 13 de janeiro de 
1993. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
- do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 

resultar em revisão dos referidos Acordos, assim 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do Art 49 da Constituiçao Fede
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional. 

Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicaçao~ 

rio. 
Art. 3" Revogam-se as disposições em centrá-

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decre10 Legislativo n" 42, de 1995 (n" 
408194, na Cãf118ra dos Deputados). que 
aprova o texto d!l Convençao lnteramerica
na sobre Obrigaçao Alimentar, concluída em 
Montevidéu, em 15 de julho de 1989, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n"s 361 e 
935, de 1995, das Comissões: 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional; e 
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- de Assuntos Sociais (em virtude do 
Requerimento nº 938/95, de audiência). 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no. 151, de 1995 (n" 
143/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Co-Produção 
Audiovisual, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
do Canadá, em Brasília, em 2Tâe janeiro de 
1995, tendo 

Parecer favorável, sob nº 895, de 
1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discuSSão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As S RA.s e Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 5: 

Discussão, em turno únicO, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 152, de 1995 (nº 
74195, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
para Redução da Demanda, Prevenção do 
Uso lndeviao e Combate à Produção e ao 
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substân
cias Psicotrópicas, celebrado entre o Gover
no da República Federativa da Brasil e o 
Governo da República de Cuba, em i3rasma, 
em 29 de agosto de 1994, tenda 

Parecer favorável, sob nº 934, de 
1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discussão o piójeto. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam quei- _ 
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 155, de 1995 (n• 
60195, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo, celebrado em -
Brasília, em 12 de julho de 1994, Suplemen-
tar à Convenção destinada a Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre a Renda e o Ca
pital, assinada em Brasília, em 21 de agosto 
de 1980, entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Noruega, 
tendo 

Parecer favorável, sób nº 891, de 
1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As SRA.s e Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentadas. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no. 156, de 1995 (n• 
92/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé
reos, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Popular da China, em Pequim, em 
11 de julho de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob no. 892, de 
1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discussão o projeto. (Pausa:) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. (Pausa.) 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 157, de 1995 {n" 
145/95, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o texto do Protocolo Interpretativo do 
artigo 44 do Tratado de Montevidéu, assina
do entre Argentina, Bolfvia, Brasil, Chile, Co
lômbia, Equador, México, Paraguai; Peru, 
Uruguai e Venezuela, em 13 de junho de 
1994, no âmbito do Tratado de Montevidéu, 
que criou a Associação Latino-Americana de 
Integração {ALADI), tendo 

Parecer favorável, sob n" 893, de 
1995, da Comissão 

- de RelaçOes Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discussão o projeto. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final. -
O SR. PRESIDENTE {José Samey) -Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 158, de 1995 {n" 
1 82195, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo de Cooperação 
Cultural e Educacional, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Turquia, em 
Brasflia, em 1 o de abril de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n" 894, de 
1995, da Comissão 

- de RelaçOes Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. {Pausa) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) -Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 159, de 1995 {n" 
146/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Relativo ao Uso de 
Peritos em Cooperação Técnica entre Pai
ses em Desenvolvimento, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO). em Bra
sma, em 21 de fevereiro de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n" 933, de 
1995, da Comissão 

- de RelaçOes Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Em discussão o projeto. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden

te, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - Concedo 

a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA {PT-RJ. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, o projeto em discussão trata 
da utilização dos serviços de especialistas estrangei
ros nos países em desenvolvimento, priorizando as 
áreas de agricultura, silvicultura e pesca. Objetiva a. 
auto-suficiência individual e coletiva dos países inte
grantes do acordo, partilhando experiências e capa
cidade técnica 

Haverá o pais favorecido, o país fornecedor e a 
FAO, que mediará os acordos. O perito é solicitado 
pelo pais favorecido. O fornecedor procurará aten
der ao perfil requerido pelo pais solicitante, sujeito 
ao julgamento da FAO. O fornecedor assumirá o pa
gamento da remuneração, e o favorecido, o paga
mento das despesas locais {estada e alojamento), 
enquanto a FAO reembolsará parte das despesas 
durante o período que o perito estiver integrado a 
projeto sob o esquema FAO no pais favorecido {inci
so Vi). Tais pagamentos estarão sujeitos à revisão a 
cada dois anos pelas partes do acordo, como tam
bém poderão ser denunciadas a qualquer momento 
irregularidades constatadas. 

A experiência com serviços desse tipo, bastan- -
te experimentado no nosso País, tem resultados va
riados, merecendo rigorosa avaliação no sentido da 
exigência quanto à qualificação do especialista e ex
periência adequada às necessidades dos serviços; 
nivelamento com os;rendimentos dos especialistas 
nacionais que atu~ na mesma área e mu~as vezes 



368 ~-- ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

nos mesmos serviços; favorecimento de homólogos 
nacionais que aluam junto aos peritos, merecendo o 
mesmo tipo de avaliação. 

Embora considerando da maior importância 
esse tipo de ajuda mútua e intercâmbio, por ter con
vivido por longo tempo com esse tipo de experiên
cia, recomendo que se discuta a criação de um sis
tema exigente de avaliação dos rasuRados dos tra
balhos. Muito dinheiro nacional já foi gasto inutilmen
te com esse tipo de intercâmbio. 

Por isso. Sr. Presidente, diante do exposto, en
caminho o nosso voto contrário a essa proposição. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua 
em discussão o projeto. (Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discossão. 

Em votação. 
As Sras e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 145, de 1995 (apresentado 
como conclusão do Parecer n" 919, de 
1995, da Comissão de Assuntos Econômi
cos), que autoriza a República Federativa de 
Brasil a contratar doação japonesa. destina
da à assistência técnica no âmbito do proje
to de descentralização de transportes urba
nos em cidades de médio porte, no valor 
equivalente a cento e trinta e seis milhões e 
quatrocentos mil ienes japoneses, tende 

Parecer sob n" 19, de 1996, da Cernis-
são 

- de Serviços de Infra-Estrutura, fa
vorável, nos tennos do substitutivo que ofe
rece. • 

Em discussão o projeto. 
O SR. WALDECK ORNELAS- Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Senador Waldeck Ornelas, para discutir a 
matéria. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
embora se denomine projeto de descentralização de 
transportes urbanos em cidades de porte médio, 
essa doação japonesa, feita através do Banco Mt.n
dial, também envolve recursos. para apoiar projetes 

de modernização dos metrOs de Belo Horizonte e 
Recife. 

Vejam V. Ex"s a situação que se cria Já apro
vamos, em novembro do ano passado, uma opera
ção de crédito de US$99 milhões, do Banco Mt.n
dial, para o metrO de Belo Horizonte. No final da 

~ convocação extraordinária, aprovamos mais US$1 02 
milhões para o metrO de Recife. No entanto, os re
cursos de US$1 milhão e pouco de doação, para 
apoiar a elaboração dos projetes, não foram aprova
dos devido ao trâmite demorado, tanto no Executivo 
como no Legislativo. Quer dizer, já contratamos a 
execução das obras e não criamos ainda as condi
ções para receber os recursos destinados à elabora
ção do projeto. 

Tive oportunidade de relatar esse projeto na 
Comissão de Infra-Estrutura; observei que há neces
sidade - razão pela qual apresentei um destaque -
de mudança. de adaptação no parecer da Comissão 
de Assuntos EconOmicos, que tem a preferência, 
porque o projeto previa a liberação de metade dos 
recursos no exercfcio de 1995, e o final do prazo de 
vigência em 30 de junho próximo, para, se necessá
rio, dilatar esse prazo. 

Vejam V. Ex's, não é um caso isolado a ques
tão das doações. Vejo que a Comissão de Assuntos 
EconOmicos, na próxima reunião, vai analisar uma 
modificação na resolução que autorizou o Brasil a 
receber uma doação do Grupo dos 7, no valor de 
US$2,1 milhões. destinada ao Programa Piloto de 
Proteção de Florestas T repicais. 

Ora, em conta!o com a Secretaria de Assuntos 
Internacionais do Ministério do Planejamen!o, pude 
verificar que existem, em tramitação no Executivo, 
cerca de doze projetes de doação, sempre acopla
dO$ a projetes de financiamento do Banco Mundial, 
algo em tomo de US$10 mQhões. Como o Pars tem 
enfrentado certa dificuldade em receber esses recur
sos, apresentei, ainda no perfodo da convocação ex
traordinária. o Projeto de Resolução n" 8, para regu
lamentarmos, em caráter normativo, as operações 
externas de natureza financeira Embora sejam doa
ções, são conceituadas como de natureza financei
ra, porque há transferência de recursos, apesar de 
terem caráter não-reembolsáveL Esse projeto de re
solução, que já tem parecer favorável do Relator, 
Senador Ramez Tebet, será apreciado peia Comis
são de Assuntos EconOmicos e deverá vir proxima
mente a este Plenário. 

Por isso, Sr. Presidente, .considero importante 
aprovarmos essa doação com os dois. destaques 
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que foram apresentados, e esse futuro projeto de re
solução que trata normativamente da questão das 
doações, dispensando esse trâmite burocrático, 
complexo e demorado, que tem limitado a utilização, 
pelo País, dos recursos de doação externa. . 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -A maténa 
continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Vamos passar à votação. 
Sobre a mesa,- ·requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. 1 o Secretário em exercício, Senàdõr Nabor 
~n~~ -

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO W 119, DE 1996 

Senhor Presidente 
Nos termos do art. 312, alínea b, do regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do das expressões operação de e junto ao Governo 
do Japão, constantes do art. 1" do Substituitivo, da 
Comissão de lnfra-€strutura, ao projeto de Resolu
ção n" 145, de 1995, a fim de que passem a constar 
do mencionado projeto, apresentado como conclu
são do parecer da Comissão de assuntos Ec!lnômi-
cos. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. -
Waldeck Omelas 

REQUERIMENTO W 120, DE 1996 

Senhor Presidente 
Nos termos do art. 312, alínea b, do regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do da expressão ou data posterior, a critério do doa
dor, constante da alínea f do art. 12 do Substitutivo, 
da Comissão de lnfra-€strutura, ao Projeto de Reso
lução n" 145, de 1995, a fim de que passe a constar 
do mencionado projeto, apresentado como conclu
são do parecer da Comissão de assuntos Económi
cos. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
Waldeck Omelas: -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprova
dos os requerimentos, as partes destacadas serão 
votadas oportunamente. 

Em votação o projeto, que tem preferência re
gimental, nos termos do art. 300. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o projeto, fica prejudicado o substitu

tivo, ressalvados os destaques. 

Em votação o destaque que pede a transferên
cia das expressões "operação de" e "junto ao Gover
no do Japão", constantes do substitutivo, para cons
tarem do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o segundo destaque: colocação da 

expressão "ou data posterior a critério do doador", 
destacada do substitutivo, para que conste do proje
to. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram -
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Ficam inseridas ao projeto as expressões apro

vadas. 
'A matéria vai à Comissão Oiretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 12: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 6, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer n2 15, de 1996, 
da Comissão de Assuntos Económicos), que 
autoriza a contratação de operação de crédi
to externo, no valor de sessenta e oito mi
lhões, setecentos e noventa mil, cento e lrin- -
ta e seis francos franceses e noventa e três ~ 
centavos, entre a Replblica Federativa do 
Brasil e o Banco Paribas, destinada ao finarr 
ciamento integral do custo da importação de 
equipamentos e serviços a serem fornecidos 
pela empresa francesa Aérospatiale. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra o Senador José Eduardo Outra para discu
tira matéria. 

V. Ex.> dispõe de dez minutos. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
Presidência da República solicita autorização para 
contratação de crédito externo no valor de 68 milhõ
es de francos, aproximadamente, destinada à impor
tação de equipamentos e serviços no âmbito do Pro
jeto de Modernização das Fragatas classe Niterói e 
do Programa de Reaparelhamento da Marinha. Os 
recursos, em sua maior parte, serão gastos com re- _ 
certificação de 22 mísseis Exocet e pagamento de 
seguro. 
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O valor da presente solicitação é relativamente 
baixo. E, uma vez comprados os equipamentos, a 
sua alocação não pode ser postergada ou evitada. 

No entanto, Sr. Presidente, devemos novamen
te registrar os excessivos gastos já realizados com 
esse projeto. Nos últimos dois anos, o Governo já 
contratou operações que somavam, no total, R$1 bi
lhão, aproximadamente. O valor não se distancia 
muito, portanto, do custo do Projeto Sivam. E, tam
bém como o Projeto Sivam, o crédito está vinculado 
à importação de equipamentos e serviços, repre
sentando, mais uma vez, um desestimulo à indústria 
nacional. Assim como no Sivam, os equipamentos 
comprados estão defasados tecnologicamente e não 
resistem a uma análise preliminar de custo/benefício 
frente às prioridades evidentes de um País que pri
ma pela desigualdade e pela exclusão da maioria da 
sua população. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, apesar de constituir-se em uma operação de 
baixo valor relativo, esse gasto é decorrente de ope
rações anteriores com as quais não concordamos, e 
já nos manifestamos contrariamente no momento da 
sua apreciação. 

Em nome da Bancada do Partido dos Traba
lhadores, encaminhamos contrariamente ao Projeto 
de Resolução n2 6, de 1996. 

Muito obrigado. 
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 

em discussão. (Pausa). Encerrada 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra a V. Ex•, para encaminhar. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para en

caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, fui o Relator deste projeto e 
nele verificamos que o custo de cada fragata é de 
cerca de 400 milhões, e já temes os exocet. Se não 
fizermos essa revisão, eles não valerão nada Um 
pais com 8.500 km de costa necessita, para prote
gê-la, desse equipamento, 

Entendo o posicionamento do Líder do PT, 
mas peço aos Srs. Senadores que votem -a favor 
para que nossa Marinha disponha do mínimo, já que 
ela não tem realmente o que necessitaria ter. 

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 
peço a palavra para e~caminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Concedo 
a palavra a V. Ex•. para encaminhar. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr.· Presidente, 

Sr"s e Sr. Senadores, mais uma vez, levanto a mi
nha voz contra um processo que nos leva a esta si
tuação aluai e que se repete sem que tomemos ple
na consciência de sua origem e de seus resultados. 

Ein 1976, foi escrito um livro no Japão intitula
do Japan and Developing Countries que propõe 
um projeto chamado Global New Deal, uma repeti
ção em escala mundial daqueles gastos, daquelas 
despesas que o Presidente Roosevelt fez nos anos 
30 e das quais resutou no soerguimento do capita
lismo norte-americano e do mundial. 

Existe um projeto em andamento, e o Sivam é 
de fato um momento desse projeto. Agora, em esca
la menor, esse financiamento para que o Brasil im
porte os exocet Come esses implementos viriam 

- socorrer se o Exército Nacional se encontra sucatea
do? O Exército Nacional periférico se encontra com
pletamente inerme diante de um processo de centra
lização nos Estados Unidos, principalmente, de to
das as potências bélicas e espaciais do mundo! 

De que vale agora esse recurso que viria em 
-defesa de nossa imensa costa? Defesa contra 
quem? Defesa contra Ql!BI inimigo exterrio? -

Portanto, diante do fracasso, da crise, da de
sarticulação, da economia montada em tomo dos 
gastos e da hipertrofia do Executivo, principalmente 
nos setores de ponta, bélicos e espaciais, o governo 
dos Estados Unidos passou 23 dias de albsoluta ine
xistência, antecipando aquilo que resu~aria no apro
fundamento da aplicação dessas medidas, que são 
incompatíveis com a dinâmica capitalista de reduzir 
gastos, de enxugar a máquina 

Não há dúvida nenhuma de que a magreza 
pode ser uma virtude estética para as mulheres; cor
tar gorduras pode ser bom para um açougueiro, mas 
para um governo capitalista isso é uma obrigação 
dolorosa Quando o governo dos Estados Unidos fez 
isso, cortando gastos bélicos e espaciais em 20%, 
entre 1987 e 1995, o que aconteceu foi o desempre
go, o aprofundamento da crise e a desarticulação do 
sistema 

Para que isso não se aprofunde, os governos 
cêntricos dos Estados Unidos, do Japão, da França 
e da Alemanha criam esse sistema, que vai empur
rar para nós, de novo - os periféricos, os subdesen
volvidos -, a tarefa de comprar aquelas bugigangas 
que os Estados Unidos, que o governo nortt>-ameri
cano, que o governo cêntrico não pode comprar 
mais, sob pena de aumentar a sua dívida externa. 
que já atingiu o patamar superior. 

Portanto, temos que comprar, nos endividar 
cada vez· mais, e agora existe uma espécie não mais 
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de ~anões do Orçamento, mas de gigantes, que, lá 
fora, articulam o nosso endividamento externo, para 
que nós possamos fazer as obras que eles pré-de-
terminaram. _ 

Assim, também o nosso Orçamento assume 
uma feição periférica e secundária diant? desse en
dividamento externo, extra-orçamentário, obviamen
te, e que Só nós do Senado poderemos barrar. 

Tenho certeza de que, mais uma vez, as mi
nhas palavras não terão qualquer resultado prático, 
mas também tenho certeza de que dentro de poucos 
anos irão cobrar. aqueles que estudarem o nosso 
momento histórico, do Senado uma função que ele 
deixou de exercer, porque esta Casa é o único orga
nismo capaz de barrar o endividamento externo, 
sendo mais exigente diante desse processo contí
nuo de endividamento e cobrando mais quando pre
cisarmos recorrer a esses empréstimos externos e 
só fazê-lo emilltimas circunstâncias. ~ 

Por isso levanto a minha voz contra esse endi
vidamento exacerbado, que permite aos gigantes 
empresariais internacionais, como a Raytheon e ou
tras, continuar encontrando clientes. Agora é a CIA 
que procura, em escala mundial, clientes para as in
dústrias que não têm mais compradores nos Esta
dos Unidos, porque o comprador exclusivo, pratica
mente, era o próprio governo americano, que se en
contra em crise de neoliberalismo. 

Assim, diante desse processo, quero apenas 
registrar a minha consciente oposição a esse tipo de 
empréstimo externo e o fato de sabermos que ape
nas o Senado Federal seria capaz de põr cobro a 
esse processo, que tantas vezes nos infelicitou ao 
longo de nossa história - a última crise se deu em 
1982 e parece que nos esquecemos dela. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota

ção. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam 

a matéria queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, contra o voto dos Srs. Senadores Lau
ra Campos, Eduatdo Suplicy, José Eduatdo Outra e 
das Srªs Senadoras Benedita da Silva e Marina Silva 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
çãofinal. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 13: 

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n'! 68, de 
1995 ( n'! 163/95, na Câmara dos Deputa
dos), que altera os arts. 71 e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais T railsitórias, in-

traduzidos pela Emenda Constitueional de -
Revisão n" 1 , de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n" 1 o, de 1996, 
da Cor :ssão 

- de Constituiçao, Justiça e Cidada
nia, vencidos os Senadores Josaphat Mari
nho, Ademir Andrade, Roberto Freire, Ro
naldo Cunha Lima, Benedita da Silva e Car
los Patrocínio. 

(Primeiro dia de discussão) 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do art. 363 do Regimento Interno, a matéria 
constará da Ordem do Dia, durante três sessões, em 
fase de discussão, quando poderão ser apresenta
das emendas que não alterem o mérito da matéria, 
assinadas por um terço, no mínimo, da composição 
do Senado. 

Transcorre hoje o primeiro dia de discussão. 
Oíscussão da Proposta, em segundo turno. 

(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra a matéria 

constará da Ordem do. Dia da próxima sessão para 
prosseguimento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 14: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição no 1 , de 
1996 (n" 48/95, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao inciso 11 do artigo 
192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n" 20, de 1996, 
daComíssão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Primeiro dia de discussão) 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto do art. 358, § 2°, do Regimento 
Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante 
cinco sessões, em dias úteis consecutivos, quando 
poderão ser oferecidas emendas assinadas por um 
terço da composição do Senado. 

Transcorre hoje o primeiro dia de discussão.· 

Discussão da Proposta, em primeiro turno. 
(Pausa.) . 

Não havendo quem peça a palavra a matéria 
constará da Ordem do Dia da próxima sessão para 
prosseguimento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais que serão lidas _ 
pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Nabor 
Júnior. 
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São lidas as seguintes rativa do Elrasil e o Governo do Canadá, em Elrasma, 
em 27 de janeiro de 1995. 

PARECER N!' 46, DE 1996 . Sala de reunião da Comissão. 27 de fevereiro 
(Da Comissão Diretora) 

de 1996.- José Samey, Presidente- Teotonio Vi-
Redação final do Projeto de Decreto leia Filho, Relator- Ney Suassuna - Levy Dias. 

Legislativo n• 42, de 1995 (n• 408, de ANEXO AO PARECER N247, DE 1996 
1994, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional apro-
A Comissão Diretora apresenta a redação final vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter-

do 2rojeto de Decreto Legislativo n• 42, de 1995 (n• mos do art 48, item 28, do Regimento Interno. pro-
408, de 1994), na Câmara dos Deputados), que mulgo 0 seguinte 
aprova o texto da Convenção lnteramericana sobre 
Obrigação alimentar, concluída em Montevidéu, em DECRETOLEGISLATIVO N2 . DE f996 
15 de julho de 1989. . Aprova o texto do Acordo de Co-

. Sala de Reuniões da Comissão, 27 de feverei- Produção Audiovisual, celebrado entre o 
ro de 1996. - José Sarney, Presidente - TeotOnio Governo da República Federativa do Bra-
Vilela Filho, Relator- Ney Suassuna- Levy Dias. sil e o Governo do Canadá, em Brasília, 

ANEXO AO PARECER N• 46, DE 1996 em 27 de janeiro de 1995. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro- O Congresso Nacional decreta: 
vou. e eu, , Presidente do Senado Federal, Art 1• é aprovado o texto do Acordo de Ca-
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento lnter- Produção Audiovisual, celebrado entre o Governo da 
no, promulgo o seguinte . República Federativa do Brasil e o Governo do Ca-

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 . -· nadá, em Elrasília, em 27 de janeiro de 1 995. . 
Parágrafo único. São sujeitos à apreciáção . do 

Aprova o texto da Convençao lntera- Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem 
mericana sobre Obrigação Alimentar, con- modificação do referido Acordo, assim como quaisquer 
clufda em Montevidéu, em 15 de julho de ajustes complementares que, nos termos do art. 49, 1, 
1989. da Constituição Feôeral, acarretem encargos ou com- . 

O Congresso Nacional decreta: promissos gravosos ao patrimônio nacional. 
Ar!. 12 é ·aprovado o texto da Convenção lnte- Art 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor 

ramericana sobre Obrigação Alimentar, concluída na data de sua publicação. 
em Montevidéu, em 15 c!e julho de 1989. Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do - PARECER N" 48, f.)e 1996 
Congresso Nacional quaisquer atas que impliquem (Da Comissão Diretora) 
revisão da referida Convenção, bem como quaisquer 
atas que, nos termos do art 49, I, da Constituição Redação final do Projeto de Decreto 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gra- Legislativo n• 152, de 1995 (n• 74, de 
vasos ao patrimônio nacional. 1995, na Câmara dos Deputados). 

Art 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor A Comissão Diretora apresenta a redação final 
na data de sua publicação. do Projeto de Decreto Legislativo n" 152, de 1995 

Art.3"'Revogam-seasdisposiçõesemcontrário. (n" 74, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
PARECER N!' 47, DE 1996 aprova o texto de Acordo de Cooperação para Re-

(Da Comissão Diretora) dução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e : 
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpe- · 

Redaçao final do Projeto de Decreto centes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre 
Legislativo n• 151, de 1995 (n" 143, de o Governo da República Federativa do E!rasil e o 
1995, na Câmara dos Deputados). Governo da República de Cuba, em Elrasília, em 29 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final de agosto de 1994. 
do . Projeto de Decreto Legislativo nO 151, de 1995 Sala de Reunião da Comissão, 27 de fevereiro 
(n" 143, de 1995, na Câmara dos Deputados), que de 1996.- José Samey, Presidente- Teotonio Vi-
aprova o texto do Acordo de Cc-Produção Audiovi- leia Filho, Relator - Ney Suassuna - Renan ca-
sual, celebrado entre o Governo da República Fede- lheiros - Levy Dias. 
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ANEXO AO PARECER N"48, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, itern 48, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº -.DE 1996 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração para Redução da Demanda, Pre
venção do Uso Indevido e Combate à 
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpe
centes e Substancias Psicotrópicas, cele
brado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica de Cuba, em Brasflia, em 29 de 
agosto de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração para Redução da Demanda, Prevenção do 
Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilí
cito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Cuba, em 
Brasília, em 29 de agosto de 1994. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que impliquem 
modificação do referido Acordo, assim como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do 
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio
nal. 

Art 2º Estê Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

rio. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em centrá-

PARECER N• 49, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 155, de 1995 (nº 60, de 
1995, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 155, de 1995 
(nº 60, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo, celebrado em Brasília, 
em 12 de julho de 1994, Suplementar à Convenção 
destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Ren
da e o Capital, assinada em Brasília, em 21 de agos
to de 1980, entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da Noruega. 

Sala de Re_união da Comissão, 27 de fevereiro 
de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney Suassu
ria, Relator - Teotonio Vilela Filho - Renan Ca
lheiros - Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER Nº49, DE 1996 

Faço saber que o Congresso -Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISlATIVO Nó-. DE-1996 

Aprova o texto do protocolo, cele
brado em Brasília, em 12 de julho de 
1994, Suplementar à Convenção destina
da a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir 
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 
sobre a Renda e o Capital, assinada em _ 
Brasflia, em 21 de agosto de 1980, entre o 
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da Noruega. 

O Congresso -Nacional decreta: 
Art. 1 º É aprovado o texto do Protocolo, cele

brado em Brasília, em 12 de julho de 1994, Suple
mentar à Convenção destinada a Evitar a Dupla T ri- . 
butação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de _ 
Impostos sobre a Renda e o Capital, assinada em ~
Brasília, em 21 de ag-osto de 1980, entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo_da 
Noruega. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que impliquem 
modificação do referido Protocolo Suplementar, as: 
sim 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. 

rio. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em centrá-

PARECER N• 50, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Aedação final do Pro]etode Decreto 
Legislativo n• 156, de 1995 (n• 92, de 
1995, na Cãmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 156, de 1995 
(nº 92, de 1995, na Câmara dos Deputados), que __ 
aprovao texto do Acordo sobre ServiçOs Aéreos. ce- __ 
lebrada entre o Governo da República Federativa do 
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Brasil e o Governo da República Popular da China, 
ern Pequim, em 11 de julho de 1994. · 

Sala de Reunião da Comissão, em 27 de feve
reiro de 1996. - José Samey - Presidente Teotô
nio Vilela Filho, Ney Suassuna, Relator Renan 
Calheiros- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER 
N• 50, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou. e eu, Presidente do Senado .Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do· Regimento Interno. pro
mulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• , DE 1996 

Aprova o texto do Acordo sobre Ser
viços Aéreos, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular da China, em 
Pequim, em 11 de julho de 1994. 

O Congresso Nadorial decreta: 
Art 1• t: aprovado o texto do Acordo sobre 

Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da ·Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Popular da China, em Pequim, ein 11 de julho de 
1994. .. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovaÇão do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art 49, I, da Cons~tuição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional. 

Art 2• Esle Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N" 51, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao 1inal do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 157, de 1995 {n" 145, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 157, de 1995 
(n" 145, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo Interpretativo do art. 44 
do Tratado de Montevidéu, assinado entre Argenti
na, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Méxi
co, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezueia, em 13 de 
junho de 1994, no âmbito do Tratado de Montevidéu, 
que criou a Associação latino-Americana de Inte
gração (ALADI). 

Sala de Reunião da Comissão; 27 de fevereiro 
··ae 1996.- José Sarney, Presidente -Ney Suassu~ 

na, Relator- Teotonio Vilela Filho- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N•51, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do. art. 48, item 28;do Regimento Interno. pro
mulgo o seguinte 

OECREJO LEGISLATIVO N• , DE 1996 _ _ 

Aprova o texto do Protocolo Inter
pretativo do Art. 44 do Tratado de Monte
vidéu, assinado entre Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, 
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, em 
13 de junho de 1994, no âmbito do Trata
do de Montevidéu, que criou a Associa
ção Latino-Americana de Integração 
{ALADI). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• t: aprovado o texto do Protocolo Inter

pretativo do Art 44 do Tratado de Montevidéu, assi
nado entre Aigeníina, Bolívia, Brasil, Chile, Col6m
bia, Equador, Méxiéo, Paraguai, Peni, Uruguai e Ve
nezuela, em 13 de junho de 1994, no âmbito do Tra-

.· lado de Montevidéu, que criou a Associação Latino
Americana de Integração (ÀLADI). 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re' -

- sultar em revisão do referido protocolo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos· ao patrimônio na
cional. 

Art 2"- Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

rio. 
Art 32 Revogam-se as disposições em centrá-

PARECER N" 52, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 158, de 1995 (n• 182, de 
1995, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 158, de 1995 . 
(n" 182, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e 
Educacional, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Turquia, em Brasília, em 1 O de abril de 1995. 
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Sala de Reunião da Comissão, 27 de fevereiro 
de 1996. - José Sarney, Presidente- Ney Suassu
na, Relator- Levy Dias- Teotonio Vilela Filho. 

ANEXO AO PARECER N•52; DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou. e, eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• , DE 1996 

Aprova o texto do Acordo de Coope
raçao Cultural e Educacional, celebrado 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da 
Turquia, em Brasma, em 10 de abril de 
1995. 

O Congresso Nacional deereta: 
Art 1• t aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Cultural e Educacional, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Turquia, em Brasília, em 10 
de abril de 1995. 

Parágralo único. São sujeitos ã aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art· 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio na
cional. 

Art 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N" 53, DE 1996 
(Da Comissao Diretora) 

Redaçao final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 159, de 1995 (nº 146, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissao Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 159, de 1995 
(nº 146, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Relativo ao Uso de Peritos 
em Cooperação Técnica entre Países em Desenvol
vimento, celebrado entre o Governo da -República 
Federativa do Brasil e a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO), em 
Brasília, em 21 de fevereiro de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de feverei
ro de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney Suas
suna, Relator - Teotonio Vilela Filho- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER 
N• 53, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• ,DE 1996 

Aprova o texto do Acordo Relativo 
ao Uso de Peritos em Cooperação T écni
ca entre Pafses em Desenvolvimento, ce
lebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e a Organizaçao das 
Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO), em Brasma, em 21 de 
fevereiro de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 t aprovado o texto do Acordo Relativo 

ao Uso de Peritos em Cooperação T écnicá entre 
Países em Desenvolvimento; celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e a Organi
zação das Nações Unidas para a Alimentação e a __ 
Agricultura (FAO), em Brasília, em 21 de levereiro 
de 1995. 

Parágrafo único~ São sujeitos ã aprovação do -
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio na- -
cional. 

Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N" 54, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nº 145, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 145 de 1995, que autori
za a República Federativa do Brasil a contratar doa
ção japonesa, destinada à assistência técnica no 
âmbito do projeto de descentralização de transpor
tes urbanos em cidades de médio porte, no valor 
equivalente a Y136,400,000 (cento e trinta e seis mi

- lhões e quatrocentos mil ienes japoneses). 
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de feverei

ro de 1996: - José Sarney, Presidente - TeotOnio 
Vilela Filho, Relator- Ney Suassuna - Levy Dias 
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ANEXO AO PARECER 
Nº 54, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 _ 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operaçao de doaçao, 
junto ao Governo do Japão, destinada à 
assistência técnica no âmbito do projeto 
de descentralização de transportes urba
nos em cidades de médio porte, no valor 
equivalente a V$ 136,400,000 (cento e 
trinta e seis milhOes e quatrocentos mil 
ienes japoneses) 

O Senado Federal resolve: -
Art. 1• t: a República Federativa do Brasil auto

rizada a contratar operaçâo de doaçâo, junto ao Go
verno do Japão, destinada à assitência técnica no 
âmbito do projeto de descentralização de transpor
tes urbanos em cidades de médio porte, no valor 
equivalente a Y 136,400,000 (cento e trinta e seis 
milhões e quatrocentos mil ienes japoneses). 

Art. 2• As condições financeiras básicas da 
contratação da doação japonesa são as seguintes: 

a) donatário: República Federativa do Brasil; 
b) doador. Japão, representalo pelo Banco lntera

mericano para Reconstruçã:> e Desenvolvimento BIRD; 
c) natureza da operação: doação com encargo; 
d) valor: equivalente a até Y 136,400,000 (cen

to e trinta e seis milhões e quatrocentos mil ienes ja
poneses; 

e) finalidade: aportar recursos para o projeto de 
descentralização de transportes urbanos em cidades 
de médio porte; 

I) data limite para o desembolsa 30 de junho de 
1996, ou data posterior, a critério do doador, não se 
prevendo alocação de recursos para contrapartida. 

Art. 3º A autorizaçao por esta Resoluçâo deve
rá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos e qua
renta) dias, contado a partir de sua publicaçâo. 

Art. 4º Esta Resoluçâo entra em vigor na data 
de sua publicaçâo. 

PARECER NO 55, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 6, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redaçâo final 
do Projeto de Resolução n• 6, de 1996, ql.Je autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar opera-

çao de crédito externo, no valor de 
FF$68.790.136,93 (sessenta e oito milhões, sete
centos e noventa mil, cento e trinta e seis francos 
franceses e noventa e três centavos) junto ao Ban
que Paribas, destinada ao financiamento integral do 
custo da importaçâo de equipamentos e serviços a -
serem fornecidos pela empresa francesa Aérospatia
le. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de feverei
ro de 1996. -José Samey, Presidente - Ney Suas
suna, Relator- Teotonio Vilela Filho- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER 
Nº 55, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, _Presidente, nos termos do ar!. 48, item 
2H, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃONº ;DE 1996 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
temo, no valor de FF$68.790.136,93 (ses
senta e oito milhOes, setecentos e noven
ta mil, cento e trinta e seis francos fran
ceses e noventa e três centavos) junto ao 
Banque Paribas, destinada ao financia
mento integral do custo da importaçao de 
equipamentos e serviços a serem forne
cidos pela empresa francesa Aérospatia
Ie. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a República Federativa do Brasil auto

rizada a contratar operaçâo de crédito externo, no 
valor de FF$68.790.136,93 (sessenta e oito milhões, 
setecentos e noventa mil, cento e trinta e seis fran
cos franceses e noventa e três centavos) junto ao 
Banque Paribas, destinada ao financiamento integral 
do custo da importaçâo de equipamentos e serviços 
a serem fornecidos pela empresa francesa Aérospa
tile. 

Parágrafo único. A operação destina-se ao fi
nanciamento do custo da importaçâo de equipamen
tos e· serviços a serem fornecidos pela empresa 
francesa Aérospatiale, que tem por escopo a recerti
ficaçâo de vinte e dois mísseis Exocet MM40 B1, no 
âmbito do Projeto de Modernização das Fragatas 
Classe Niterói!Programa de Reaparelhamento da 
Marinha (PRM/11 PPOM), e ao financiamento do prê
mio de seguro devido ao Campagnie Fraçaise dAs
surance pour le Commerce Extérieur- COFACE. 
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Art. 2" A operação de crédito externo referida 
no artigo anterior terá as seguintes condições finan
ceiras: 

a) devedor: República Federativa dó Brasil; 
b) credor. Banque Paribas; 
c) valor. FF$68.790.136,93, sendo: -~ 

- FF$65.916.191.00 (sessenta e cinco milhões, 
novecentos e dezasseis mil, cento e noventa e um 
francos franceses), para financiamento de 85% (oi
tenta e cinco por cento) do valor de equipamentos e 
serviços;· 

- FF$2.873.945,93 ídois milhões, oitocentos e 
setenta e três, novecentos e quarenta e cinco fran
cos franceses e noventa e três centavos). para fi
nanciamento do seguro de crédito Coface; 

d) juros: 8,29% a.a. (oito virgula vinte e nove 
por cento ao ano) fixos incidentes sobre o saldo de
vedor do principal, a partir de cada desembolso; 

e) seguro de crédito: FF$2.873.945,93- 4,36% 
(quatro vírgula trinta e s~eis por cento) sobre 
FF$65.916.1 91,00) já incluído no valor financiado -
acima; 

I) comissão de gestão: 0,5% a.a.(zero vírgula 
cinco por cento ao ano) sobre o valor financiado; 

g) comissão de compromissos: 0,5% a.a. (zero 
vírgula cinco por cento ao ano) sobre o valor não de
sembolsado do financiamento, devido a partir da 
data da assinatura da Convenção de Abertura de 
Crédito; 

h) despesas gerais: as razoáveis limitadas a 
0,1% (zero vírgula um por cento) do valor desembol
sado; 

i) juros de mor<r. limttado a Libor mais 1% a. a. 
(um por cento ao ano), não podendo ser inferior a 
9.29% aa. (nove vírgula vinte e nove por cento ao 
ano); 

j) condições de pagamento: 

1) do principal: em seis parcelas semestrais, 
iguais e consecutivas vencendo-se a primeira seis 
meses após a data definida como ponto de partida 
do reembolso do crédito de cada lote; 

2) dos juros: semestralmente vencidos; 
3) da comissão de gestão: após emissão do 

Certificado de Autorização; 
4) do seguro de crédito: acrescido ao valor do 

principal e pago nas mesmas condições de financia
mento; caso não venha a integrar o principal finan
ciado, seu pagamento só poderá ocorrer após a 
emissão do Certificado de Autorização, pró-rata de
sembolsos, diretamente à Coface, ou alternativa
mente ao credor, após comprovado seu recolhimen
to no exterior. 

5) da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, sendo a primeira parcela pagável 
após a emissão do Certificado de Autorização; 

6) das despesas ~gerais: após a emissão do 
Certificado de Autorização. mediante comprovação, 
devendo ser pagas em reais, exceto aquelas incorri
das no exterior que só possam ser pagas em moeda 
estrangeira. 

Art. 32 O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de quinhentos e quarenta 
dias. contado a partir de sua publicação. 

Art. ~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

~O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Os pare
ceres lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1 • Secretário em exercício, Senador Nabor 
Júnior. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 121, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo oQ 42, de 1995 (oº- 408/94, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da 
Convenção lnteramericana sobre Obrigação Alimen
tar, concluída em Montevidéu, em 15 de julho de 
1989. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
Senador Renan Calheiros. 

REQUERIMENTO N" 122, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo oQ 151, de 1995 (nº- 143/95, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo de Cc-Produção Audiovisual, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Canadá, em Brasnia, em 27 de janeiro 
~1W~ ~ ~~~ 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. - -
Senador Renan Calheiros. 

REQUERIMENTO N"-123, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termo~ do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo nº- 152, de 1995 (nº- 74/95, na 
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Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo de Cooperação para Redução da Demanda, 
Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção 
e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 
Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba, em Brasília, em 29 de agosto de 1994. 

Sala das Sessõ.es, 27 de fevereiro de 1996. -
Senador Renan Calheiros. 

REQUERIMENTO N• 124, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação. da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 155, de 1995 (nO 60/95, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Pro
tocolo, celebrado em Brasília, em 12 de julho de 
1994, Suplementar à Convenção destinada a Evitar 
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital, as
sinada em Brasília, em 21 de agosto de 1980, entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Noruega. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
Senador Renan Calheiros. 

REQUERIMENTO N" 125, DE 1996 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 156, de 1995 ·(n" 92195, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular da China, em Pequim, 
em 11 de julho de 1994. 

Sala das Sessões, ·em 27 de fevereiro de f996. 
- Senador Renan Calheiros. 

REQUERIMENTO N" 126, DE 1996 

Senhor Presidente 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 157, de 1995 (nO 145/95, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Pro
tocolo Interpretativo do Artigo 44 do Tratado de Mon
tevidéu, assinado entre Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, México, ·Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela, em 13 de junho de 1994, no 

âmbito do Tratado de Montevidéu, que criou a Asso
ciação Latino-Americana de Integração (ALADI). 

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 1996. 
-Senador Renan Calheiros. · · · 

REQUERIMENTO N" 127, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, _ 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do projeto de _, 
Decreto Legislativo n" 158, de 1995 (n" 182/95, na 
Câmara dos Deputados). que aprova o texto do 
acordo de Cooperação Cultural e Educacional, cele
brado entre o Governo da Republica Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Turquia, em 
Brasília, em 1 O de abril de 1995. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
Senador Romeu Tu ma. 

REQUERIMENTO N•128, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo nO 159, de 1995 (n" 146/95, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo Relativo ao Uso de Peritos em Cooperação 
técnica entre Países em Desenvolvimento celebrado 
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e 
a Organização das Nações Unidas para a Alimenta
ção e a Agricultura (FAO), em Brasília, em 21 de fe
vereiro de 1995. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. -
Senador Romeu Tu ma. 

REQUERIMENTO N•129, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. ·321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 145, de 1995 (apresentado corno con
clusão do Parecer n• 919, de 1995, da Comissão de 
Assuntos Económicos), que autoriza a República 
Federativa do Brasil a contratar doação japonesa, 
destinada à assistência técnica no âmbito do projeto 
de descentralização de transportes urbanos em ci
dades de médio porte, no valor equivalente a cento 
e trinta e seis milhões e quatrocentos mil ienes japo
neses. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. _: 
Senador Waldeck Ornelõs. 
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REQUERIMENTO N•130, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n2 6, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer n" 15, de 1996, da_ Comissão de As-, 
suntos Econômicos); -que autoriza a contratação de 
operação_cle~J::rédito externo, no valor de sessenta e 
oito milhões, setecentos e noventa~ mil, cento e trinta 
e seis francos franceses e noventa e Jrês centavos, 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Paribas, destinada ao financiamento 1n1egral do cus
to da importação de equipamentos e serviços a se
rem fornecidos pela empresa francesa Aérospatiale. 

Sala das Sess5es, 27 de fevereiro de 1996. -
Senador Romeu Tu ma. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprova
dos os requerimentos, passaremos à discussão e~ 
votação da redação final de cada um dos pareceres. 

Discussão da redação final do Projeto de De
creto Legislativo nº 42, de 1995 (ilº 408, na Câmara 
dos Deputados). ~ ~ 

Em discussão. (Pausa) ~--~ ~ _ 
Não havendo quem peça a palavra, emcerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Discus
são da redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 151, de 1995. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Discus
são da redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 152, de 1995. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votaç?o. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Discus
são da redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 155. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a ~~ 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram ~ 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 

~ A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Discus- -

são da redação final d0 Projeto de Decreto Legislati
vo n" 156. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queirar.1 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Discus- -

são da redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 157. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
_ discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Discus- c 

são da redação final do Decreto Legislativo nº 158. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a ~ 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Discus

são da redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 159. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
~ discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Discus
são da redação final do Projeto de Resolução n" 
145. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai a promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Discus

são da redação final do Projeto de Resolução n" 
06/96. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Passa-se 

à apreciação do Requerimento .nº 115 •. de Hl96, lido 
no Expediente, de autoria da Senadora Emília Fer
nandes e outros Senadores, solicitando a realização 
de sessão especial. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o. aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovado. _ 
Será cumprida a deliberação do Plenário. · 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• 

tem a palavra, pela ordem. 
O SR. AD EMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, g_os- . 
taria de apelar a V. Exª para que colocasse na Or
dem do Dia, para votação, o requerimento apresen
tado por nós em 22 de fevereiro, convocando o Mi
nistro Pedro Malan para falar, neste plenário, sobre 
a questão do Proer .. · 

Neste final de semana, o Brasil inteiro foi sur
preendido com mais um escândalo: o escàndalodo 
Banco Nacional, onde o Governo brasileiro, indevi
damente, já agora comprovado, aplicou R$4,6 bilhõ
es, entre os meses de novembro e dezembro. Regi
mentalmente, esse requerimento já deveria estar ·na · 
Ordem do Dia. Apelo a V. Exª para que o coloque 
em votação no plenário do Senado Federal. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE(José Samey) V. Ex• 

será atendido na forma regimental. 

Passa-se, agora, à apreciação· do Requerimen
to nº 117, de 1996, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei do Senado n" 6 de 19.95. 

. Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

· Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do inciso li do arC345 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa
se, agora, à apreciação do Requerimento n" 118, de c 

1996, de urgência, lido no Expediente, para o Proje-
to de Lei da Câmara n" 115 çle 1993 .. 

Emyotação o r'OOuerimenlo. 
O Sr. José Eduardo Outra - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
pelo PT. 

V. Exª dispõe de 5 minutos. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não sei se o ape
lo encontrará eco, mas o apelo que faço à Liderança 

.·do Governo é embasado na experiência que tivemos 
na votação de um projeto que estava nesta Casa há 

. mais tempo do que o Projeto de Lei de Patentes; re
firo-me ao Projeto da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. 

O Senado Federal votou há pouco tempo a 
LDB. Houve quase que uma confraternização de to
dos os Senadores pelo fato de termos conseguido, 
apesar de nossas divergências, encaminhar um pro
cesso maduro, moderno, que possibilitou a explicita
ção dessas divergências no plenário do Senado no 
aproli.indamEmto das diScussões. 

· . Caso s·eja aprovado o requerimento de urgên- -
cia para o Projeto de Patentes, de iniciativa da lide
rança do Governo, o que vamos ter, na prática, é um 
atropelamento na discussão da matéria nesta Casa. _ 
Não me venham com o argumento de que esse pro
jeto está aqui desde 1993, porque a LDB também 

·estava aqui desde esse ano~ e era, inclusive, anterior :· 
ao Projeto da Lei de Patentes. 

. A verdade, Sr. !"residente, Srs. Senadores; é . 
que não existe nenhum fato novo que justifique um 
pedido de urgência para esse projeto. Temos dois 

.. substitutivos para discutir no plenário e para esco- __ 
lher democraticamente em qual iremos votar. Caso __ 
aprovemos a urgência, o que acontecerá na prática? . 
Como existe o substitutivo, será necessário turno su-, 
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plementar. Como é possível, no turno suplementar, 
a apresentação de emendas, caso seja aprovado o 
requerimento de urgência, não vamos poder ter aqui 
aquele encaminhamento maduro que foi feito na dis
•:ussão d~ LDB, quando foram apresentadas emen
das de plenário para votação do substitutivo. E, por 
meio de urna reunião de um colégio de Líderes, ex
plicitou·õe à possibilidade dos destaques, acordos, 
avam;os e consensos, o que não será possível caso 
~;eja aprovado esse requerimento. 

Volto a-registrar que não existe fato novo que 
jt•stifique a urgência. Foi publicado na imprensa que 
a urgência era para que o Presidente da República 
chegasse ao Japão já com o projeto aprovado. Ora, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Japão não tem fei
to pressão sobre o Brasil para aprovação urgente do 
Projeto de Patentes. Aliás, se o Brasil imitasse o Ja
pão nessa questão, com certeza, estaríamos muito 
mais avançados, já que o Japão era um país acusa
do de pi rataria, acusado de desrespeitar direitos in
dttstriais; no ·entanto, o Japão, hoje, é a segunda 
me.hr potência do mundo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, já que falamos 
t.antv em lobbies na semana anterior, a justificativa 
talvez seja a presença no Brasil do Sr. Warren 
Christopher, Secretário de Comércio dos Estados 
Unidos, que está no Brasil efetivamente fazendo 
lobby, sim, para fazer com que o Senado Federal 
v.ote urgentemente essa matéria. 

Acredito que o Senado da Repltllica dará uma 
demonstração de soberania; o Senado da República 
darà uma demonstração de que é possível discutir um 
projeto polémico, sim. É possível decidirmos sobre um 
projeto em que há divergências profundas, sim, mas 
que não se atropele o processo natural de discussão 
nesta Casa e que se permita um debate aprofundado. 

Não me venham dizer que a simples existência 
de um projeto há muito tempo na Casa permitiu isso, 
porque vimos que no projeto da LDB o debate se 
aprofundou no plenário, apesar de todos nós o ter
mos debatido nas Comissões. 

Portanto, Sr: Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
o <1pelo que faço à Liderança do Governo é no sentido 
de retirar o requerimento de urgência Caso o apelo de 
retirada não seja acatado, peço que os Srs. Senadores 
votem contra esse requerimento de urgência, em 
norne do Senado e em nome da nação brasileira 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. PreSidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Requião para 
encaminhar a votação, pelo PMDB. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
encaminhat a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, recentemente, o representante comer
cial norte-americano Mickey Kantor, a respeito de 
uma reivindicação brasileira e venezuelana para 
vender gasolina nó mercado interno dos Estados 
Unidos, declarou que os Estados Unidos não se su
bordinam à legislação supranacional que fira os 
seus interesses. Manifestações equivalentes surgi
ram no Congresso americano. E o eixo da campa
nha presidencial, nos Estados Unidos, tem sido, até 
esse momento, a defesa do interesse nacional e do 
mercado de trabalho. 

Na América Latina, o Chile se recusou a acei
tar a patente dos fármacos; e a Argentina, em defe
sa do interesse nacional e do mercado de trabalho, 
recusou o projeto como apresentado pelo Presidente 
Manem ao Congresso argentino. 

Modus ln rebus, estamos firmando uma juris
prudência triste de projetas aprovados de afogadi
lho: o GATT, que foi aprovado sem sequer ter sido 
traduzido; o Sivam, no apagar das luzes da·Legisla
tura passada; e agora queremos correr com a urgên
cia em relação a um projeto sobre o qual os interes
ses nacionais debruçam-se e pedem calma. 

Quero, dessa forma, Sr. Presidente, encami
nhar a votação contrariamente ao pedido de urgên
cia estabelecido pelo Líder do Governo, e o faço em 
nome da Liderança do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Senador Sebastião Rocha, para encami
nhar a votação pelo PDT. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, nós do PDT entendemos, 
pelas mesmas razões já explicitadas, que este as
sunto não pode dispensar uma discussão mais pro
tunda desta Casa, devido à sua complexidade, ao 
relevante interesse que desperta e à sua importân
cia para a nação brasileira 

Portanto, nós também do PDT declaramo-nos 
contrários ao requerimento de urgência, esperando 
que o apelo do Senador José Eduardo Outra possa 
ser atendido, no sentido de que inclusive a Lideran
ça do Governo reveja a sua posição e retire o reque
rimento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Vamos 
proceder à votação do requerimento. 

Peço aos Srs. Lideres do PFL e do PMDB que 
ocupem suas cadeiras na frente, para que a Mesa -
possa aferir a vontade do Plenário. 
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A Mesa verifica que, do PMDB, o Vice-Líder 
presente no plenário é o Senador Nabor Júnior. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam o pedido de 

urgência queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço verificação de votação, com apoiamento 
dos Senadores Roberto Requião, Roberto Freire, 
Os mar Dias e Antonio Carlos Valadares. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) -Sr. Pre
sidente, vou declarar-me cm obstrução, para poder 
retirar-me. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Na Ata 
constará o registro da atitude de V. Exª. 

Solicito aos Srs. Senadores que ainda não digi
taram suas presenças que o façam. porque vamos 
desligar o computador para proceder à votação. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra a V. Ex•. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve uma 
confusil.o. Não. apoiei o pedido de verificação. Esta
va distraído e levantei o braço duas vezes. Descul-
pe-me. ·-·-

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Mesmo 
assim o número foi alcançado. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra a V. Ex•. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem .. Sem revisil.o do orador.) - Sr. Presidente, em 
se tratando, evidentemente, de uma matéria da mais 
alta importância e·nil.o obstante os pronunciamentos 
aqui feitos. quero reiterar - em abono. inclusive, da 
posição do Senador Fernando Bezerra e também 
rendendo a maior homenagem ao Senador Ney 
Suassuna - que essa é uma situação em que o Go
verno, por intermédio da sua Liderança, sustenta o 
posicionamento de votarmos com a maior brevidade 
possível; isso porque o Presidente da República bre
vemente irá ao Japão e é importante que essa maté
ria tenha sido votada. Além do mais, gostaria de 
ponderar àqueles que. neste instante, clamam por 
maior debate que nunca uma matéria foi til.o discuti
da nesta Casa quanto a Lei de Patentes. 

Infelizmente para todos nós- fui um dos primei
ros relatores dessa lei - essa matéria tramitou longo 
tempo. Agora, para satisfação daqueles que lutam 

. por uma lei de patentes para o Pais, estamos na imi
nência de votá-la Portanto, o pedido de urgência 
está totalmente amparado. Em razão disso, solicito a 
todos os Srs. Senadores que dão sustentação ao 
Governo e que se encontram em seus gabinetes 
que se dirijam ao plenário para que possamos sus
tentar esse requerimento, pois a votação urgente 
dessa matéria é muito importante para o País. Além 
de falar como Líder do Governo, traduzo o apelo do 
Presidente Fernando Henrique Cardosó. 
· O Sr. Ademir Andrade - Sr. Presidente, peçO 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Conçedo 
a palavra ao Senador Adem ir Andrade pela ordem. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, 
os dois Senadores do PSB presentes à sessão, tam
bém vamos declarar-nos em obstrução a essa maté
ria. Embora presentes. não votaremos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Peço aos 
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

· · O Sr. Sebastiao Rocha - Sr. Presidente, peço 
a palavra 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Tem V. 
Ex• a palavra. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
também me declaro em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
Sebastião Rocha, a Ata registrará a posição de V. 
Ex•. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem· revisao do orador.) - Sr. Presidente, o 
Partido dos Trabalhadores está em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Ata re
gistrará a posição de V. Ex•. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
Os Senadores que aprovarem a urgência vota

rão "sim" e os que a recusarem votarão "não". 
O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Tem V. 

Ex• a palavra. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, em virtude do pedido de verificação de 
votação, continuo insistindo no apelo aos colegas 
que estão, neste momento, ligados ao plenário, no 
sentido de que compareçam, já que o pedido é mui-
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to importante e temos todo o interesse nessa maté-
ria. 

Também gostaria que a Mesa me esclarecesse 
se os quatro requerentes da verificação devem obri
gatoriamente constar como presentes para efeito de 
verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Eles se 
declaram em obstrução e, pelo Regimento interno, 
podem fazê-lo. " 

O SR. ELCJO ALVARES- Fazem obstrução e 
não precisam estar presentes? _ 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Sim. Eles 
apoiaram o pedido de verificação. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, gos
taria de ouvir a leitura do artigo que dispõe sobre 
isso. __ _ 

Penso que quem pediu a verificação deve estar 
presente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - 0 art. 13 
do Regimento Interno diz o seguinte: 

"Art. 13 - Considera-se ausente o Se
nador cujo nome não conste na _lista de 
comparecimento, ou que, estando presente 
na Casa, não compareça às votações, salvo 
obstrução declarada por li der partidário. • 

O SR. ELCIO ALVARES- Mesmo tendo sido 
autor do requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Regi
mento silencia a esse respeito, o que considero real
mente uma falha. 

O SR. ELCIOALVARES- Considero-me satis
feito, Sr. Presidente. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
Ex• a palavra. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria apenas de declarar que esse assunto é tão re
levante que é de somenos importãncia saber se será 
computado ou não o voto em função do art. 13 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa 
esclarece que na hora do pedido de verificação, S. 
Exªs estavam presentes no plenário. Na hora da vo
tação, no entanto, o Senador tem direito de abster-
se. 

O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex• 
tem a palavra. 

_ O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para 
uma questao de ordem.F Na hora da votação, o Se- -
nador que requereu e os senadores que deram 

· apoio têm de votar, sob pena de anulação da vota
ção. É regimental. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Pediria a 
·v. Ex" que declinasse o artigo do Regimento que tra
tado tema. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Já vou declinar, 
Sr. Presidente, até porque houve esse episódio na 
votação do requerimento de urgência do projeto da 
Companhia Vale do Rio Doce. -

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• 
tem a palavra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação.) - Considerando que pelo 
placar já existe quoruni, oriento a Bancada do Parti- · --
do dos Trabalhadores a votar contra o requerimento. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A ques
tão de ordem levantada pelo Senador Elcio Alvares. 
diante do comparecimento da Bancada do PT, fica 
superada. V. Ex", Senador José Eduardo Outra, 
pode apertar o botao de abstenção. · 

O Sr. Ademlr Andrade - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• 
tem a palavra. 

O SR. A[)EMIR ANDRADE (PSB-PA. Para en
caminhar a votação.) - Sr. Presidente, nessas cir
cunstâncias o PSB também votará contrariamente a 
esse requerimento de urgência. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• 
tem a palavra. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, em qualquer circunstàr.cia, 
continuo em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Peço aos 
Senadores que ocupem seus lugares. Já podem vo
tar. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
gostaria que ficasse registrado que me valho do art. 
293, X. Repito, nada tem a ver com a contagem de 
freqüência; refere-se à votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Esperidião Amin, a matéria já está superada, uma 
vez que já não existe o problema. Mas quero dizer a 
V. Ex• que o artigo 293, inciso X, diz que "se, ao pro
cessar-se a verificação, os requerentes não estive-
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rem presentes ou deixarem de votar, considerar-se: 
á como tendo dela desistido". Na hora da verifica
ção, durante a votação no painel, eles têm o direito 
de votar abstenção. _ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sim, a votação do 
painel; mas está computado. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Mas é o 
que está ocorrendo. O Senador Elcio Alvares levan
tou a questão de que eles não poderiam votar se es
tivessem em obstrução. Se votarem abstenção, eles 
estão presentes no plenário. 

O SR. ESPERIDIÃO AMfN -Perfeitamente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa 

cumpre, mais uma vez, o Regimento e entende que 
os Srs. Senadores estão perfeitamente esclarecidos. 

Os Srs. Senadores já podem votar .. (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES; 

Antonio Cartas Magalhães - Artindo Porto - Ar
tur da Távola - Bello Parga- Beni V eras ~ Carlos 
Patrocínio - Coutinho Jorge- Edison Lobão -. Elcio 
Alvares- Esperidião Amin- Flaviano Melo- Freitas 
Neto - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan 
Borges- Guilherme Palmeira- I ris Rezende.- João 
França- João Rocha - Joel de Hollanda-_Jonas Pi
nheiro - José Agripino - José Roberto Arruda- José 
Bianco- José Fogaça- José lgnácío Ferreira- Leo
mar Quintanilha- Levy Dias- Lucídio Portella- Lú
cio Alcântara - Lúdio Coelho - Luíz Alberto de Oli
veira - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabcr Jú
nior ~- Onofre Quinan - Romero Jucá - Romeu 
Tuma - Sérgio Machado - Teotonio Vilela Filho -
Valmir Campala - Vilson Kleinübi'l>J - Waldeck Or
nelas. 

VOTAM NÃO OS SR$. SENADORES: . 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Valadares -
Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - Emília Fer
nandes - José Eduardo Outra - Laura Campos -
Marina Silva - Osmar Dias - Roberto Requião - Se: 
bastião Rocha. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: .. 

Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram 
SIM 43 Srs. Senadores e NÃO 11. 

Houve uma abstenção. 
Total: 55 votos. 
Aprovada a urgência requerida. 
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 

do segundo dia útil subseqüente, nos termos do art. 
345, 11, do Regimento Interno, combinado com o art. 
4" da Resolução n" 37/95. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, 
_peÇo a palavra, pela ordem. · -

.. _O SR. PRESfDENlE (José Samey) - V. Exª 
tem a palavra pela ordem. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - sr. Presidente, 
quero que conste m-eu voto SIM. - ._ . 

O SR_. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Carlos Bezerra, a Ata registrará o set.{deséjô de vo
tar 11Sim11

• 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) c Volta-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
_Dias. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente,_ com licença do orador~ peço a palâvra 
para uma breve comunicação. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Já tendo 
concedido a palavra ao Senador Osmar Dias, se o 
orador permitir, darei a palavra a V. Exª. 

O SR. OSMAR DIAS - Com muito prazer, Sr. 
_ Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
. a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães, 
para uma breve comunicação, diante da manifesta
ção do Senador Osmar Dias. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, é só para encaminhar um 
projeto de lei, da maior importãncia para esta Casa, 
que fixa o prazo para o Plano Plurianual do Orça- -
menta do Congresso Nacional, _antecipa o mês da 
chegada do Orçamento e obrigá que seja votado na 
sessão legislativa, porque o que está ocorrendo no 
Brasil é uma vergonha para o Congresso e uma ver
gonha para o Pais. Conseqüentemente, o Poder 
Executivo tem interesse que esta Casa não vote o 
Orçamento, para que não possa liberar verbas e as
sim poder dispor, à sua vontade, das recursos da 

·República. Este projeto faz com que o Executivo en-
vie no dia 1 º de agosto e que tenhamos a obrigação, 
diante do encerramento da sessão legislativa, de vo-
tar, como é do nosso dever, o Orçamento da União. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Si. Pre
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o resultado da falta 
de organização, da falta de planejamento e da falta 
de atenção, aquilo que foi chamado de ancora do 
Plano Real, está nos jornais de hoje. A safra brasilei
ra de 1996 será 10 milhões de toneladas menor do 
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que a safra colhida em 1995. Se falarmos em perdas 
de divisas, chegaremos a uma conta elevadíssima, 
muito acima dos valores que estamos discutindo 
para o projeto Sivam, muito acima dos valores que 
estamos discutindo para a maioria dos projetes que 
estamos votando. Mas como a atenção do Governo 
tem sido toda voltada para alguns interesses especí
ficos, como a Lei de Patentes, o projeto Sivam, o 
Proer, a Agricultura ficou para segundo plano, como, 
aliás, já é histórico neste País. O jornal Gazeta Mer
cantil traz o balanço efetuado pela Conab, prevendo 
queda de produção e especificando para a cultura 
da soja, por exemplo, que de 25,9 milhões de tone
ladas, em 1995, colheremos três milhões de tonela
das a menos - quero, neste momento, agradecer ao 
Senador Mauro Miranda por ter-me cedido a vez 
para que eu pudesse usar da tribuna e fazer esta 
análise -, porque a área plantada caiu 8,7% em to
das as culturas e 8,1 o/o na cultura da soja. A queda 
diária é reflexo principalmente da falta de recursos 
disponíveis para financiar o plantio da safra que es
tamos colhendo. 

No ano passado, alertamos no sentido de que 
se não houvesse recursos disponíveis e oportunos, 
teríamos essa redução de safra, como está ocorren
do. Todos nós alertamos: o Presidente em exercício, 
Senador Levy Dias, o Senador Mauro Miranda, o 
Senador I ris Rezende, o Senador Casildo Maldaner. 
Todos alertaram: nós vamos colher menos. E o re
sultado desta colheita menor vai fazer com que o 
País tenha que importar mais de 1 o milhões de tone
ladas de alimentos, que custarão cerca de R$3~ bi
lhões aos cofres públicos. Isso sem contar que o 
Brasil vai deixar de exportar 3 milhões de toneladas, 
vai ter de importar milho, que foi sempre uma cultura 
produzida com excedentes em nosso Pais. Teremos 
um consumo de 39 a 40 milhões de toneladas de mi
lho, e a nossa produção não ultrapassará 29 milhões 
de toneladas. Significa que se somarmos o estoque 
remanescente de 6 milhões de toneladas, faltarão 
ainda 5 milhões de toneladas de milho, que terão de 
ser importadas. 

O Ministro da Agricultura diz: "Não será preciso 
importar ali mentes, porque o estoque é de 11 ,4 mi
lhões de toneladas". Quero discordar do Ministro 
porque, em primeiro lugar, a distribuição estratégica 
desses alimentos no Pais foi feita de forma descui
dada. Não temos planejarnento e, como conseqüên
cia, não temos uma produção próxima aos grandes 
centros consumidores. Esse milho e outros produtos 
alimentares estão muito longe dos centros consumi
dores do País. Dessa forma, em alguns casos, fica 

até mais barato importar do que transportar esses 
produtos, por exemplo, do Paraná para o Nordeste 
ou de Goiás, do Centro-Oeste para o Rio Grande do 
Sul. Então, em alguns casos, fica até mais banato 
importar, por falta absoluta de planejamento. 

Não estamos mais no tempo de falar apenas 
em politica agrícola. t: preciso que este País crie de 
uma vez por todas a cultura da segurança alimentar. 
E segurança alimentar começa no planejamento da 
produção em áreas específicas, em zonas de produ
ção casadas, harmonizadas com os centros consu
midores, e isto não tem sido feito. 

Se há um caos na soja, se há um caos no mi
lho, o caos é ainda maior nos produtos da alimenta
ção. t: só olhar o que acontece com o arroz. Em -
tempos recentes, o Rio Grande do Sul, sozinho, pro
duzia o suficiente para abastecer o Pais. Agora tere
mos que importar um milhão de toneladas de arroz; 
feijão, 180 mil toneladas. E o que é pior, trigo: Esta
mos nas vésperas do plantio e ainda não se plane
jou qual será ó volume de recursos disponfvel, quais 
serão as taxas a serem cobradas dos agricultores, 
enfim, as condições para o plantio do trigo. O resul
tado é que vamos importar mais de 6 milhões de to
neladas. 

Quero ratificar um dado que cttei no inicio do 
rrieu pronunciamento. Vamos importar quase 12 mi
lhões de toneladas de grãos, e isto vai, evidente

~ mente, trazer um impacto muito negativo na balança 
comercial para o ano de 1996. Estávamos alertando 
que isso ocorreria e está ocorrendo. Queremos aler
tar agora em relação ao trigo, porque não se plane
jou ainda como será o plantio da próxima safra. Os 
Estados Unidos, o Canadá e a Argentina já estão 
prontos para cobrar o preço da nossa desorganiza
ção. A tonelada de trigo, neste ano, não custará me
nos que US$250 para o Brasil. E quem vai pagar, 
evidentemente, é o consumidor brasileiro. 

Este alerta, faço-o agora, como fiz o alerta um 
ano atrás de que estava havendo falta de planeja
mento para a próxima safra. E quando nós pedia-

"~mos mais financiamento, indicamos a fonte. Se ti
vessem colocado recursos do compulsório dos ban
cos para financiar a agricultura, ao invés de 3,2 bi
lhões de reais, que financiaram a safra passada, te
ríamos 6 bilhões de reais, e ai, sim, não teria dimi- -~ 
nuído a área plantada, não teria caldo a produção, e
estaríamos hoje no mesmo patamar do ano passa
do, com 80 milhões de'• toneladas, que é, aliás, o 
nosso consumo. O Brasil consome hoje 80 milhões 
de toneladas de grãos e vai produzir 71 ,5 milhões de 
toneladas. Como há uma distribuição desigual entre 
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as culturas, teremos que importar mais umas do que 
outras, mas principalmente o trigo, especialmente 
num ano em que todo o mercado mundial apontava 
para um fato inevitável: os estoques de alimento no 
mundo estavam baixos, havia um estoque já anun
ciado de 25% a menos no caso da soja e de 30% a 
menos no caso do milho. 

Ora, se o -Governo estivesse efetivamente 
preocupado com a base da sua economia, com a 
âncora do Plano Real, ao invés de se preocupar 
apenas com alguns assuntos específicos, teria dado 
apoio e se preparado para que a produção aumen
tasse além dos ao, para 90 milhões de tonel.adas, 
para que o Brasil pudesse !aturar com o baixo esto
que de alimentos que temos no mundo neste mo
mento e que elevaram, de forma significativa, os 
preços dos alimentos. Funciona assim: quando o 
mundo está com o estoque alto, o Brasil produz bas
tante, por isso o preço fica baixo; quando o mundo 
tem um estoque baixo, o Brasil não estimula a sua 
produção e vai importar, pagando preço alto. 

O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me V. Ex• 
urn_Sflarte,_S~nli(jor(Jsmarf)ias? 

O SR. OSMAR DIAS- Concedo o aparte a V. 
Ex• com muitO prazer, Senador Casildo Maldaner. 

O Sr_ Casildo Maldaner - Senador Osmar 
Dias, V. Exª é um eterno preocupado com a questão 
da alimentação no País. Não é de hoje que V. Ex• 
analisa, com propriedade e detalhadamente, o as
sunto. V. Ex• declina que precisamos importar 1 mi
lhão de toneladas de arroz. Pouco tempo atrás, per
díamos arroz armazenado no Brasil. Menciona V. 
Ex• 1 ao mil toneladas de feijão para comermos. 
Num pais continental como o nosso, isso chega a 
nos entristecer. V. Ex• sintetiza muito bem, falando 
em segurança ai imentar para nós os brasileiros. 
Muito se alega que o Plano vem se estribando no 
frango - inclusive, usa-se o frango como mote do 
próprio Plano -, diz-se que o consumidor tem mais 
comida, alimenta-se melhor, que o preço estabilizou
se. Não sabemos até onde isso vai, ou até quando 
podemos agüentar essa situação. Temos que impor
tar agora oito milhões de toneladas_ Será que não é 
perigoso? Será que muito breve o "frango não vai 
começar a cacarejar"? Não é perigoso? Existe esta 
preocupação de todos nós? Será que a agricultura 
vai agüentar? Então, V. Exª, com conhecimento de 
causa, começa a declinar que não é possível resistir 
por mais tempo. Será que não irá afetar o próprio 
Plano? Será que não estourará na própria cesta bá
sica do brasileiro? Quem irá cobrir essa diferença? 
Neste um ano e pouco, o próprio produtor agüentou 

----- --

essa diferença. De agora em diante, como iremos 
-fazer? Se colhemos ou consumimos ao milhões de 
toneladas, vamos partir agora para apenas 71 tone
ladas? Será que não seria um projeto para o País? 
Por que não pensar em um empreendimento em que 
o brasileiro pudesse, por pessoa, produzir uma tone
lada de alimentos por ano no Brasil? Um projeto a 
médio prazo não seria bonito? Alcançaríamos a pro
dução de um pouco mais de 1 00 milhões de tonela
das de alimentos. Será que não seria interessante? 
V. Exª conhece com profundidade essa questão de 

- segurança alimentar. Eu gostaria de cumprimentá-lo -
de todo o coração. 

-O SR. OSMAR DIAS- SenadorGasildo Malda-
ner, quero confessar a minha decepção_ Vim para o 

-Senado Federal, carregando uma experiência de vi
ver praticamente ligado à agricultura durante toda a 
minha vida e estudando, principalmente, o mercado 
iritemacional e pesquisando -os seus -movimentos. 

-Com essa modesta experiência, elaborei alguns do
cumentos e levei-os ao Presidente da República, ao 
Ministro da Fazenda, ao Presidente do Banco do -
Brasil. Fiz ~repostas quenãovisavarn, apenas, ao 
abastecimento alimentar interno mas, principalmen-

-te, aos movimentos do mercado internacional, levan-
do em conta, sempre, os deslocamentos de produ
ção e um fato novo que está na história. 

A China, em 1994, exportou a milhões de tone
ladas de soja. No ano de 1995, importou 15 milhões 
de toneladas de soja e prevê-se que vai importar, 
em 1996, 25 milhões. E par quê? Porque a abertura 
da economia chinesa está permitindo um maior po
der aquisitivo da população de baixa renda e, com 
isso, u;n consumo maior de pequenos animais, por 
sua conta, consumidores de farelo de soja 

O Brasil, se tivesse uma equipe pronta, prepa
rada para estudar esses movimentos que ocorrem 
em regiões diferentes do mundo, poderia ter vislum
brado que seria o momento, este ano, de se apoiar a 
cultura da soja, por _exemplo, lá na região produtora 
da Bahia, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Rio Grande 
do Sul, enfim, conversar com as lideranças agric;olas 
e dizer que este ano temos que produzir 30 milhões 
de toneladas de soja. Para isso, precisamos de uma 
área "x" na Bahia, outra em no Mato Grosso, e as
sim por diante. Só que isso não existe. 

Levei uma proposta ao -Presidente da Repúbli
ca. A FAO estava interessada, juntamente com uma 
fundação internacional, em elaborar um plano de de
senvolvimento rural para o Pais, não para os próxi- -
mos três, quatro anos ou para o próximo Governo, 
mas para os próximos 50 anos, para qtie pudésse-
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mos, dentro desse planejamento, Senador Ademir 
Andrade, ter exatamente essa visão do mundo e não 
apenas ficarmos olhando para dentro do País, fa
zendo contas - o financiamento este ano vai custar 
tanto; teremos um valor total de tanto para financiar 
a produção - como se não interessasse dirigirmos 
políticas específicas, mecanismos de apoio e até de 
desestimulo, às vezes, às culturas onde saberemos 
que haverá ganho ou perda. Não adianta estimular a 
produção de milho, se temos um consumo de 40 mi
lhões de toneladas e uma previsão de área plantada 
que gerará 50 milhões de toneladas. Raduza-se o 
estímulo ao milho e se estimule mais a soja, com 
essa perspectiva de mercado mundial aberta com a 
entrada da China, que irá movimentar esse mercado 
este ano. Não tenho dúvidas de que, mesmo com a 
safra que estamos colhendo, que não é a melhor -
mas também não é a pior -continuará num patamar 
bom de preço. 

O Sr. lris Rezende - Permite-me também um 
aparte, Senador Osmar Dias? 

O SR. OSMAR DIAS - Ouço o nobre Senador 
Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade - Creio que as coisas 
erradas neste Pafs vêm de longo tempo. Com nossa 
extensão territorial, não produzimos 20% do nosso 
potencial agrícola. Neste fim de semana estive no 
baixo Amazonas, uma região que sobrevive, cresceu 
e se desenvolveu em função da exploração do ouro. 
O preço desse minério caiu, porque· aumentOu o 
custo da produção, estabilizando-se, assim, o seu pre
ço. Encontramos ali urna população totalmente desem
pregada, sem ocupação, passando as piores necessi
dades numa região de terra fértil, de terra roxa. de pri
meira qualidade. Mas aquele povo que. nã:l pode se
quer ir em busca da terras, porque estã:l nas mãos de 
grandes latifundiários. Estão sem nenhum apoio do 
Governo ou de qualquer instituição de fomento à pro
dução. Assistimos, com tristeza, a uma enorme quanti
dade de pessoas que poderiam estar trabalhando e 
produzindo. Até o transporte na regiã:l é fácil, porque 
existem inúmeros rios navegáveis, como o Tapajós, o 
Amazonas etr:, e nada se faz porque não há planeja
mento governamental nesse sentido. Esse erro vem 
de longa data, mas temos esperanças de conquistar a 
possibilidade de avançar as fronteiras agrfcolas do 
nosso País, de aumentar a nossa produção e possa
mos atingir 150 milhões de toneladas por ano, ou mui
to mais, porque sabemos que temos capacidade para 
isso. O que está faltando é planejamento político, é for
ça e vontade pomica do Governo, para que possa
mos alcançar esse objetivo. 

O SR. I RIS REZENDE- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Obrigado, Senador 
Ademir Andrade. 

Vou conceder o aparte ao Senador lris Rezen· 
de. Depois, com prazer, passo a palavra a V. Exª. 
Quero apenas fazer um comentário à introdução lei- -
ta pelo Senador Ademir Andrade. Levei essa pro
posta ao Governo e me decepcionei, pois nunca nin
guém da área governamental me telefonou ou man
dou recado a respeito da minha proposta, não houve 
comentário algum. Nunca ninguém me disse que 
queria que minha proposta fosse elaborada, que 
iriam colocar um grupo de técnicos do Governo para 
elaborá-la. 

Eu não precisava estar nisso. Se é uma preo
cupação do Ministro da Agricultura que eu esteja en
volvido com o assunto e que meu nome vá aparecer, 
pode ficar tranquilo. Estou apenas preocupado com 
o que vai acontecer daqui a alguns ano.s. E a afirma
ção não é minha. Estou, apenas, repetindo o que a 
FAO diz. A mencionada organização relata que o 
Brasil, hoje, planta 42 milhões de hectares aproxi
madamente; cai para 38 em alguns anos; sobe para 
44 em outros - neste ano, diminuiu 2 milhões de 
hectares. Ela diz o seguinte: ou o Brasil aumenta a 
sua área em 60% ou tem que fazer com que a pro
dutividade aumente neste índice; caso contrário, tor
nar-se-à um país grande importador de alimentos, o 
que será uma vergonha. 

A China, país sobre o qual já falei, tem um bi
lhão e 200 milhões de habitantes e planta uma área 
que é só o dobro da nossa; a China produz, para ali
mentar um bilhão e 200 milhões de habitantes - este 
ano começou a importar, mas antes exportava-, 450 
milhões de toneladas de grãos todos os anos, fora o 
que produz de hortigranjeiros. 

Portanto, estamos ainda patinando naquele pa
tamar de alguns anos atrás, do Ministro !ris Rezen
de, quando passamos da casa dos 50 para a dos 60 
e começamos a produzir mais. 

O Sr. I ris Rezende - V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Ouço V. Exª corri muito 
prazer. 

O Sr. I ris Rezende - Agradeço a concessão do 
aparte. Sinto-me no dever de congratular-me com V. 
Ex• pelo pronunciamento tão oportuno que faz nesta 
tarde aqui no Senado. Devo testemunhar também 
que, na pessoa do nobre Senador, a agricultura bra-
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sileira sempre encontrou um grande defensor da 
agricultura. Como Secretário da Agricultura durante 
dois Governos no Estado do Paraná, V. Ex• demos
Irou competência, conhecimento e interesse no for
talecimento dessa ativTdade no Brasil. Desta forma, 
V. Ex• tem autoridade para tecer críticas, fazer con
siderações e manifestar ao Governo suas preocupa
ções que são as nossas preocupações, digo nossas, 
de todos aqueles que estamos direta ou indireta
mente ligados à agricultura brasileira. Acredito que 
90% da composição do Senado Federal está direta 
ou indiretamente ligada à produção agrícola do Bra
sil. Procurando robustecer o pronunciamento de V. 
Exª, gostaria de salientar que o erro reside sobretu
do no tratamento que o Governo tem dispensado ao 
longo dos anos à agricultura, na amarra que existe 
da área econômica dos Governos à áreã- agrícola. 
Muitas vezes o Ministro da Agricultura esforça-se, 
luta, mas encontra na área económica um empecilho 
quase que intransponível para a concretização de 
uma política agrícola. Na verdade V. Ex~ prestou 
grande colaboração ao nosso trabalho no Ministêrío 
da Agricultura. Encontrei em V. Ex•, no Senador Ar
lindo Porto e em muitos outros que ocupam uma ca
deira neste Senado uma grande colaboração. Todos 
nós sabemos que, ao longo dos anos, os Ministros 
da área econômica têm sido insensíveis à agricultu
ra. Eles não entendem que a agricultura precisa de 
um tratamento especial. A agricultura não pode ser 
cuidada corno a área bancária, por exemplo, ou 
corno o comércio e a indústria, em que o atraso ou a 
redução dos recursos não provoca desastres. A agri
cultura é diferente, precisa de um sistema de seguro 
firme, para que no caso de uma intempérie o agricul
tor se sinta escorado; precisa de fontes de recursos 
seguras, porque há o mês certo para promover o 
plantio; precisa de um sistema de pesquisa, a fim de 
que busquemos aumento da produtividade; precisa 
de um trabalho de extensão.rural, para que o resul
tado da pesquisa chegue aos agricultores. A agricul
tura precisa de uma reforma agrária séria, que a so
ciedade brasileira realmente encampe com firmeza, 
porque, além de representar um instrumento de me
lhoria da área social, ela representa um instrumento 
de aumento da produção. Em outras palavras, a 
agricultura brasileira precisa, na verdade, de um po
sicionamento dos Poderes constituídos, a fim de que 
o Brasil no futuro deixe de ser o País da fome. A 
agricultura poderá auxiliar o Brasil na sua consolida
ção como um grande País. Portanto, associo-me a 
V. Exª nessas· preocüpl;l~es, salientando que o Se
nado Federal precisa assumir uma posição e fazer 

com que o Governo entenda que sem a agricultura 
-jamais seremos um grande País, que s·em prestigiar 
a agricultura jamais daremos a tranqüilidade neces
sária à população brasileira. Demoramos oito meses 
"para conseguir a securitização da dívida dos agricul
tores. Os Senadores proclamavam sua posição pe

-los quatro cantos; os Deputados Federais, as Co
missões buscavam, no Governo, uma solução. Le
vamos oito meses._E o resultado? Quando saiu a se
curmzação, muitos já haviam abandonado a roça, 
muitos já haviam desistido de plantar. Poderíamos 
produzir muito mais. Poderíamos, com o aumento da 
produção nesta safra, estar dando mais garantia ao 
Plano Real, cujo sucesso todos buscamos. Muito ob
rigado. 

O SR. OSMAR DIAS - Eu agradeço-lhe honra~ 
do o aparte e agradeço, em nome dos agricultores 
brasileiros, o trabalho de V. Ex• no Ministério da 
Agricultura naqueles bons tempos. 

O Sr. Romeu Tuma- V. Exª me concede um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Concedo o aparte ao 
Senador Romeu Tuma, lembrando apenas que a 
agricultura, que foi a âncora do Plano Real no ano -
passado, pode transformar-se no torpedo do Plano 
Real neste ano, porque vai faltar muita comida, va
mos importar e o consumidor vai pagar esse preço 

_ juntamente com o Govern-o. - --
0 Sr. Romeu Tuma - Agradeço, Senador Os

mar Dias-; e peço desculpas por interromper o impor
tante discurso de V. Ex•. Durante a campanha eleito-
ral, pela primeira vez ouvi falar em segurança ali
mentar. Conversei com V. Ex• no início do nosso _ 
mandato, e V. Ex" foi gentil em me agraciar com um 
livro, que tenho lido e no qual tenho tentado apren
der sobre o assunto. Mas, a cada pronunciamento 
de V. Ex• neste plenário, praticamente vejo-me obri
gado a guardar o livro na biblioteca, porque suas au-
las são brilhantes e nos ensinam a realidede brasi
leira. Quando eu falo em segurança, normalmente 
pensa-se em segurança pública. Se V. Ex' me per
mitir, farei uma incursão na área de segurança públi-
ca dentro da segurança alimentar que V. Exª, com 
tanto brilho, vem expondo. Reservo para amanhã a 
tentativa de fazer um pronunciamento sobre o cres
cimento assustador da violência neste ú~irno ano e a 
segurança pública no País, que vem sofrendo um 
desgaste muito grande. Pergunto-lhe: essa desaten
ção para com o campo e o conseqüent~ êxodo rural 
aumentam ou não aumentam a violêncta? Não me 
refiro à criminalidade, pois que esta está vinculada a 
processos diferenciados. Falo da angústia do cida-
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dão que sempre lutou no campo e teve a sua produ
ção alimentar e hoje se vê rejeitado; falo do deses
pero do cidadão que busca no setor urbano os 
meios de sobrevivência e não encontra nenhuma 
porta aberta, pois o problema do desemprego soma
se às dificuldades que encontra. Este fato não é 
uma razão direta no crescimento da violência? 

O SR. OSMAR DIAS - Com certeza é, Sena
dor Romeu Tuma. Agradeço-lhe o aparte. 

Somente no Paraná, a estimativa é que, neste 
ano, vinte mil famílias deixarão o campo. No BraSil, 
160 mil famílias deixarão o campo. Estive durante o 
perlodo de Carnaval no interior do Paraná e pude 
ver que os chamados bóias-frias estão há 60 dias 
sem trabalho, numa época em que todos os anos há 
serviço para esses trabalhadores volantes. A fome já 
está atingindo regiões ricas do Estado do Paraná, 
como o oeste, onde a agricultura é forte, de alta pro
dutividade, mas que se ressente. evidentemente, da
queles preços desanimadores do ano passado e da 
falta de recursos para financiar a safra deste ano, 
que, mesmo sendo uma safra de boa produtividade, 
tem uma área menor. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhaes - Permite
me V. Exª um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Ouço V. Ex• com pra-
zer. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhaes - Meu caro 
Senador Osmar Dias, a minha admiração por V. Ex• 
cresce dia a dia nesta Casa. Admiro-o pelos seus 
méritos, pelas suas qualidades morais, mas, sobre
tudo. pela sua atuação. V. Ex• coloca pontos extre
mamente corretos e sérios dentro da sua ótica, que 
não posso dizer que é a mais completa, mas que 
corresponde à minha e que. acredito, é a ótica da 
maioria desta Nação. Não podemos negar que o 
Presidente da República é um homem inteligente e 
competente. No entanto, não entendo como um ho
mem inteligente e competente não vê esse quadro 
dramático que V. Ex• tem chamado a atenção da tri
buna várias vezes, por meio de dados apresentados 
com absoluta tranqOilidade e competência. Ninguém 
pode ser senhor de si mesmo, até porque ninguém 
pode tudo, já dizia João XXIII, nem mesmo o Senhor 
Presidente da República. Conseqüentemente, neste 
ponto de se fazer um bom governo, ninguém pode 
fazê-lo sem humildade, por mais competente que 
seja, e falo porque também já realizei alguns gover
nos, acredito, com alguma competência. A primeira 
qualidade do administrador público é ter humildade 
de ouvir quem sabe, juntar-se, se possível, aos mais 
competentes. Mas. quando não puder tê-los ao seu 

lado, pelo menos ouvi-los. Isso o Presidente da Re
pública deve fazer nos vários setores. Daí com- -
preendo a justa mágoa de V. Ex•, ao trazer elemen
tos tão importantes do se to r que V. Ex• conhece e 
que todos nós estamos aplaudindo, enquanto o Go
verno faz ouvidos de mercador ·a esse problema tão 
sério da agricultura. Poderíamos ajudar a salvar o 
Brasil. mas estamos cavando mais ainda - não direi 
sepulturas, pois seria uma expressão muito forte - si
tuações difie~limas e vamos ter obstáculos de difícil 
transposição neste futuro próximo. Queria-me con
gratular com V. Ex• pela coragem e, sobretudo, pedir 
que V. Exª tenha humildade em suportar que ainda 
não lhe tenham ouvido, mas a Nação vai ouvi-lo 
mais uma vez. Tenha certeza disso. 

O SR. OSMAR DIAS - Obrigado, Senador An
tonio Carlos Magalhães. Com certeza, as palavras 
de V. Ex• confortam-me e estimulam-me. Enquanto 
V. Ex• falava, eu pensava que, com sua experiência 
de vida, deve saber interpretar como se sente um 
agricultor de Ilhéus, de ltabuna, de qualquer municí
pio da Bahia, como sei como se sentem os agriculto
res do interior do Paraná, de Goiás, de outros Esta
dos, quando ligam a televisão e vêem o Presidente 
da República ou o Ministro da Fazenda afirmarem 
que o Plano Real é um sucesso absoluto e que deve 
grande parte de seu sucesso à agricultura e ao fran-· 
go. 

Para ilustrar o meu pronunciamento e o .aparte 
que foi dado por V. Exª, Senador Antonio Carlos Ma
{Jalhães, passo a comentar uma carta, dramática, 
que recebi de um produtor de leite, que, sentado na 
poltrona de sua casa, assistiu ao Presidente na tele
visão contando essa história do Plano Real, agrade
cendo à agricultura. 

Para produzir um litro de leite, seja na Bahia, 
em Goiás, em São Paulo, no Paraná, ou em qual
quer outro Estado do Brasil, o custo é de R$0,22. 
Entretanto, quando esse produtor vai até a coopera
tiva buscar o resultado da sua comercialização, o 
preço cai para R$0,18, devido ao desconto da aci
dez, porque o leite demora a chegar na cooperativa 
e etc. 

Em média, no Paraná - fiz um levantamento na 
semana passada, durante o Carnaval - o leite está 
sendo vendido a R$0,14/litro. Portanto, o produtor 
está pagando R$0,6 para produzir um litro de leite. 
Evidentemente, ele não pode se sentir orgulhoso por 
estar segurando o Plano Real. A sua família está 
perdendo património, está tendo que vender a vaca 
de leite porque não consegue mais alimentá-la E 
ela só vai produzir se for alimentada. Todos sabem 
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que uma vaca produz até 1 O litros de leite comendo 
capim. Acima de 1 O litros deve-se dar o concentrado 
e o concentrado custa dinheiro: é o farelo de soja, o 
milho, cuja produção caiu e o preço aumentou. 

O preço da comida da vaca cresceu e o produ
to do seu trabalho está caindo. Já estamos venden
do leite a R$0, 14. 

Vamos falar do suíno. Para produzir o suíno na 
sua propriedade, o produtor paga R$0,77/kg, é o seu 
custo de produção - não tem jeito, não é menos do 
que isso-, e está vendendo a R$0,60/kg. 

O produtor de frango, igualmente, está com um 
déficit na sua conta do fim do mês de 15%. 

O que estou querendo dizer com isso? Que o 
modelo de pequena propriedade está sendo destruí
do no Brasil, porque quem produz pequenos ani
mais, em qualquer região deste Pais, o produtor de 
leite - que não é pequeno animal, mas é uma ativi
dade específica, praticamente especializada, do pe
queno produtor -. o suíno, a ave, esses que estão 
segurando o Plano, que são principalmente os pe
quenos produtores, estão sendo praticamente con
denados à falência, à insolência, e o modelo de pe
quena propriedade está destruído. 

Ao olhar para o Senador Eduando Suplicy, lem
brei-me do discurso da reforma agrária que está 
sendo feito e que é importantíssimo~T odavia, o dis
curso para se segurar o modelo de pequena proprie
dade é tão importante quanto este, porque hoje cus
. ta muito mais barato manter uma família no campo -
e este dado está no livro que presenteei o Senador 
Romeu Tuma. Uma família no campo custa ao Po
der Público seis vezes menos do que uma família na 
cidade. Essa falta de visão é que faz com que o Go
verno se sinta orgulhoso de estar segurando o Plano 
Real, às custas do frango, do suíno e do leite. Porque 
não é possível: R$0,14 é um copo dágua mm boteco, 
qualquer que seja E vamos pagar R$0,501 Será que o 
custo de produção da água é o mesmo do le~e? Um 
cafezinho custa R$0,60 em qualquer lugar de Brasília, 
bem como um quilo de carne de suíno. 

Daqui a pouco, vamos ficar sem o frango, sem 
o suíno na mesa, por falta de produção. Somente no 
oeste do Paraná, no úHimo mês, fecharam 121 gran
jas de suínos e aves, e essa s~uação pendurará, a 
despeito do discurso de orgulho do Governo. 

O Sr. Arlindo Porto - V. Ex• me concede um 
aparte, nobre Senador Osmar Dias? 

O SR. OSMAR DIAS - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Arlindo Porto. 

O. Sr. Arlindo Porto - Senador Osmar Dias. 
ao longo desse pronunciamento, pude sentir a ex-

pressão com que V. Exª transmite a sua preocupa
ção, que não é de hoje. Durante o ano passado, por 
muitas vezes, v_ Exª usou a tribuna desta Casa para 
fazer as mesmas denúncias. Fico a imaginar quanto 
compromisso tem o ilustre Senador, que vem do Es
tado do Paraná, ligado à agricultura, com experiên
cia técnica comprovada, que sente o clamor do pro
dutor rural do seu municfpio, da sua região. Quando 
o ouvimos, ficamos a imaginar onde está a solução: 
próxima ou muito distante? Juntamente com o Sena
dor lris Rezende, ex-Ministro da Agricultura - ele, na 
condição de Ministro, eu, na condição de Prefeito, 
em determinado momento, e na de Vice-Govéma
dor, em outro-, tive o privilégio de acompanhar o de
sempenho da agricultura nacional. V. Ex• faz uma 
avaliação importante da vinculação do Plano Real à 
agricultura. Enquanto, neste País, a agricultura rep
resentar apenas uma fonte de alimentação de pla
nos econõmicos, fatalmente não encontraremos so
lução a curto prazo. Enquanto o Governo buscar na 
agricultura apenas a forma de atender à população 
com alimentação de bai~o custo, haveremos de sen
tir sempre esse estrangulamento do setor agrícola e 
do setor pecuário. No ano passado tive o dissabor, 
numa audiência com o Ministro da Fazenda, ouvi-lo 
dizer que continuaria com o programa de importa
ção, porque os produtos importados eram mais ba
ratos que os nacionais. Quando vejo alternativas 
como essa que o Governo encontra tenho que ficar 
triste com o representante do Estado de Minas Ge
rais, que também é produtor de grãos. Região essa 
onde tenho a minha atividade econõmica, felizmente 
não ligada à agricultura, onde ela é uma atividade 
preponderante. Noto a sua apreensão e percebo o 
sentimento do produtor, que V. Ex• expõe muito 
bem, da busca de uma alternativa. Mas. qual é essa 
alternativa? Qual é a melhor solução para ele? Inter
romper as suas atividades? Como V. Ex• diz, mais 
de cem produtores estão-se afastando de uma ativi
dade que sabemos ser importante. Milhares de pro
dutores espalhados por este País deverão estar à 
cata dessa solução, na busca de uma luz, de uma 
ação concreta e não apenas emergencial. Precisa
mos de uma ação mais duradoura. E é o que V. Ex", 
ao longo desse tempo, vem defendenda., Entendo 
que precisamos, sim, de uma politica agrioóla. O Mi
nistério da Agricuttura tem essa responsabilidade, 
mas o Governo - e aí o Senador !ris Rezende dá o 
seu testemunho - não pode ter uma ação isolada. 
Não podemos esperar apenas uma ação da Agricul
tura, temos que ter uma ação de Governo, um Go
verno que crie um compromisso de fazer com que a 
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atividade agrícola seja uma atividade produtiva, ge
radora de renda e de emprego, mas que, sobretudo, 
possa se sobrepor também às ações económicas. 
Enquanto a agricültura for apenas âncora de um pro
grama de estabilização económica, lamentavelmen
te, esse deverá ser o seu quadro. Quero cumprimen
tar V. Exª por sua experiência, que vem chamando a 
atenção desta Casa e, conseqüentemente, da popu
lação brasileira. Precisamos de medidas enérgicas e 
urqentes, para que possamos viver, não no presente 
ou no presente de curto prazo, mas especialmente 
no futuro de médio prazo, a solução para a agricultu
ra brasileira, que não é só crédito, é ação completa, 
o que V. Ex•. de maneira muito consistente, trouxe a 
todos nesla Casa. Os nossos cumprimentos pelo 
seu pronunciamento. 

O SR. OSMAR DIAS - Senador Arlindo Porto, 
agradeço o aparte de V. Exª. 

Quando me encaminhava para a tribuna, um 
Senador me pediu para não falar mal do Ministro da 
Agricultura. Não se trata disso, mesrTl() porque a cul
pa não é dele. Se o Presidente Fernando Henrique 
nomeasse um gerente de banco para cuidar de sua 
fazenda, com certeza, o resultado seria o mesmo. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- V. Exª me 
permite um aparte, nobre Senador Osmar Dias? 

O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Ex• com muito 
prazer, Senador Antonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
Osmár Dias, procurarei ser breve para não atrapa
lhar o curso normal do pronunciamento tão brilhante 
que faz V. Ex• nesta tarde. A sua palavra é uma pro
va evidente de que, ao contrário do que se propagou 
na semana passada, segundo o noticiário provenien
te do México, os Parlamentares debruçam-se sobre 
questões importantes do Brasil e que não são aque
les que pensam única e exclusivamente no papel de 
lobista, em favor desse ou daquele empresário. V. 
Exª, quando luta pelo fortalecimento da agricultUra, 
está pensando no alimento presente na mesa do 
brasileiro. V. Exª, quando defende uma maior aten
ção do Governo para com os problemas da agricul
tura, está fazendo exatamente o que prometeu du
rante a campanha eleitoral. Não se trata de fazer 
lobby, ou de ser ruralista, mas, sim, de edificar o pa
pel do Senado, o papel de um Parlamentar, ao con
trário daquelas acusações injustas que foram feitas, 
quase que de forma generalizada, pelo próprio Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso. Sua Excelên
cia é realmente um estadista, mas precísa, neste 
momento, diminuir a freqüência de suas viagens 
para permanecer mais um pouco no Brasil, para que 

se debruce sobre esses problemas que estamos so
frendo. Deixe a mala parada aqui por 60 dias, para 
poder verificar a nossa situação atual. Hoje ~recebe
mos a triste notícia de que, em São Paulo, pelo me
nos 50~mil postos de trabalho foram subtraídos du
rante o mês passado. V. Exª apresentou dados es- -
tarrecedores em relação à-agricultura, demonstran-
do~ que o Go11erno está precisando analisar melhor~ 
esses problemas económicos. A situação aluai é tão 
dramática que o problema não é só económico, por
que também é humanitário, pois estão massacrando 
os empresários e os trabalhadores. O desemprego 
chegou em massa ao nosso País nos mais variados 
setores da economia e fala-se somente em um único 
deus, o deus do mundo, o deus do Brasil: o Real. E, 
na realidade, esse deus está trazendo o sofrimento, 
o desemprego e o atraso ao nosso Brasil. O Presi
dente da República precisa saber que é importanté 
que a inflação seja detida, mas não a um custo so-~ 
cial tão elevado, sucateando as nossas indústrias, 
promovendo o desemprego em massa:, criando uma 
instabilidade nos selares da nossa economia, inclu
sive dentro da agricultura, como se referiu V. Exª. 
Com essas palavras, gostaria de enfatizar que V. 
Ex• está cumprindo o seu papel de Senador da Re
pública, pelo Paraná, e que não está fazendo lobby, 
como insinuou o Presidente da República. Não. Es- _ 
!amos aqui defendendo aquilo que juramos defender 
durante a campanha. O povo brasileiro está sofren-

~ do, e o Presidente da República precisa ficar aten-to 
a isso. As viagens que Sua Excelência está fazendo 
atualmente são contraproducentes e, certamente, 
não irão resolver os problemas do nosso País. Agra
deço a V. Ex•. 

O SR. OSMAR DIAS - Nobre Senador Antonio 
Carlos Magalhães, quando o Presidente falou sobre 
lobby no Congresso Nacional, fiquei em dúvida se 
fazia uma acusação ou uma confissão. Portanto, 
não estou criticando a posição de Sua Excelência. 
Se foi uma confissão, podemos compreender, já 
que, em relação a alguns fatos ocorridos no Senado 
f'ederal, o Governo exerceu um lobby muito bem or
ganizado~ e eficiente. Exemplos: o Sivam, o projeto 
de patentes e outros. 

Estamos defendendo aqui desta tribuna direi
tos que estão sendo tirados daqueles que, ao longo 
dos anos, contribuíram muito para o desenvolvimen- _ 
to do País. 

Vou encerrar dizendo que tive alguns desen
tendimentos porque defendi que o empréstimo com
pulsório dos bancos deveria ser destinado ao crédito 
rural, e alguém me disse que eu estava fazendo lob-
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by. Ora, o empréstimo compulsório dos bancos não 
pôde ser destinado para financiar a produção, mas 
pôde ser destinado para salvar bancos quebrados. E 
não há explicação alguma sobre as fortunas pes
soais de seus diretores e proprietários que, em al
guns casos, são maiores até do que o próprio patri
mónio do banco. Também não se explicam esses 
rombos causados pela maquiagem dos balanços do 
bancos, como ocorreu com o Banco Nacional. 

Portanto, estou falando de segurança alimen
tar, o que deveria ser a primeira preocupação de um 
Governo que se diz socialdemocrata. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, ·o Sr. 

José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3" Secre
tário. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias. 
o Sr. Levy Dias, 3" Secretário, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Antonio Carlos Valadares, Suplente de Se
cretário. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiáveL 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra a V. Ex•. 

<3 SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
uma comunicação inadiáveL Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estarei 
encaminhando à Secretaria-Geral da Mesa do Sena
do projeto de lei que atribui valor jurídico à digitaliza
ção de documentos e dá outras providências. 

Por este projeto, fica autorizado, em todo terri
tório nacional, o armazenamento de informações, 
dados e imagens que constituem o acervo documen
tal das empresas privadas e órgãos públicos fede
rais, estaduais, municipais e do Distrito Federal em 
sistemas eletrõnicos digitais que, uma vez gravados, 
garantam o nível de segurança exigido. 

Apenas para acompanhar a apresentação des
te projeto, quero deixar registrado nos Anais desta 
Casa um breve pronunciamento, nos termos a que 
já me referi há alguns dias, quando mencionei os 
avanços que o Senado da República obteve nas 
áreas de comunicação e de informatização, que são 
de conhecimento de todos os Senadores e, acredito, 
de boa parte dos segmentos que formam nossa so
ciedade. 

No dia 14 de fevereiro deste ano mencionei 
neste plenário a necessidade premente de avaliar
mos a proposta de criação da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, feita pelo ilustre Senador Roberto Frei-

· re, através do Projeto de Resolução n" 36/95. Como 
havia dito, o desenvolvimento cientifico, aliado ao 
surgimento !reqüente de novas tecnologias, nos tem 
conduzido a debates de caráter extremamente técni
co dentro do Senado Federal, corno é o caso da Lei 
de Patentes, do Projeto Sivam e de outros. 

Nosso acervo normativo já começa a ser re
pensado em muitos aspectos no sentido de se adap
tar a estes avanços científiws e tecnológicos, e os 
debates em torno destes temas tornar-se-ão mais 
treqüentes. Hoje, por exemplo, estou apresentando 
para discussão este projeto que atribui valor jurídico 
à digitalização de documentos e dá outras providên
cias. O principal objetivo é tornar oficiais os moder
nos processos tecnológicos, especialmente aqueles 
que se destinam a armazenamento de dados. 

· Como forma de superar a relutante aceitação 
do sistema de arquivamento digitalizado, meio efi
caz de armazenamento de informações, e torná-lo 
desde logo exeqüfvel, de acesso a todos os órgãos 
da administração pública, o presente projeto não ob
riga, mas apenas faculta aos órgãos da administra
ção se utilizarem dessa tecnologia. 

A repercussão positiva que temos verificado 
em relação a esta iniciativa nos tem feito acreditar 
que a incorporação das novas tecnologias de infor· 
mática no dia-a-dia das instituições públicas e priva
das é irreversfvel, trazendo ganhos incomensurá
veis, tanto na facilidade do arquivamento quanto na 
recuperação da informação e sua tramitação. 

Bem, Sr%. e Srs. Senadores, o debate está 
posto. O Senado Federal, que tem sido uma verda
deira v~rine de modernidade para a democracia de 
nosso País, conforme afirmei em meu pronuncia

mento do dia 14 de fevereiro, não pode furtar-se de 
sua ousadia, criando os instrumentos legislativos ne
cessários à agilização dos processos administrativos 
em todos os âmbitos de nossa sociedade. 

Esperamos que a Casa aprecie e aprimo're 
este projeto, até porque ele nãd é uma obra termina
tiva, além de observar com muita atenção a oportu
na proposta de criação da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, oferecida pelo Senador Roberto Freire. 

Quero ainda nesta oportunidade agradecer a 
contribuição que tive na elaboração desse projeto do 
Prodasen, do Senado da República. e da Associa
ção Brasileira de Gerenciamento de Arquivos. que 
colocou à nossa disposição informações extrema
mente importantes para a elabOração desse projeto 
que, entendemos, será, como já dissemos, perfeita
mente aprimorado para que possa cumprir'<;Om os 
seus objetivos. ' 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) - Voltamos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollan

da. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Esperidião 

Amin. (Pausa) 
Concedo a palavra à Senadora Ma ri na Silva, 

por permuta com o Senador Eduardo Suplicy. 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
gostaria de registrar que a matéria soiJre a qual vou 
falar tem, atualmente, um significado importante. 

Está sendo discutida na Câmara dos Deputa
dos, no projeto de Previdência, a questão da apo
sentadoria dos Parlamentares, que tem sido debatida 
pela sociedade, mais particularmente nos meios de co
municação, como algo que se const~ui num privilégio 
que afronta a sociedade, o que realmente o é. 

Um cidadão comum, para se aposentar, tem 
que esperar de 30 a 35 anos. No caso, os Parlamen
tares, utilizando-se do poder que têm de fazerem as 
próprias leis, como conseqüência, legislando em 
causa própria, conseguem se aposentar com ape
nas oito anos de trabalho. 

Existe uma outra camada de privilegiados, que 
infelizmente não tem a publicidade devida, que é a 
dos governadores, em função de suas aposentado
rias. O governador apoSênta-se ·com apenas quatro 
anos de mandato, ganhando um salário para o resto 
da vida, que a sociedade banca 

Quando Deputada Estadual, fiz um grande es
forço para tentar acabar com essas aposentadorias. 
Assim que entrei na Assembléia Legislativa, apre
sentei um ofício renunciando a participação na UPI, 
que é a União dos Parlamentares, no nível nacional. 
É como se fosse, aqui, o famigerado IPC dos Sena
dores e Deputados. Nesse caso, foi aceita a minha 
renúncia Quando aqui cheguei, iria fazer o mesmo. 
Infelizmente, fi:Ji infonmada de que eu não podia, por
que, compulsoriamente, eu tinha de participar. En
tão, nesse caso, não pude ter o mesmo procedimen
to que tive enquanto Deputada. O Partido dos Tra
balhadores já entrou na Justiça contra essa questão 
do IPC. 

O Sr. Sebastiao Rocha - V. Exª me concede 
um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA- Pois não, Excelência. 

O Sr. Sebastlao Rocha - Senadora Marina Sil
va, gostaria de fazer duas breves observações, con
tribuindo com o discurso de V. Ex•. Pniiieiro, a res-

peito de Governadores. No Amapá, houve Governa
dor que ficou nove meses no cargo e foi-lhe atribuí
da aposentadoria com salário integral, de acordo 
.com uma lei que foi aprovada recentemente pela As
sembléia Legislativa do Estado. Então, ·nem ·e préci' 
so ficar os quatro ano.s, conforme informou V. Exª. 
Em alguns estados, como estou citando o caso do 
Amapá, há uma legislação, aprovada recentemente, 
prevendo que basta ter ocupado o cargo por algum -
período para receber a aposentadoria. Quanto ao 
I PC, tenho uma observação a fazer. Acredito que 
nós, Parlamentares, devemos ter algum processo de 
aposentadoria, que pelo menos seja s.emefhante aos 
das demais pessoas da sociedade. Talvez não com 
tantos privilégios como os que hoje nos são atribuí
dos, mas, de alguma forma, há que se repensarem 
modificações no IPC. Uma delas, por exemplo, pare
ce-me que é um projeto do Senador Jefferson Pe
res, do qual fui Relator na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, o qual prevê a possibilida
de de que o IPC tome-se optativo, como aquilo que 
observou V. Ex•: o parlamentar poderia optar pela 
permanência, se não fOr extinto; eventualmente, o 
parlamentar poderia optar, a partir da aprovação 

· desse projeto de lei. Não seria mais compulsória a 
adesão ao IPC. E acredito que outras possibilidades 
têm que ser estudadas: que se exija mais tempo de 
contribuição para se aposentar, que a União não te
nha a sua contribuição, que seja apenas com recur
sos dos próprios parlamentares, um fundo de pen
são, por exemplo. Acredito que realmente deva ser 
modificado o aluai sistema de aposentadoria dos 
parlamentares, mas também me preocupa muito o 
fato de não termos uma retaguarda que nos resguar
de com uma aposentadoria de uma certa forma, não 
com oito anos, ou com quatro, mas com vinte e cin
co anos, talvez, não sei por quanto tempo. Eu, por 
exemplo, sou médico, fui parlamentar durante quatro 
anos no meu Estado, e agora, se eu cumprir os oitos 
anos como Senador, vou ficar esses doze anos 
afastado do meu serviço nonmal de funcionário públi
C<l, sem nenhum sistema previdenciário acobertan
do-me. Então, acredito que seja necessário modifi
car, aperfeiçoando, o que hoje se chama de IPC. 
Muito obrigado,SenadoraMarinaSilva .. 

A SRA. MARINA SILVA - Agradeço a contri
buição de V. Ex•. Penso que a preocupação de V. 
Ex•. digamos, em tese é justa, o que foi dado como _ 
errado aqui foi a solução. V. Ex• era médico, com 
certeza devia haver algum tipo de desconto visando 
à aposentadoria de V. Ex•. No meu caso, eu era pro
fessora, tinha dez anos de trabalho como professo-
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ra, e havia os descontos como professora. e era 
como eu iria aposentar-me. 

Creio que o que pode ser feito é continuar con
tribuindo, a fim de se complementar o tempo de ser
viço. Se eu fico oito anos como Senadora e ja tinha 
oito anos de magistério, incorpora-se para o meu 
processo de aposentadoria normal, mas não na de
vida proporção do que estou recebendo, e não me 
aposentar como Senadora com oito anos de traba
lho. Não penso que isso seja correto. 

Quando. apresentei U"! projeto na Assembléia 
Legislativa que acabava com a aposentadoria de ex
Governadores. a nossa sugestão era para que fos
sem incorporados. durante o período ém que assu
misse o mandato de Governador, também os des
contos normais para a aposentadoria. Ni\o ac·r~ito 
que alguém que seja Governador tenha conseguido 
essa função como desocupado, assim como nós Se
nadores. que, para chegarmos ao Senado, temos 
que ter. no mínimo, trinta e cinco anos de idade, 
sendo revelada. pois, a idade das mulheres. Mas an
tes tinhamQs que ter um trabalho, uma ocupação. 

Com muita dignidade, quero aposentar-me não 
por esses oito anos que passei aqui, recebendo qua
se dois mil reais. Não. Quero aposentar-me quando 
completar os trinta anos de serviço, tendo sido con
tados. a título de colaboração, os meus oito anos 
nesta Casa, os que já contribui e aqueles em que 
exerci a função de professora. Essa é a forma corre
ta de procedermos, para·podermos olhar eticamente 
para a sociedade. _ 

O Sr. Ademir Andrade - Concede-me V. Ex• 
um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA - Ouço V. Ex" com 
prazer. 

O Sr. Ademir Andrade - Senadora Marina Sil
va, V. Ex• traz um tema da maior importância. Real
mente, isso não depende de nós, não depende do 
Congresso Nacional, depende de cada estado, inclu
sive de cada prefeitura. Mas o exemplo há que partir 
de nós. E verdade que os Governadores aposen
tam-se com quatro anos de mandato e alguns, nobre 
Senadora. com nove meses de mandato! É o caso. 
por exemplo, do Governador Carlos Santos, que as
sumiu o cargo por 9 meses, enquanto o Governador 
Jader Barbalho era candidato a Senador. Ele tem 
uma aposentadoria com salário integral de Governa
dor de Estado, o que representa um absurdo inomi
nável. Mas não são só os Governos de Estado que 
fazem isso. muitas prefeituras agem da mesma for
ma, pagando aposentadorias para ex-prefeitos, in
clusive ex-prefeitos que ocuparam o cargo por ape-

nas nove meses. sucedendo o prefeito que saiu para 
ser candidato a algum cargo. Com relação ao IPC 
entendo que ele deveria terminar realmente. po; que 
esse instituto é bom para uns. e ruim para outros.' O 
IPC é extremamente complicado. A pessoa que seja 
Deputado apenas uma vez na vida, por quatro anos 
--·a que acontece com a maioria dos que por aqui 
passam-. contribui durante quatro anos com 1 O'Yo do 
seu salário. Se esse parlamentar for embora, ficou 
perdida a sua contribuição. pois o IPC não iem qual
quer ligação com outros institutos de previdência e 
não seria possível, como V. Exª coloca. transierir o 
tempo que foi pago ao JPC para outro sistema. O 
Parlamentar que exerce apenas quatro anos tle 
mandato não tem absolutamente nada. Precisar-cc
ia, então, dar liberdade para o Parlamentar cl Clca
bar,se com o IPC. Eu, por exemplo, não acho bom 

· descontar 1 O% dos meus proventos todos os rne<;;e.s. 
ou seja, R$800,00. O certo seria que recebesse o 
meu salário e. se quisesse Jer !Jma aposentadoria 
melhor, pagasse uma insfituição privada ou urna 
aposentadoria nos moldes em que o governo quer 
criar, depositando na poupança para ter minha apo
sentadoria. O correto é extinguir-"e o I("C porque ele 
é bom para uns e ruim para muitos que passam por 
esta Casa. Afinal de contas, é preciso que se faça 
justiça aos parlamentares. porque, embora o Gover
no contribua com algo - nós somos contra ·, todo 
mundo desconta 1 O o/o de seu salário para ter os pri
vilégios do IPC. Precisamos buscar uma , solução 
para esse problema e a imprensa nacional também 

··precisa debater a questão das aposentadorias dos 
governadores de estado e dos "governadores e pre-

- feitos de nove meses" que recebem provento inte
gral de governadores de estado e de prefeitos. V.Ex• 
traz numa oportunidade muito boa essa questão e 
espero que ela tenha a devida repercussão. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a \/,Ex•. 
Já conhecia esse abuso que V.Exª acab:a citar 

de exiJovemadores que se aposentam com nove 
meses de mandato. No meu estado, há o caso de 
um governador que se aposentou com apenas sete 
meses no cargo com provento integraL 

. No Acre, além da aposentadoria integral, eles 
recebem, também, a véibá de representação, uma 
verba d~da quando se está na investidura do cargo 
e não sei o que governadores aposentados repre
sentam; recebem ainda auxílio-moradia, que tam
bém recebemos. mas pelo menos para nós tem a 
face de que saímos do l).cre ou de outro estado e 
por isso merecemos atJXílio-moradia, mas os exiJo~. · 

· vernadores moram nos seus estados. alguns deles -:::-
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não moram mais lá, estão passeando por ai, mas 
continuam recebendo o auxílio-moradia. é algo ver
gonhoso. 

No caso do meu estado, na Constituição de 89, 
eles conseguiram estabelecer que terão uma apo
sentadoria vitalícia e que essa aposentadoria passa
rá para as esposas, no caso da morte do marido, e 
para os filhos menores. O que é um verdadeiro es
cándalo. 

Atualmente, temos 15 ex-governadores apo
sentados. No Acre isso virou um negócio. O titular 
governa durante um período, nove meses antes de 
terminar o mandato ele se afasta para se candidatar 
a senador, a deputado federal ou a algum outro car
go, o vice assume e, como o governador, se apo
senta também. Pela Constituição do Acre, se ele as
sumir um dia sequer tem o direito de se aposentar 
como ex-governador. é uma vergonha um estado 
que depende de_96o/o de repasses da União gastar 
tanto dinheiro com a aposentadoria de e~-governa
dores. 

Para não~ parecer que isso é apenas uma coisa 
recente e que está na moda falar sobre esse assun
to, gostaria de dizer que fiquei os quatro anos do 
meu mandato de Deputada brigando contra essa fa
migerada aposentadoria. Primeiro, consegui a anti
patia e o ódio de muitos, mas eu estava bem com a 
minha consciência. ·Só que havia um problema: o 
projeto tinha 60 dias para receber parecer na Comis
são de Constituição e Justiça e ser Votado. O que 
acontecia? Legislatura após legislatura, os deputa
dos deixavam o projeto caducar no âmbito da Co
missão, não davam o parecer e ele era dado como 
prejudicado. Foram quatro anos em que apresentei 
repetidas vezes o mesmo projeto. 

O Governador do Estado do Acre, recentemen
te, quando veio depor no Supremo Tribunal Federal 
sobre as irregularidades que tem praticado, disse 
que o Acre está com dificuldades porque há muitas 
aposentadorias de ex-governadores. Realmente, 
existem 15 ex-governadores que pegam uma boa 
parte de recursos que poderiam ser investidos em 
escolas, em saúde, etc. Mas quando da votação do 
meu projeto na Assembléia, ele que tem uma banca
da de sustentação de 16 Srs. Deputados não moveu 
uma palha sequer para que seus Deputados votas
sem contra esse tipo de aposentadoria. 

Como muito bem colocou o Senador Sebastião 
Rocha, assim como o Senador Ademir Andrade, não 
é só no Acre que ternos essa vergonha O Senador 
Sebastião Rocha falou do Amapá, e o Senador Ade
mir falou do Estado do Pará. 

Fiz um levantamento para saber em quantos 
Estados há a famigerada aposentadoria. Olhem só a 
lista: os estados do Piauí, Pará, Mato Grosso e Pa-
raná. ~ 

No caso do Estado do Paraná, por uma ques
tão de ética, devo registrar o exemplo do Senador 
Roberto Requião, que renunciou à aposentadoria de 
Prefeito e à de Governador e conseguiu acabar com 
a aposentadoria de Deputados, porque até eles se 
aposentavam lá. Não sei como funcionava o Orça
mento do Estado com tantos aposentados. 

Temos também essas aposentadorias nos Es- ~
lados de Santa Catarina, Sergipe, Ceará, Alagoas, 
Amapá, Rio Grande do Sul e Maranhão. No caso do 
Maranhão, também as Primeiras-Damas são apo
sentadas, recebem sessenta e cinco salários~ mini
mos. Quer dizer, a função de Primeira-Dama tam
bém rende aposentadoria. Não sei como se aposen
ta na condição de ser esposa. Mas existe isso no 
Maranhão. 

O Sr. Ademir Andrade - Agora teremos no 
Brasil o "Primeiro-Cavalheiro" a se aposentar tam
bém. 

A SRA. MARINA SILVA- Exatamente. 
Temos esses casos também no Rio de Janeiro, 

Rondônia, Amazonas e Minas Gerais. Há também 
estados da Federação que já extinguiram a aposen
tadoria, corno Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do 
Norte, Mato Grosso, São Paulo e Paraíba. No Esta
do de São Paulo, os Deputados Estaduais também 
já conseguiram extinguir, mas existem aqueles que 
continuam pagando, porque os aposentados recor
reram à Justiça em nome do direito adquirido. Há o _ 
caso do Governador Magvito Vilela, que suspendeu 
a famigerada aposentadoria, os aposentados entra
ram na Justiça, e ele, drenando recursos do Estado, 
que está com sérias dificuldades, continua pagando 
a aposentaria de ex-governador. 

O Sr. Pedro Simon - Concede-me um aparte, 
nobre Senadora? 

A SRA. MARINA SILVA - Concedo o aparte 
ao ilustre Senador do Rio Grande do Sul. ~ 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senadora, em 
tudo isso é importante a consciência. Entendo que 
essa questão deve ser analisada com a profundida
de que ela merece. Quando foi criada a aposentado- -
ria para governador no Rio Grande do Sul, na época ~
da ditadura militar, eu era deputado estadual. Fui -
procurado por lideranças da Arena. Disseram-me 
que dois ex-jjovemadores viviam em uma situação ~
dramática, com muitos problemas financeiros, e era 

-necessário um ~'lles tivesse uma aposentadoria que 
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lhe permitisse viver com dignidade, porque era uma 
humilhação para o Estado o que estava acontecen
do. Respondi que concordava, desde que colocas
sem o Dr. Brizola, que estava no exflio e cuja lamilla 
estava passando dificuldades. Fiz Isso porque o pro
jeto que me apresentaram previa aposentadoria 
apenas para os ex-governado~es que estivessem no 
exercício dos direitos políticos. Chegamos a um en
tendimento e acrescentei que, caso os direitos políti
cos do ex -governador estivessem suspensos, a es
posa receberia em nome dele. AI eu concordei. Não 
penso que seja errado um ex-governador ter uma 
aposentadoria que lhe dê di rei to de viver com digni
dade. Eu sou ex-governador, tenho aposentadoria, 
mas nego-me a recebê-la, porque sou Senador da 
República. Fui deputado estadual durante dezasseis 
anos, fui quatro anos vereador e quatro anos sena
dor, contribui vinte e quatro anos, tenho direito a 
aposentadoria de deputado estadual proporcional 
aos vinte quatro anos. Não nego isso, mas não rece-
bo. Não recebo nem aposentadoria de governador 
nem de deputado porque sou Senador. Talvez, so
mando as duas aposentadorias, estivesse ganhando 
mais do que ganho aqui. Mas, como estou aqui, re
cebo só como Senador e não tenho nenhum outro 
vencimento, não tenho nenhuma outra aposentado
ria, nem outro trabalho. Vivo do que ganho aqui. Isso 
depende muito da consciência de cada um. Não 
consigo entender como um cidadão que é Senador 
continue recebendo aposentadoria. Esta é uma aná
lise que deveria ser feita. Entretanto, não vivo dizen
do que sou ex-governador, mas não recebo aposen
tadoria de ex-governador, sou ex-deputado, mas 
não recebo aposentadoria de ex-deputado, porque 
penso que agindo assim não estou lazendo mais do 
que a minha obrigação. Renunciei ao Governo do 
Estado para ser candidato ao Senado. Naquele pe
ríodo, após minha renúncia ao governo do Estado e 
enquanto era candidato a Senador recebi a aposen
tadoria, porque não tinha como viver. Ganhei apo
sentadoria do Senado proporcional a oito anos de 
Senador. Era uma quantia insignificante - não me 
lembro qual era. Quando assumi, continuaram pa
gando-me. Havia uma conta no Banco do Brasil na 
qual recebia. Deixei esse dinheiro lá durante um 
ano. Pensei que tinha havido engano do IPC e· que 
depois ele deixaria de pagar-me. Quando completou 
um ano, procurei o Presidente do Instituto de Previ
dência dos Congressistas e mostrei-lhe o absurdo. 
Entreguei-lhe o cheque da importância depositada, 
ele deucme o recibo e fiz uma petição mostrando 
que tinha de ser feita uma revisão, porque aquilo era 

uma maluquice. Se eu quisesse, continuaria rece
bendo até o final da vida. Se sou Senador, coroo 
posso estar recebendo aposentadoria de Senador? 
Há uma série enorme de erros. Foi o· que aconteceu 
com o Banco Nacional, que dizem que há dez anos 
tinha caixa dois, há dez anos remetia US$50 milhõ
es por ano para o exterior, e nem a empresa externa 
de auditoria, nem o Banco Central, ninguém ficou 
sabendo disso. Ilustre e brilhante Senadora, esta 
questão tem de ser analisada e profundamente fis
calizada. Falo com a autoridade de quem não rece
be e não quer receber aposentadoria, mas não gos
to que a imprensa diga como devo ser. Tenho res
peito pela imprensa, mas vamos devagar. O que 
precisa ser mudado tem de ser mudado; o que preci
sa ser alterado tem de ser alterado; o que precisa 
ser revisto, tem de ser revisto! Mas não aceito o fato 
de a imprensa ditar normas para nós seguirmos. Fi
quei aqui durante um ano brigando para criar a CPI 
dos Empreiteiros e não tive cobertura, a não ser um 
apresentador de tele.visão, que logo desapareceu. 
Quer dizer, de repente a palavra oficial, do Governo, 
foi no sentido de que fazia mal a apuração, que o 
importante seria fazer as reformas estruturais. Apu
rar corrupção, apontar corruptores é bobagem. Esta 
versão passou porque a imprensa resolveu tirar o 
outro assunto do noticiário. A ú111ca coisa que eu 
nunca fiz e não pretendo fazer é lobby para sair no 
jornaL A imprensa que me perdoe, mas penso ela 
está equivocada. Estamos atravessando uma fase 
dffícil. Voltando ao caso do Banco Na.:1onal, não se 
trata só do Governo de Fernando Henrique Cardoso, 
pois dizem que há 1 O anos esse banco apresentava 
balanço falso. Entao atravessou o Governo José 
Samey, o Governo Fernando Collor, o Governo Ita
mar e chegou ao Governo do Presidente Fernando 
Henrique. Quer dizer, há 1 O anos o Banco Nacional 
tinha o caixa 2, tinha uma série enorme de contas 
falsas e ninguém sabia de nada - nem o Banco Cen
tral, nem a empresa de auditoria externa inde
pendente, ninguém. Acredito que temos de encon
trar uma solução, mas, honestamente, de coração. 
eu nao teria uma resposta tão tranqüila· como a que 
a imprensa apresenta. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço o aparte 
de V. Exª, Senador Pedro Simon, pela contribuição 
que dá ao meu pronunciamento. 

Senador Pedro Simon, quero fazer um registro. 
Quando V. Ex• começou a tecer algumas considera
ções sobre a aposentadoria, pensei cá ccmigo: "será 
que o Simon vai decepciona~-me agora defendendo 
essa aposentadoria, porque ele a recebe"? Mas, 



Fevereíro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 397 

com muita alegria ouvi V. Exª dizer que renunciou a 
essa aposentadoria por ser Senador. Sabemos que 
alguns Senadores recebem aposentadoria como ex
governador. 

São fatos que acontecem. Fiz questão de his
toriar a minha luta contra essas aposentadorias. A 
última vez que apresentei o projeto, colhi assinatu
ras na sociedade para apresentá-lo já não mais 
como proposta da Senadora Manna, mas como pro
posta da sociedade. Mesmo assim não conseguimos 
aprovar o projeto. Fiz tudo isso a fim de deixar bem 
claro que não estava fazendo algo que não tinha 
nada a ver com a minha identidade, com a minha 
luta. 

O debate é oportuno, porque breve vamos vo- · 
ta r aqui o projeto da Previdência e discutir a aposen
tadoria dos parlamentares. Não é justo que esse de
bate aconteça sem abordar esse outro aspecto que 
também considero um privilégio: a aposentadoria de 
ex-governadores. Então existe toda .uma historicida
de no que estou fazendo porque, na época em que 
eu estava defendendo esse projeto, a imprensa na
cional nem conhecia a Senadora Marina Silva. A im
prensa do meu Estado, cuja grande maioria é ligada 
aos partidos que têm ex-governadores, também não 
tinha interesse em conceder-ne nenhum espaço 
para esses temas. 

Não penso que se deva meramente especular 
sobre o assunto. Como V. Ex• citou, há pessoas que 
podem estar numa situação de dificuldades. São ca
sos a serem pensados. Fico imaginando o caso do 
governador do meu Estado que diz aos quatro can
tos do mundo que é um homem rico e, por conta dis
so, todas as denúncias feitas contra ele, quanto ao 
uso indevido dos recursos públicos, não se justifi
cam. Como é que fica, recebendo uma aposentado
ria completamente "desnecessária"? Mas essa 
quantia é significativa, porque, no meu Estado, a 
aposentadoria de um ex-governador daria para 
construir, no mínimo, seis escolas rurais. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou 
apresentar um projeto, como falei anteriormente, no 
bojo de toda esta discussão, proibindo a aposenta
doria de ex-governadores. Existem inúmeras fórmu
las, pelo menos nos termos em que está sendo pos
to, que já vêm sendo debatidas. 

Quero aqui fazer justiça a um ex-<leputado do 
meu Estado - Adalberto Ferreira-, que tentou resol
ver o problema, uma maneira justa que não prejudi-
casse o direito das pessoas. • 

Enfim, da forma como está hoje, é uma afronta 
à sociedade, principalmente porque o cidadão co-

mum tem que esperar 30, 35 anos para se aposen
tar. Não podemos, sob o manto de legislarmos, elabo
rannosleis para nós mesmos, tomar as coisas mais d~ 
fíceis para outras pessoas e mais fáceis para nós. 

Se esta Casa cai 1)0 descrédito, se· as pessoas 
dizem que o Senado Federal tanto faz como tanto 
fez, como dizem na minha terra, é porque algo erra
do está acontecendo. Com certeza, quando o legis
lar em causa própria funciona mais do que o legislar 
em benefício de todos, isso faz com que esta Casa 
tenha um descrédito maior. · 

A minha posição, em relação a essas aposen
tadorias, é esta: eu as considero tão vergonhosas 
quanto as nossas de Senadores e Deputados. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Valadares) 

- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer
rar os trabalhos, designando para a sessão ordinária 
de amanhã, a realizar-se às 14h30min, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO- 48, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do arl 
64, § 22 , da Constituição Federal, combinado com o 
art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 48, de 1994 (n" 355193, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à ZIUNSKI, PROPAGANDA E RADIODI· 
FUSÃO L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em !reqüência modulada na Cidade de Gas- -
par, Estado de Santa Catarina. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NQ 79, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art 
64, § 2Q, da Constituição Federei, combinado com o 
art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úni.;o, do Projeto de De
creto Legislativo n" 79, de 1994 (n" 391/94, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato renova a 
permissão outorgada à RÁDIO CULTURA DE ALE
GRETE L TOA. para explorar serviç.., de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Ale
grete, Estado do Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
. caçllo) 
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-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 62, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 
64, § 2•. da Constituição Feceral, combinado com o 
art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 62, de 1995 (no 354193, na Cã
rnara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à RÁDIO PANEMA LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na Cidade de Andirá, Estado do Paraná 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçlio) 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 97, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do ar!. 
64, § 2", da Constittição Feceral, combinado com o 
art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no 97, de 1995 (no 52/95, na Gama
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à REDE ATLÂNTICO SUL DE 
RADIODIFUSÃO L TOA. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Brusque, Estado de Santa Catarina 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçlio) 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•100, DE 1995 

(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do ar!. 
64, § 2•. da Constittição Federal, combinado com o 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no 1 00, de 1995 (no 54/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão out>rgada à RÁDIO CULTURA DE 
JOINVILLE LTDA. para executar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na Cidade de Joinville, 
Estado de Santa Catarina 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu· 
cação) 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•106, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art 
64, § 2", da Constituição Federal, combinado com o 
ar!. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no 1 06, de 1995 (no 15195, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à RÁDIO A TRIBUNA DE 
SANTOS L TOA. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Santos, Estado de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçao) 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•107, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
64, § 2•, da Constituição Feceral, combinado com o 
art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no 1 07, de 1995 (no 12/95, na Câ
mara dos Deputados). que aprova o ato que renova 
a pennissão outorgada à RÁDIO CAIUÁ L TOA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na Cidade de Paranavaí, Estado do 
Paraná 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçao) 

-a-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2123, DE 19~5 

~ (Incluído em Ordem do Dia nos termos do ar!. 
64, § 2•. da Constituição Feceral, combinado com o -
ar!. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De- __ _ 
creto Legislativo no 123, de 1995 (no 304/93, na Cã-
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mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à RÁDIO EXECUTIVA 
L TOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Goiânia, Es
tado de Goiás. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2142, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
64, § 2". da Gonstituição Federal, combinado com o 
art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 142, de 1995 (n2 114/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que !enova 
a permissão outorgada à RÁDIO TELEVISAO DE 
SERGIPE S.A. para exp1orar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Ara
caju, Estado de Sergipe. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-10-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•150, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 
64, § 2". da Constituição Federal, combinado com o 
art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº 150, de 1995 (nº 84/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à RÁDIO VALE DO RIO 
GRANDE L TOA. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na Cidade de Migueló
polis, Estado de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçao) 

-11-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N•61, DE 1995 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Ccnstituição nº 61, de 1995 (nº 182194, na 

Câmara dos Deputados), que permfte a admissão de 
professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas 
universidades brasileiras e concede aU:onomia às ins
tiiuições de pesquisa científica e tecnológica, tendo 

Pareceres sob nºs 5 e 31 , de 1996, da Comis-
sao 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 12 
pronunciamento (sobre a Proposta): favorável; e 22 
pronunciamento: contrário à emenda de Plenário. 

-12-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N• 68, DE 1995 

Discussao, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 68, de 1995 (n2 163195, 
na Câmara dos Deputados), que altera os arts. 71 e 
72 do Ato das Di_sposições Constitucionais Transitó
rias, introduzidos·-- pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 1, de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n2 10, de 1996, da Co
missao 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, ven
cidos os Senadores Josaphat Marinho, Ademir An

--drade, Roberto Freire, Ronaldo Cunha Uma, Benedi
ta da Silva e Carlos Patrocínio. 

(Segundo dia de discussão) 

-13-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N•1, DE 1996 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 1, de 1996 (nº 48195, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao 
inciso 11 do artigo 192 da Constituição Federai, tendo 

Parecer favorável,.sob nº 20, de_ 1996, da Co- -
missao 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Segundo dia de discussão) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Vafada

res) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh15min.) 
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Ata da 7ª- Sessão Deliberativa Ordinária 
em 28 de fevereiro de 1996 

2~ Sessão Legislativa Ordinária da 5Qll Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Rlho, Odacir Soares, Levy Dias, António 
Carlos Valadares, Eduardo Suplicy, Nabor Júnior e Valmir Campelo. 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antônio Carlos Magalhães
Antônio Carlos Valladares - Arlindo Porto - Artur da 
Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni Ve
ras - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Casildo 
Maldaner- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison 
lobão - Eduardo St.plicy - Elcio Alvares - Emflia 
Fernandes - Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin -
Flaviano Melo - Freitas Neto- Geraldo Melo - Ger
son Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges -
Guilherme Palmeira :.. Humberto Lucena - [ris Re
zende - Jader Barbalho - João França - João Ro
cha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho -José Agripino - José Alves- José Bianco 
- José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey -
Laura Campos - leomar Quintanilha - levy Dias -
Lucfdio Portella - lúcio Alcântara - Lúdio COelho -
Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva - Marluce 
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suas
suna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar 
Dias- Pedro Piva- Pedro Simon - ~1'1"<111 Calheiros 
- Roberto Freire - Roberto Requião- Romero Jucá 
- Romeu Tuma- Ronaklo Cunha Lima- Sebastião 
Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Rlho
Valmir Campelo - Vilson Kleinilling - Waldeck Or
nelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)- A 
lista de presença acusa o comparecimento de 71 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafe

teira, por permuta com o Senador lúcio Alcântara. 
S. Ex< dispõe de 20 minutos. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores. o que se vê claramente, hoje, é 
uma tentativa de desmoralização do Congresso. 
Ninguém pode duvidar disso. A palavra em moda, 

hoje, é privilégio - o privilégio dos Congressistas. Eis 
o que se discute. 

. Consultei o Aurélio, que diz "privilegiar é con
ceder privilégio a: Deve o Estado servir a todos den

. tro da lei, sem privilegiar ninguém. Privilegiar é con
ceder algo exclusivamente a: O bom pai não privile
gia nenhum dos filhos." 

E diz que "privilégio é vantagem que se conce
de a alguém com exclusão de outrem e contra o di
reito comum; permissão especial; prerrogativa, imu
nidade; dom, condão." 

Ora, Sr. Presidente, temos dois tipos de privilé
gio: o privilégio concedido por Deus e o privilégio de
corrente da legislação. E poderia começar dizendo: 
Deus é o pai de todos. Mesmo assim, uns nascem 
bonitos e outros nascem feios; uns nascem inteli
gentes e outros nascem sem inteligência alguma; 
uns nascem em berço de ouro e outros nascem em 
manjedoura; uns nascem perfeitos fisicamente e ou
tros nascem com defiCiências físicas e até mentais; 

· uns nascem com saúde e outros nascem sem saú
de; uns vivem mais e outros vivem menos. Enfim, o 
privilégio vem até do além; e todos somos filhos de 
Deus. · 

O dicionário Aurélio diz que "o bom pai não pri
vilegia nenhum de seus filhos." Privilegia, sim. Mt.i
tos nascem com dons especiais e o próprio Aurélio 
diz que privilégio é dom. O homem que faz música 
recebeu um dom; é, então, um privilégio. Ontem, em 
Manaus, na comemoração do T eetro Amazonas, es
tava lá um tenor, que é um privilegiado. 

Sr. Presidente, o privilégio de nascer mais ou 
menos inteligente nos leva também, por outros cami
nhos, a ver uma desigualdade mt.ito grande porque 
uns podem estudar e outros não, ou porque não têm 
escola, ou porque não têm inteligência 

Poderiam me dizer: "Mas, Cafeteira, o que se 
está discutindo é a igualdade que o Estado deve dar 
e o Estado não deve privilegiar ninguém." 

Vejo, agora. o nobre Senador Romeu Tuma, 
representante de São Paulo, e penso que quem vive 
em São Paulo tem o privilégio de viver numa cidade 
onde tem telefone celular, telefone comum, metrO, 
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água, luz, escola, hospital, médico. Ao passo que, 
no interior do meu Estado, não há nada disso. Exis
tem povoados. existem porções de gente que não 
conhece a luz elétrica, que não bebe água tratada, 
que nunca vju um dentista, que nunca viu um hospi
tal, que nunca foi atendida por um médico. Tudo isso 
é privilégio. --

Nós estamos no período da desmoralização do 
Congresso e, neste perfodo, se permite, por exem
plo, que presidente de uma entidade de trabalhado
res venha e aponte com o dedo, dizendo: "Essa é 
uma Casa de privilégios". E quem tem um emprego, 
hoje, neste pais, não é um privilegiado? E se ele for 
da classe dos metalúrgicos, que tem um salário-mf
nimo maior que o dos outros, não é um privilegiado? 

Então, Sr. Presidente, preocupo-me, -porque 
me parece, também, que a imprensa não atenta 
para o fato de que só é livre na medida em que hou
ver um Congresso livre. 

Por que estou fazendo este discurso? Eu era 
do velho MDB, na época em que dormfamos com o 
mandato e não sabíamos se acordarfamos com ele, 
na época em que dormíamos pensando que éramos 
livres e, no outro dia, a polícia nos estava procuran
do, buscando-nos para nos prender. 

Sempre fui um homem de aceitar desafios, de 
não ter medo, e o que hoje me constrange é ver um 
Congresso amedrontado. 

Vejo representantes da imprensa aqui presen
tes. Existem aqueles que não vão além de tomar no
tas das notícias policiais para levar aos jornais. Ou
tros, talvez mais inteligentes, chegam a ganhar uma 
coluna. E existe até, na televisão e no rádio, quem 
tenha o privilégio de posslir um programa especial, 
ganhando, também, um ordenado especial que é 
muitas vezes maior que o salário de um parlamen
tar. E é para trabalhar uma hora por dia! E, para ten
tar formar a opinião pública, diz que há privilégios no 
Congresso, chegando a dar "banana" para o Con-
gresso! · 

E ·quando não houver mais Congresso? E se 
conseguirem fechar o Congresso? Vamos ver nova
mente na imprensa publicadas receitas de bolo? Va
mos ver novamente republicados os versos de Ca
mões? 

Sr. Presidente, estou fazendo este pronuncia
mento para dizer que é preciso haver resistência É 
preciso haver coragem para dizer a essas pessoas 
que não entenderam direito o que é democracia e o 
que é representação popular que, cada um de nós, 
enquanto investido do mandato não é pessoa, repre
senta milhares de pessoas, às vezes, representa 

centenas de milhares de pessoas; pode ser até mi
lhões de pessoas. 

Se no dicionário de Aurélio a palavra privilégio 
quer dizer imunidade, podemos dizer que temos 
imunidade não como pessoas, e sim como repre
sentantes do povo. 

- A bem da verdade, Sr. Presidente, não tenho 
receio algum de dizer que, pelo que sou, pela ma
neira como nasci, tenho que me considerar um privi
legiado. Humberto de Campos, lá do meu Estado, o 
Maranhão, escreveu: "Chorei porque não tinha sapa
tos até o dia em que encontrei uma criança que não 
tinha pés." EsSi! é uma meditação profunda. Ter pés 
é um privilégio porque mlitas pessoas nascem sem 
pés. Se Deus me deu condições de estudar, se 
Deus me deu condições de me comunicar com o 
povo e, a partir dai, conquistar a confiança desse 
povo e representá-lo, desde 1962, eu considero isso 
um privilégio. No meu Gabinete há sete diplomas. 
Eu, então, sou um privilegiado só pelo fato de ser 
Parlamentar, porque mlitos, até mais inteligentes e 
mais capazes, nao chegaram até aqui. Então, tal- re
flexão que faço é para dizer que não tenho medo de 
nenhuma notícia atingir Parlamentares que se colo
cam contra o fim do IPC. O que é o IPC? Levaram 
para o povo que o IPC é uma instituição de privilé
gios. Trabalha-se oito anos, saindo daqui com uma 
gorda aposentadoria. Ninguém teve a coragem de 
dizer a verdade. A verdade verdadeira é que quem 
contribuiu para o IPC durante 8 anos, contribuiu 96 
meses. Vamos lazer o cálculo: em 96 meses, ele 
contribliu com o que hoje corresponde a soo reais 
por mês. Eu não tive tempo de lazer o cálculo do to
tal corrigido, mas, sem nenhuma e<apitalização, che
ga a R$ 76.800,00; ele contribuiu com R$ 76.800,00. 
Vai se aposentar com R$ 2.000,00. Não é verdade! 
Quem se aposenta com oito anos de serviço, no 
Pariamento, recebe R$ 1.545,44. Não contribuímos 
com o IPC para nos aposentanmos amanhã. Tenho 
vida pCbllca desde 1973 e, até hoje, nao estou apo
sentado. Aqui se contribui, até não ter mais manda
to, ou porque não foi eleito, ou porque morreu. O Se
nador Nelson Carneiro, por exemplo, contribuiu uma 
vida inteira, durante 44 anos, para não chegar a usu
fnir a um ano de uma pensão do IPC. Mas estão 
apontando o IPC como privilégio. 

Hoje o CorreJo Brazlllensa diz: 
"Deputado insiste em privilégios". Ou seja, o di

nheiro que descontamos para uma capitalização é 
privilégio. 

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que se 
pode convidar a Imprensa, e devemos fazê-lo, para 



402 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

examinar as contas do IPC. Ele não precisa da aju
da do Governo e não é apenas formado por Con
gressistas. É de Congressistas e de funcionários do 
Congresso. O que vão fazer com o dinheiro dos fun
cionários do Congresso? Se querem acabar com o 
IPC cerrtamente vão devolver o meu dinheiro. Corno 
fica o funcionário do Congresso, aquele que vem 
contribuindo com o IPC? 

Sr. Presidente, estou fazendo este discurso 
com uma certa amargura, por ver que aquele espíri
to do velho MDB, que não tinha medo nem de ar
mas, hoje tem medo da imprensa, hoje tem medo de 
quem possa ir à televisão e dar uma "banana" para o 
Congresso. Isso é triste. 

O Sr. Roberto Freire - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Com mLito 
prazer, nobre Senador Roberto Freire, um dos ho
mens que conheci na luta e na batalha e com cora
gem também de enfrentar até as armas. 

O Sr. Roberto Freire - E continuo o mesmo, 
não tenho medo nem de "banana" nem de imprensa. 
Mas considero um abuso a existência da aposenta
doria tal como se encontra regulamentada pelo Insti
tuto de Previdência dos Congressistas. Não estamos 
pagando isso sozinhos; se o fosse, não acredito que 
tivéssemos nem banana nem campanha de impren
sa, porque seria um fundo privado, algo, única e ex
ciusivamente, da nossa responsabilidade, a partir 
dos nossos salários, da nossa remuneração. Mas o 
problema é que o Instituto de Previdência dos Con
gressistas não é um fundo privado, não chega a ser 
nem um fundo complementar; ele é um~nslitulo que 
tem toda uma estrutura própria e recebe dinheiro do 
T escuro Nacional, portanto, dos cidadãos brasilei-
ros. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobre Sena
dor, proponho que se deixe de receber, se for o 
caso. Estou provando que s6 com a nossa contribui
ção o IPC pode devolver o dinheiro aos Congressis
tas. 

O Sr. Roberto Freire - Mas, Senador Epitacio 
Cafeteira, vamos extinguir isso que ar estâ. Se V. 
Ex• quiser patrocinar, junlo aos Parlamentares, um 
fundo privado, estaré colocando uma questlio que 
os Parlamentares irão decidir se quiserem; e a ele 
irão se associar, por livre e espontênea vontade. 
Atualmente, somos compulsoriamente vin<:Uados a 
esse instituto. O Tesouro contribui e muitas vezes 
contribuiu não como seria - talvez - admissfvel em 
previdências complementares de estatais: urna con
tribuição do servidor, do funcionário e uma contribui-

ção do Tesouro, se empregador fosse. Não. Alguns 
desses fundos corno o I PC foram socorridos com 
verbas retiradas do Tesouro, de outras prioridades 
para garantir privilégios. V. Ex•, qualquer Parlamen
tar ou eu contribuirfamos, se quiséssemos uma Pre
vidência Social demOcrática neste País, corno qual
quer cidadão trabalhador. Estamos exercendo um 
trabalho; vamos contribuir dentro do teto de contri
buição de uma Previdência Social igual a qualquer 
trabalhador brasileiro, sem distinção. Se quisermos, 
por especificidade, por questão de melhor remunera
ção, ter aposentadoria superior à que a Previdência 
Social proporciona a qualquer trabalhador brasileiro, 
que seja com previdência privada complementar, 
uma previdência que os Parlamentares pudessem 
constituir. Não algo do Tesouro - portanto, recursos 
oriundos da cidadania, por meio de tributação - que 
se transfira para quem quer que seja Essa é minha 
posição e não tenho receio de dizer, tal como V. Ex", 
que enfrentemos armas; vamos enfrentar bananas 
ou imprensa. Todavia, algumas dessas bananas, al
guns questionamentos da imprensa são merecidos. 
É inadmissfvel, por exemplo, estarmos discutindo 
que precisamos acabar com esse abuso que é a 
aposentadoria de professor universitário com 25 
anos - provavelmente no auge da sua maturidade in
telectual, com 53 anos de idade, alguns até com me
nos - porque isso é algo que lesa a Pétria, lesa a so
ciedade. , 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Desculpe, no
bre Senador, mas gostaria de dizer a V. Ex• que 
meu tempo está esgotado, e gostaria de concluir o 
meu discurso. V. ex- está quase discursando parale
lamente. Agradeço o aparte de V. ex-. 

O Sr. Roberto Freire - Tudo bem, Senador. 
Não há problemas. Apenas gostaria de concluir meu 
aparte. 

O SR. EPITACiO CAFETEIRA - V. ExA pode 
concluir, mas a Mesa está me apressando. A não 
ser que o Sr. Presidente me conceda uma prorroga
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
tempo de V. ExA está esgotado, nobre Senador Epi
tacio Cafeteira; no entanto, a Mesa concederá uma 
prorrogação, excepcionalmente, para que V. Exa 
possa concluir o discurso. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Estou aqui de
fendendo o Parlamento, não estou cLidando de mim. 

O Sr Roberto Freire - V. ExA me permite en
cerrar? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Pois não, Se
nador. 
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O Sr Roberto Freire - Já que conseguimos 

pelo menos essa liberalidade do Presidente, não va
mos ficar com essa idéia de que estamos atacando 
ou defendendo Parlamento. Estamos discutindo a - -
Previdência Social neste País. Creio que devemos 
discutir com tranqüilidade e dizer que queremos aca
bar com os abusos, com as aposentadorias privile
giadas, precoces, algumas aposentadorias evidente
mente inadmissíveis, salvo - temos que admitir -
aquelas que por periculosidade ou insalubridade o 
conjunto da sociedade aceita, até porque vai contra 
a saúde do trabalhador. Fora isso, não podemos es
tar discutindo democraticamente uma previdência 
que seja universal, com o privilégio que temos. É 
exatamente isso que quero dizer. Não há nesse as
pecto qualquer receio de imprensa, nem de gesto al
gum de jornalistas. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Nobre Sena
dor, vou responder dizendo o seguinte: a Previdên
cia, no Brasil, nasceu certa. O trabalhador contribuía 
e aquele dinheiro sofria correções porque era aplica
do, e, a qualquer hora, podia-se perguntar sobre sua 
reserva técnica. Eu, como bancário, sempre via mi
nha reserva técnica no IAPB. Já fiz pronunciamento 
a esse respeito. Dentro desse sistema de capitaliza
ção da Previdência, eu podia chegar e dizer que não 
queria mais ser sócio e que me dessem meu dinhei
ro. de volta; minha reserva técnica estava lá e seria 
proporcional. Mas, o que fizeram com o dinheiro da 
Previdência, nobre Senador Roberto Freire? Fize
ram ltaipu, Brasma. ponte RicrNiterói, e ninguém re
clamou; uns poucos contribuíam e todos gastavam, 
apenas o trabalhador era obrigado a contribuir com 
o seu salário. O Governo tem que aposentar o traba
lhador rural - e concordo plenamente - mas tem que 
aposentar com o seu própdo dinheiro; não .unica
mente com o do trabalhador urbano que contribuiu. 
Ninguém reclamou, ficou todo mundo calado. A Pre
vidência Social deveria funcionar coma fundo de 
pensão, e os fundos de pensão são os organismos 
que mais têm dinheiro neste País. Mas porque a 
Previdência não tem? Porque todo mundo malver
sou esse dinheiro. 

O Sr. Roberto Freire - A Previdência Social 
não é fundo de pensão. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA -A Previdência 
Social não é uma contribuição. Poderia perfeitamen
te viver com um desconto de um pouco mais de 
5,5% e aqui se tiia mais de 10%, porque são mlito 
poucos que contribuem para uma distribuição uni
versalizada Não vamos discutir aqui se esse tipo de 
capitalização é o certo. Estou há 33 anos na vida pú-

blica, às vezes no Governo, às vezes na Prefeitura e 
aprendi uma coisa. Oito anos depois que entra aqui, 
o médico não sabe mais operar; oito anos aqui, e o 
advogado não sabe mais peticionar; o engenheiro 
não sabe mais fazer cálculos. Tudo se moderniza e 
o homem que veio para o Parlamento, para servir à 
Pátria, · de repente, vai ter dificuldade para voltar 
para a profissão. 

Gostaria de concluir meu pensamento. Não te
nho dúvida de que o que ocorre no Parlamento em 
nível nacional, ocorre nos Estados; é a mesma coi
sa. Quem contribui dllrante quatro anos e não se 
reelege perde o dinheiro para o I PC. V. Ex~. nobre 

. Senador Roberto Freire, é do tempo do Monsenhor 
Arruda Câmara O que existe na lei - e ainda existe 
hoje - é que aquilo que é descontado do Parlamen
tar por falta vai para o IPC. Monsenhor Arruda Câ
mara ficava na porta da Câmara dos Deputados 
anotando a marcação de presença, e o IPC vivia 
com o dinheiro. Se V. Ex• acha que houve malversa
ção, vamos então examinar quem malversou o di
nheiro do IPC. 

O Sr. Roberto Freire - Vamos extinguir o IPC. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Senador, pri

meiro é o IPC; depois é o apartamento; depois é a 
passagem; depois é o telefone, e não tenha dúvida, 
nobre Senador Roberto Freire, de que a coisa é tão 
bem distorcida que vai abalar a situação de hoje te
rem assento no Parlamento ricos e pobres. Os per 
bres, mais do que os ricos, devem vir para cá, para 
defenderem a classe menos favorecida Mas, na 
hora em que se deixa ao desalento o homem que 
vem para.oá· trabalhar, vamos ter somente os ricos, 
somente os abastados virão para cá para defender 
os ricos, vai ser uma espécie de raposa defendendo 
gaiinha 

O Sr. Roberto Freire -Senador, permita-me? 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Vai acontecer 

isso na realidade. Por quê? Porque muitos tiveram 
receio, muitos não quiseram fazer uma análise e 
mostrar o que realmente está acontecendo. 

Não temos dúvida, Srs. Senadores, de que 
esse processo vai continuar. Como disse, hoje é o 
IPC, amanhA, os apartamentos, depois de amanha, 
as passagens, no outro dia, é o telefone de gabine
te. 

Dizem que ganhamos hoje R$8 mH. Se alguém 
ganha e recebe R$8 mi me avise, porque eu recebo 
R$5 mil. 

Quero dizer que o IPC é importante para evitar 
que o Parlamentar se meta em comissões de Orça
mento para tentar conseguir verbas e obter vanta-
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gens com Isso. Ele precisa saber que tem condição 
de, honradamente, exercer o seu mandato, e que 
quando sair daqui sua famma não estará ao desabri
go. É preciso dizer isso claramente, porque, na reali
dade, o que temos visto é que se concede mais ... 

A S,.,. Marina Silva - Permite-me V. Ex• um 
aparte, Senador? 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa 
solicita ao nobre Senador que conclua o seu pronun
ciamento, pois já ultrapassou o tempo que lhe foi 
destinado. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Se é para tirar 
o Governo disso, então que se tire o Governo disso, 
mas nós podemos manter o fundo de pensão. Que
rem comparar a aposentadoria de um Parlamentar, 
que contribui com R$800 ,00 por mês, com a apo
sentadoria de um trabalhador que contribui sobre o 
salário mínimo. Cada parlamentar contribui com oito 
salários mínimos, mas querem que as aposentado
rias sejam iguais ou então é privilégio! Na realidade, 
é somente capitalização e mostrei isso claramente. 
Eu receberia, com muita alegria, o dinheiro que te
nho hoje no IPC. 

O Sr. Roberto Freire _, Permtte-me um aparte, 
Senador? 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O orador 
não dispõe mais de tempo para conceder apartes. 

Peço a V. Ex• que conclua o seu pronuncia
mento. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Mas não vou 
ter medo nem de bananas nem de arligos que pos
sam tentar intimidar quem quer que seja 

Durante o discurso do Sr. Epitácio Ca
feteira, o Sr. T eolônio Vilela Filho, fR Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha 

S. Ex" disporá de vinte minutos para o seu pro-
nunciamento. . 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, eu me re
cordo, de certa forma até com precisão, de algumas 
palavras do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
tanto na sua posse na Presidência da República 
quanto na sua despedida do Senado Federal, em 
discurso que fez neste plenário. Sua Excelência 
mostrava o enfoque da sua futura administração, em 
que iria combater com rigor as desigualdades regio
nais, que hoje estão prementes no cotidiano de toda 
a Nação. 

Já outras vezes pude me pronunciar a respeito 
desse assunto e fiz referência a tratamentos discri
minatórios que o Governo ou segmentos seus têm 
dado ás regiões mais pobres do Pafs. Já questionei, 
por exemplo, investimentos propostos no Orçamento 
da União, inclusive o que vai ser aprovado nos próxi
mos dias, que destinou uma parte pequena, para 
não dizer migalhas, aos Estados pobres. sobretudo 
da Amazônia e do Nordeste. 

Se no ano de 1996 - e vou me restringir à esfe
ra do Dner, do Ministério dos Transportes, das rodo
vias federais -, temos a expectaliva e a esperança 
de receber mesmo que seja uma pequena parcela 
do Orçamento para investimentos sobretudo na re
cuperação de nossas estradas, em relação ao ano 
de 1995, a nossa decepção foi total, principalmente 
hoje, após recebermos a informação, do Diretor do 
Dner, Dr. Tarcísio Delgado, de que o Estado do 
Amapá siiJl)lesmente não pôde e não poderá dispor 
de um centavo sequer do Orçamento que lhe foi 
destinado no ano passado. E era muito pouco o que 
tinha sido destinado ao Amapá: R$1,5 milhão, no or
çamento normal, e mais R$1,75 milhão, no PL rP 32, 
o projeto de créditos suplementares e especiais que 
foi encaminhado à Casa no final do ano passado. 

O que quero deixar claro neste discurso de 
contestação é a má vontade política que encontra
mos da parte do Dner no tratamento deste assunto. 
O Governador e a Bancada do Estado realizaram 
praticamente uma maratona pelos corredores do 
Dner em busca de fimnar um convênio para a libera
ção desses recursos. O argumento contrário do 
Dner foi o de que o Amapá estava inadimplente no 
Cadin e em outros órgãos. O Governo do Estado 
fez, então, um eSforço muito grande e conseguiu su
perar todas as inadimplências. O convênio foi assi
nado, mas, para surpresa nossa, fomos informados 
de que os recursos não foram e nem serão ibera
dos, e não consideramos convincentes os argumen
tos utilizados pelo Dr. Tarcfsio Delgado e sua equi
pe. 

Estarei encaminhando, ainda hoje, à Mesa um 
requerimento de informações sobre as razões ofi
cialmente oferecidas pelo Dner como causas do 
não-repasse dos recursos do convênio assinado. 
Porque, como eu disse, as versões que estão saindo 
do Dner não nos convencem. Esse é o primeiro pas
so, dentre outras ações, que pretendemos dar com 
relação ao Dner. 

Não quero aqui, a princípio, fazer qualquer 
acusação contra a administração aluai do Dner, até 
porque, pela responsabilidade do cargo, vou, primei-
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ro, buscar informações oficiais para depois tomar 
uma posição definitiva a respeito desse assunto. 
Mas quero deixar registrada, neste momento, a nos
sa decepção, a nossa frustração e a nossa revolta 
em relação ao Dner. Ele poderia ter ajudado na su
peração de pequenos obstáculos, de natureza ape
nas burocrática, para que esses recursos fossem li
berados. 

O Amapá possui praticamente apenas uma ro
dovia federal, de aproximadamente 700 quilõmetros, 
seguramente a menor malha rodoviária federal exis
tente dentro de um Estado brasileiro. Desse total, 
apenas 150 quilômetros são pavimentados. O Ama
pá é também, seguramente, o Estado que apresenta 
o menor número de quilOmetras de estradas federais 
pavimentados. O projeto do Sistema Nacional de 
Viação, ora tramilando no Congresso Nacional, pre
vê o repasse da segunda rodovia federal, a Perime
tral Norte, para o Estado, ou seja, a estadualização 
da rodovia. 

Nesta oportunidade, quero fazer referência à 
atenção especial que o Ministro dos Transportes, o 
Sr. Odacir Klein, tem dado à Bancada e ao Governa
dor do Amapá nesses assuntos. Tenho certeza de 
que, se dependesse do Ministro, terlamos obtido os 
recursos de que o Estado do Amapá precisa para 
solucionar, de uma forma pelo menos razoável, em
bora não definitiva, os problemas das suas rodovias. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, infeliz
mente, o Dner encontra-se, no meu entendimento, 
~m dissonância com o Ministério dos Transportes. 
Portanto, vou aguardar a posição oficial do Diretor 
do Dner e do Ministro - porque o requerimento de in
formações vai ser dirigido ao Ministro - para tomar 
novas providências a respeito do assunto. 

Mais uma vez, quero firmar o meu protesto 
contra essa atitude discriminatória e injusta - terrivel
mente injusta -contra o Estado do Amapá Estou so
licitando do Ministro dos Transportes a relação dos 
Estados que deixaram de receber recursos federais 
para suas rodovias, refererrtes ao Orçamento do ano 
passado e ao PLn"-32, para, depois, demonstrar, na 
prática, que somente os pequenos Estados ou talvez 
apenas o Amapá tenha ficado de fora, tenha deixado 
de receber os recursos a ele destinados por lei, por 
esta Casa. 

Quero também, nesta oportunidade, fazer um 
breve comentário sobre o episódio que houve em 
frente ao Congresso Nacional ontem, onde uma pes
soa, um paCiente renal crOnico, cujo nome é Luiz 
Ferriari<fo dOs Santos, realizou um protesto de certa 
forma dramático, pedindo ao Congresso Nacional 

que acelere a tramitação de projetos de lei que se 
referem à doação de órgãos com finalidade de trans
plarrte. 

Tivemos a interferência positiva do Senador 
Darcy Ribeiro e das Lideranças. Ficou estabelecido 
praticamente um consenso e foi assinado um reque
rimento de urgência para que essa matéria possa 
tramitar rapidamente nesta Casa. 

Na condição de médico, além de Parlamentar, 
quero manifestar a minha posição favorável aos pro
jetos, em tramitação, de autoria dos Senadores Dar
cy Ribeiro, Benedita da Silva e José Eduardo Outra, 
com algumas diferenças errtre eles, mas semelhan
tes no mérito: bUscam estabelecer uma medida, que 
não considero definitivamente eficaz, mas que certa
merrte contribuirá para que se atendam não apenas 
os doentes renais, mas também outros que necessi
tam de transplante de órgãos. 

Quero, portanto, manifestar o meu apoio inte
gral. Tenho certeza de que o Senador Lúcio Alcânta
ra, que é o Relator e que, segundo as informações 
que ternos, apresentou um substiMivo, caminha 
também nessa direção. para que possamos ser, 
cada um de nós, doadores volurrtários, doadores au
tomáticos de órgãos. É claro que aqueles que não 
concordarem com esse dispositivo terão o direito de 
fazer uma deciaração proibindo a retirada de órgãos 
após a sua morte. 

Entendo que, apesar de polémico, o Congres
so Nacional irá responder a esse apelo de milhares 
de pessoas que estão nessa condição, colocando 
em prática essa possibilidade, que certamerrte irá 
contribuir para salvar a vida de milhares de brasilei
ros. 

Desejo também me referir a algumas emendas 
constitucionais que estou oferecendo à discussão do 
Senado e, posteriormente, à Câmara dos Deputa
dos. 

A questão da votação do Orçamerrto tem torna
do a atenção de muitos Senadores e Deputados, 
haja vista sobretudo que, novamente, neste ano de 
1996, até a presente data, não tivemos o Orçamento 
de 95 aprovado. Isso tem sido motivo de corrtest
ação por parte de vários Parlamentares, e eu me in
cluo entre os que buscam uma solução para a ques
tão. 

Já foi anunciada uma emenda de autoria do 
Senador Casildo Maldaner nesse sentido; ontem, o 
Senador Antonio Carlos Magalhães anunciou um 
projeto de lei com os mesmos objetivos, tentando 
disciplinar a matéria de forma infraconstitucional. No 
dia de hoje, estou começando a recolher assinaturas 
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para também apresentar uma emenda que versa so
bre esse tema de forma semelhante, no sentido de 
se limitar a votação do Orçamento anual na sessão 
legislativa, que traz ainda outras alterações em al
guns artigos da Constituição. 

Pretendo também, com essa emenda. susci1ar 
o debate em tomo da seguinte questão: a possibili
dade de o orçamento ser votado, no ano da posse 
do novo Presidente da República, do novo Governa
dor ou do novo Prefeito, até a data-limite de 31 de 
março, a· fim de que, ao assumirem o mandato, es
sas autoridades tenham condições de participar da 
discussão da lei orçamentária para aquele ano. Te
mos ouvido muitas reclamações de Governadores, 
Prefeitos e Presidentes da República, que atribuem 
as dificuldades do primeiro ano de sua gestão ao Or
çamento, de cuja elaboração e discussão não tive
ram a oportunidade de participar. 

Portanto, queremos abrir essa discussão, para 
permitir que, no ano da posse de chefes de Executi
vos, haja um prazo mais elástico para a aprovação 
da lei orçamentária Mas isso se daria apenas no pri
meiro ano de sua administração; nos demais, a nos
sa posição é a de que o prazo-limite para a aprova
ção do Orçamento seja de fato o final da sessão le
gislativa, ou seja, o dia 15 de dezembro. 

Em relação à outra emenda que estamos apre
sentando, estamos recolhendo assinaturas a respei
to de mudanças no Orçamento. Trata-se de uma 
proposta de aHeração do art. 166 da Constituição, 
no seu § 52. Nos termos atuais, o Presidente da Re
pública pode, enquanto não for iniciada a votação na 
Comissão Mista de Orçamento, propor alteração na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei do Plano 
Plurianual e na Lei Orçamentária Anual. Entende
mos que isso atrapalha o debate, prejudica a discus
são. Portanto, estamos propondo, através de urna 
emenda, que o prazo para que o Presidente da Re
pública proponha modificações nos referidos proje
tas seja o normal para a apresentação de emendas, 
que está definido no Regi manto Comum Entende
mos que a posição do Presidente da República deve 
ser semelhante à dos Parlamentares, ou seja, o pra
zo que estes dispõem para a apresentação de 
emendas deve ser o mesmo para o Presidenta da 
República apresentar propostas de modificação des
sas leis. 

Com essas emendas, esperamos estar contri
buindo para o aperfeiçoamenlo desses projetas e 
para dar mais celeridade ao seu processo de discus
são e aprovação no Congresso Nacional. Tentare
mos, dessa forma, fugir da rotina. que é, lodo ano, 

extrapolar os prazos-limites e votar essas leis se~ 
pre extemporaneamente, prejudicando a Nação e o 
Governo, que depende desses recursos orçamentá
rios para poder encaminhar soluções para os proble
mas que enfrentamos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais uma 
vez, faço referência ao projeto de lei que apresentei 
ontem, na Casa, que busca garantir a legalidade dos 
documentos digitalizados. O principal objetivo desse 
projeto é !ornar oficiais os modernos processos tec
nológicos, especialmente aqueles que se destinam 
ao armazenameillo de dados. 

Para nossa satisfação, temos recebido, de di
versos Estados, de vários setores que trabalham 
com informática no Pais, sugestões para o aprimora
menlo desse projeto. O meu gabinete no Senado 
está à disposição de todos aqueles que queiram 
contribuir para a discussão e aprimoramento desse 
projeto de lei, que pretende legalizar os documentos 
digitalizados, a exemplo do que já acontece com a 
microfilrnagem, que, hoje, uma vez registrada em 
cartório, passa a ter valor de documento original. 
Dessa forma, os documenlos armazenados no CD 
ROM poderão ter validade de documento original. 
Evidentemente, é necessário estabelecer mecanis
mos de segurança para essa documentação, a fim 
de evi1ar fraudes ou falsificações. 

Como se vê, esse tema é por demais comple
xo. Esperamos que o Senado Federal possa debru
çar-se sobre essa análise e discussão. Poderemos, 
com a contribuição dos Senadores e posteriormente 
dos Deputados, obter uma lei eficaz, que ajude a 
controlar a imensidão de papéis que hoje estão ar
mazenados nas salas e nos corredores de vários ór
gãos federais, estaduais e municipais. Esse projeto 
garanta . também os documentos digitalizados das 
empresas privadas. 

Era o que eu tinha a comunicar no dia de hoje, 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. Ml.ito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa 
formula apelo aos Srs. Senadores que se encontram 
nos seus gabinetes e em outras dependências da 
Casa, para que venham ao plenário, a fim de dar
mos inicio à Ordem do Dia. Há onze projetes em 
pauta, que exigem votação nominal. Reiteramos o 
apelo aos Senadores que se encontram em seus ga
binetes e em outras dependências da Casa para vi
rem ao plenário. Logo mais, repilo, teremos votação 
nominal dos itens que constam da Ordem do Dia da 
sessão de hoje. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro
berto Arruda, pelo prazo de 20 minutos. 
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, na pró
xima segunda-feira, no dia 04 de março, vai ser lan
çado em Belo Horizonte, com a presença do Presi
dente da República, do Ministro da Educação e do 
Governador de Minas Gerais, um compromisso da 
sociedade brasileira pela educação fundamental. 
Esse compromisso nacional pela educação básica, 
na verdade, é uma sfntese de medidas que já vêm 
sendo tomadas. a maioria delas pelo Governo Fede
ral. Algumas vêm sendo discutidas pelo Congresso 
Nacional, todas com o objetivo de modificar a situa
ção aluai da educação básica no Brasil. 

Na verdade, quando se fala em educação no 
Brasil - e isso é hislórico - costuma-se dizer que a 
prioridade deve ser a educação básica. Mas esse 
princípio, que é elementar, na verdade não tem sido 
obedecido. E há alguns números que, a meu ver, 
merecem reflexão por parte de todos os Senadores. 
Alguns deles são incrivelmente diferentes das mé
dias que se podem obter inclusive em pafses que 
apresentam o mesmo nfvel de desenvolvimento eco
nõmico do Brasil. 

Vejam os senhores que um terço dos recursos 
destinados à educação no Brasil são perdidos exclu
sivamente peia questão da repetência. De cada mil 
crianças que entram na primeira série do Primeiro 
Grau, apenas 45 o concluem sem nenhuma repetên
cia, ou seja, 4,5%. E apenas 175 conseguem con
cluir repetindo apenas uma vez. Ora, esses números 
são incríveis. Mediante a análise desses dados, 
pode-se dizer que, para cursar os oito anos do Pri
meiro Grau, em média, uma criança brasileira fica 12 
anos na escola. 

Na Região Sudeste, apenas 31% das crianças. 
matriculadas na primeira série concluem a oitava sé
rie. E no Nordeste brasileiro isso é mais grave: o ín
dice decresce para 11 ,9%. Imaginem os senhores 
que. de 1 üü crianças matricuiadas na primeira série 
do Primeiro Grau, no Sudeste, 32 vão concluir a oi
tava série; no Nordeste, apenas 12. O índice de 
analfabetismo entre crianças de 1 o a 14 anos no 
Brasil hoje é de 14%. 

Ora, todos sabemos que não existe pafs que 
tenha desenvolvido a sua economia, desenvolvido 
um programa de justiça social, sem investir em edu
cação. No Brasil, precisamos reverter o quadro em 
que nos encontramos, o que não acontecerá de ma
neira simplista. Há os que pensam que besta o Mi
nistério da Educação tomar algumas medidas, e o 
quadro se reverterá. Na verdade, há de haver um 

esforço de toda a sociedade brasileira, e não só do 
Governo Federal, dos Governos Estaduais, das Pre
feituras. Juntos, conseguiremos efetivamente cele
brar o que está explfc~o na Lei de Diretrizes e Bases 
aprovada dias atrás pelo Senado Federal: priorizar a 
educação fundamental no Brasil nos próximos 1 O 
anos. 

Além da Lei de Diretrizes e Bases, há uma Pro
posta de Emenda à Constituição - tramita na Câma
ra dos Deputados - que modifica a educação funda
mental no Brasil, criando o Fundo de Desenvolvi
menlo do Ensino Fundamental e da Valorização do 
Magistério. O que é importante nesse Fundo? É o 
falo de prever que não menos de 60% dos seus re
cursos serão destinados ao pagamento dos salários 
de professores. Mais do que isso: prevê que o custo 
aluno/ano em todo o território nacional não será infe
rior a R$300 por ano. Há regiões do Brasil onde 
esse número hoje chega a ser de R$42 por ano. 

Segundo ensaios desenvolvidos pelo Ministério 
da Educação, com esse número básico, médio, de 
R$300 por ano, por aluno, em todo o território nacio
nal, vamos ter um salário médio de professor primá
rio, vinte horas/aula, de R$300 por mês. Não é um 
grande salário, mas já é mu~ vezes maior que o 
salário aviltante praticado hoje em regiOes mais po
bres deste Pafs. E o mais importante: quando esse 
Fundo de Compensação de Distribuição de Recur-

- sos, por si só, não puder cobrir esse valor mínimo, o 
Governo Federal fará a injeção de recursos - e isso 
deverá ocorrer nos Estados mais pobres do Pafs -
para garantir o mfnimo de R$300 reais por aluno, 
por ano, em todo o Pafs. 

Todas essas questões e mais o Projeto de Re
forma do Segundo Grau, a ser lançado segunda-fei
ra, que reforça a idéia do ensino técnico profissiona
fizante, estão incluídos nesse documento, sob o títu
lo • A Nação Convocada - Compromisso Nacional 
pela Educação Básica". O documenfo deverá ser as
sinado na segunda-feira paio Presidãnte dã Repúbii
ca, pelo Governador de Minas, por Par1amentares, 
por segmenfos organizados da sociedade. 

Tendo em vista o lançamento desse programa, 
tomei a liberdade de trazer esta documento ao Ple
nário do Senado para que o Congresso Nacional -
mais especificamente o Senado Federal - possa lê
lo, criticá-lo e enriquecê-lo, até a data do seu lança
menfo, com sugestões que poderão surgir. Até por
que o Senado tem debatido, com uma freqOência 
maior do que a histórica, o problema da educação 
no Brasil, e, quem sabe, alguns Senadores ou até 
todos os Senadores poderão assinar esse documen-
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to, esse manifesto, que não é do Governo, mas deve 
ser de toda a sociedade brasileira Espero que, no 
seu lançamento - que ocorrerá em Belo Horizonte, 
no dia 4 -, este documento, "A Nação Convocada", 
já contenha as assinaturas e, o que é mais importan
te, o apoio dos Senadores a esse movimento, que 
deve ser nacional, pela restauração da dignidade do 
ensino fundamental no Brasil. 

Os dados que apresentei aqui, e outros tantos 
que pretendo dar como lidos - vou pedir à Mesa a 
transcrição desses dados nos Anais do Senado -. 
são números que efetivamente ofendem a consciên
cia de todos nós que desejamos um País mais justo, 
que desejamos que este País tenha um modelo de 
desenvolvimento menos desigual. Penso que o Go
verno Federal - particularmente o Ministério da Edu
cação - tem tomado decisões importantes, decisões 
que, juntas, podem promover uma revolução no en
sino fundamental no Brasil. 

O Congresso Nacional tem estado atento a es
sas questões, e a prova disso é a aprovação da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, num substitutivo 
do Senador Darcy Ribeiro que contempla grande 
parte das idéias daqueles que pensam a educação 
no Brasil. E, mais do que isso, tramita, na Câmara 
dos Deputados, esse projeto de reforma do ensino 
fundamental, que deve chegar ao Senado breve
mente, porque tem tido tramitação rápida. Trata-se 
de um projeto absolutamente fundamental para a 
reestruturação do ensino fundamental no Brasil. Mas 
essas ações do Governo Federal não bastam. t: pre
ciso que a consciência nacional, que os governos 
estaduais e municipais e a sociedade brasileira 
como um todo se engajem num verdadeiro movi
mento pela restauração da dignidade da educação 
no Brasil. 

Penso que esse manifesto - que será assinada 
segunda-feira, em Belo Horizonte, pelo Presidente 
da República, por autoridades federais e estaduais e 
por lideranças da sociedade brasileira - deve, antes 
do seu lançamento, ter o apoio e o aval do Congres
so Nacional, através das suas lideranças mais ex
pressivas, e isso deve começar no Senado Federal. 

Daí por que ocupo a tnbuna na tarde de hoje 
para levantar essa idéia. Logo depois, farei distribuir 
aos Srs. Senadores o texto do manifesto, pois penso 
que todos poderíamos dar a nossa contribuição, as 
nossas críticas construtivas e, depois disso, nosso 
apoiamento a esse manifesto pela eà.Jcação no Brasil. 

Muito obrigado. 

Durante o discutSO do Sr. José Rober
to AmxJa, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadei-

ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Valmir Campelo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável, 
uma vez que o Lfder do PT hoje é o Senador José 
Eduardo Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Antes 
de conceder a palavra a V. Ex", Senador Eduardo 
Suplicy, prorrogo o período destinado ao Expediente 
por mais cinco minutos para que V. Ex• possa usar 
da palavra exatamente por esse tempo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, eu gostaria de expressar a in
dignação crescente - acredito que da maioria da po
pulação brasileira - diante da continuidade da prisão 
de Diolinda Alves de Souza, Claudemir Cano, Felin
to Procópio e Laércio Barbosa. 

Ainda ontem, quando o Presidente da CUT, Vi
cente Paulo da Silva, transmitiu ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso a necessidade de se tomar 
providências, inclusive junto ao Ministro da Justiça, o 
Presidente disse para imprensa- e eu estava ao seu 
lado de Sua Excelência: "() Executivo não pode 
pressionar o Judiciário. Só posso dar a minha opi
nião que é a de que, se possível, termos gente livre 

-é melhor. Não vejo razão para manter as pessoas 
presas. Agora, não posso insistir nisso, isso é uma 
questão da Justiça, primeiro". 

Acabo de falar com o Dr. Darcy Lopes Beraldo, 
· ·juiz da Comarca de Pirapozinho. Não foi ele que de

cretou a prisão, mas o Dr. Fernando Florido Maroon
des, que estava como seu substituto. Dr. Darcy Lo
pes Beraldo recebeu uma nova solicitação para que 
fosse revogada a prisão e pediu a opinião do Promo
tor. 

Sr. Presidente, os líderes do Movimento Sem
Terra já estão, há alguns dias, em greve de fome. A 
Sr' Diolinda Alves de Souza encontra-se inclusive 
hospitalizada 

D. Paulo Evaristo Ams, na Catedral da Sé, do
mingo e quarta-feira de Cinzas, perante 2.500 pes
soas, perguntou aos fiéis se consideravam que tra
balhadores sem terra neste Pafs deveriam estar pre
sos por estarem reivindicando a realização da refor
ma agrária mais rapidamente. E o povo disse, na 
Catedral da Sé, que não. 

Ora, Sr. Presidente, tenho a transcrição de 
uma gravação feita no gabinete do Juiz Titular da 
Vara Cível do Fórum de Presidente Prudente, Dr. 
Marcondes Rorido, onde estavam presentes tam
bém o Delegado Marco Antônio Fogolin, o Promotor 
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Paulo Sérgio Ribeiro da Silva e o advogado Juvelino 
Strozake, em que o delegado propôs ao advogado 
que fosse entregue José Rainha para que houvesse 
a libertação dos outros quatro. 

Vou ler as palavras transcritas do Delegado 
Marcos AntOnio Fogolin: 

"Delegado: Eu estava conversando on
tem com o Dr. Juvelino ( ... )" - que é o advo
gado dos detidos - "De uma forma ou de ou
tra nós estamos envolvidos nesse rolo aí, 
né, nessa situação. Talvez muito mais en
volvidos do que o próprio Governo, que, até 
agora, apesar de todos os esforços, não 
conseguiu interferir, não é? Eu disse a ele 
também que a nossa intenção aqui é ajudar 
a manter a ordem, principalmente a minha 
que estou isolado naquele fim do mundo, lá, 
né? Minha intenção particular, pessoal. não 
é nenhuma, a não ser manter a ordem. Eu 
sou favorável a isso aí, à reforma agrária 
Eu disse ao doutor que queria colocar uma 
sugestão minha ao Juiz e ao Promotor, né? 
É, eu me dispus, como delegado, a fazer um 
relatório, tá? Uma sugestão para ser anali
sada Fazer um relatório fundamentado para 
o Juiz e para o Promotor pedindo a revoga
ção da prisão desses que estão presos com 
as seguintes condições: primeiro, que eles 
não invadam mais terras de Sandovalina, 
que são particufanes; segundo, que eu tenha 
livre acesso ao movimento com garantia de 
minha vida, certo? Terceiro, que o Zé Rai
nha se apresente para mim e que eu traga 
ele aqui na presença do juiz, com mandado 
de prisão, porque a polícia e a Justiça en
tendem que precisam dar uma resposta 
para a sociedade, né? Então, eu pensei bas
tante, eu, eu não sei, é um pensamento 
meU-

Juiz (Fernando Florindo Marcondes): O 
que o senhor quer fazer, em resumo, é o 
quê? É pedir a revogação, opinar pela revo
gação das preventivas e ... 7 

Delegado: Menos a do Zé Rainha. É 
uma situação ••• O Zé Rainha ... disse a ele: 
É o seguinte, o Zé Rainha .. falaria onde ele 
estaria. Com o meu carro, sem algemas, 
junto com o advogado, vou lá, pego o José 
Rainha, trago aqui com mandado de prisão. 
Aí é uma questão a ser decidida após ele 
estar preso. Mas nós precisamos dar uma 

resposta para a sociedade que o Zé Rainha 
foi preso •. É uma sugestão minha ... 

Juiz: Doutor, o que o senhor acha? 

Advogado: Olha, eu acho que até po
deria explanar melhor a proposta, né? 

E pede nova explicação ao Delegado. 

Delegado: A questão do Rainha preso, 
depois de uma semana, dez dias, ou um 
ano, dois dias, discute depois, certo? Agora, 
ele não aceitando essa minha sugestão 
hoje, disse a ele o que que pode acontecer. 
Pode até ser que daqui a quarenta dias, 
todo mundo na prisão, e o Tribunal revogue 
a prisão de todos, menos a do Zé Rainha E 
af fica complicado. E aí o Zé Rainha corre 
risco de vida, porque a polícia está babando 
para pegá-lo. E comigo e com o senhor no 
meu carro, eu garanto a vida dele. E-corre 
um risco dele ficar preso ai, com o habeas 
corpus indeferido pelo Tribunal." 

Assim, Sr. Presidente, o juiz propõe que o de
legado informe melhor a sua proposta. O delegado, 
com clareza, propõe que José Rainha se entregue 
para, daí, serem libertados os quatro. 

Não há mais razão para que Diolinda Alves de 
Souza, Felinto Procópio e os demais líderes do Mo
vimento dos Sem-Terra permaneçam presos, Sr. 
Presidente. Há que se definir com clareza como 
vamos, aqui, tratar de reforma administrativa, de 
reforma da Previdência, quando, neste País, estão 
presas pessoas como os líderes do Movimento 
dos Sem-Terra, por quererem que se faça justiça. 

O lAtimo Presidente do INCRA, Francisco 
Graziano, disse, corretamente: "A obra inacabada 
mais importante deste Pais é a reforma agrária'. 
Então, é necessário que, no Senado Federai, se 
diga com clareza algo a respeito. 

Transmiti ao juiz Darcy Beraldo e ao Presi
dente do Tribunal de Justiça, Wilsef Carrali, on
tem, que acho importante que nós, como Repre-

. sentantes do povo, digamos à Justiça: É hora de 
se apressar essa decisão. É hora de não se faze
rem mais delongas. É hora de tornar claro que o 
poder dos latifundiários está envolvido com o dos 
delegados e é preciso que a Justiça se mostre 
isenta, tomando uma decisão que não tarde mais, 
Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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Transcrição da fita gravada no Gabinete do Juiz Titular da 2' 
vara Civel do Forum de Presidente Prudente, no dia 31/0l/96, onde 
se encontravam presentes: Dr. Marcondes Florido - Juiz Titular da 
2• Vara: Dr. Marcos Fogolin - Delegado de SandovalinajSP; Dr. 
Paulo Sergio Ribeiro da Silva - Promotor de Justiça e Dr. 
Juvelino Strozake - advogado do MST. 

Advogado: Bom dia. Tudo bem? 

Funcionário: Tudo bem doutor? 

Advogado: Doutor Marcondes? 

Funcionário: Acabou de passar aí. 
( ... ) 
Advogado: Ele volta logo? 

Funcionário: Ele deve estar no café. 

Advogado: Eu aguardo. 

Ruidos ..... 

Advogado: ( ••• ) Eu preciso tirar um xerox autenticado •••• 

Funcionário: Autenticada não dá, porque isso aqui é cópia, não é 
original 
( ... ) 
Àdvogado: Não existe nenhum carimbo do cartório dizendo que é 
cópia da cópia? · · · · 

Funcionário: Não, inclusive as normas da Corregedoria proibem. 

Advogado: Está bom. Dr. Marcondes deve chegar logo? 

Funcionário: Deve. 

Advogado: Nós temos uma reunião às onze horas. Eu aguardo. Posso 
aguardar aqui? 

Funcionário: Pode. 

Advogado: O Juiz estaria vindo aou não? 

Funcionário: Está no prédio 
( ... ) 
Delegado: Bom dia Dr. Juvelino. 

Advogado: Tudo bem? E a reunião lá? 

Delegado: Está terminando( ••. ) uma reun~ao entre a Policia e a 
comunidade. Faz tempo que você está aí? 
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Advogado~ Não. Faz uns quinze minutos ai , mas tudo bem. o 
Marcondes deve estar por aqui? 

Deleg?do: Ele está aqui na sala ao lado, não está? ( ••. ) Está 
aqui conversando. 
( ... ) 
Advogado: Mas daqui a Pirapozinho dá o que? Uns vinte minutos, 
mais? 
Delegado: uns vinte minutos •.• 

Advogado: Aliás, daqui a Sandovalina. 

Delegado: Daqui a Sandovalina são cinquenta minutos de carrq. 
60 quilometres, mais ou menos. 

Advogado: Nada de novo. A Diolinda foi ouvida hoje de manhã cedo. 
Mas, é assunto das condições lá. Quer saber detalhes. Se estão 
dormindo. se estão comendo. ( ..• )Deve estar tranquilo. 

Delegado: Ela pediu para ser transferida? 

Advogado: Não. Ela pediu apenas se possivel tivesse um local para 
ela ficar sozinha, porque onde ela está é dificil de dormir à 
noite porque a luz fica sempre acesa. E elas não têm o mesmo 
r.itmo que ela tem, ou seja, durante o dia faz alguma coisa e 
dorme à noite, fazem as coisas à noite e podem dormir durante o 
dia, tem outro ritmo. E uma ligação pelo menos por semana para o 
filho. Porque ela tinha em São Paulo ela ligava duas vezes por 
semana para o filho áqui em Teodoro Sampaio. E ai o ·promotor 
começou a analisar, apreciar o pedido e retorna pro Juiz ( .•• ) 
Eles conversaram um pouco também mais "extra autos" mas aquela 
conversa né 

Delegado: Você já adiantou alguma coisa pro Juiz? 

Advogado: Não. Não. Não falei nada. Ele apenas conversou com ela. 
Só perguntou como era o assentamento, porque eles estão ocupando, 
qual era o acordo que foi feito, quem não cumpriu. Mais esses 
detalhes. Mais "extra autos". 

Delegado: ( ••• ) 

Advogado: Também (risos) Inclusive o Mareio e o Mineirinho 
naquela conversa em que eles tiveram em Pirapozinho foi convidado 

(chega o Juiz) 

Juiz: Doutores, tudo bem? vamos lá. Por favor. (risos) 

(ruidos) 

Promotor: vai longe isso, ainda vai longe ••• 
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Juiz: Ainda vai ficar maior (risos) 

Advogado: Sem dúvida. 

(ruídos) 

413 

Delegado: Dr. o 
conversando eu o 
Juvelino ( ... ) 

negócio 
pessoal 

é 0 seguinte. ontem nós estávamos 
lá. • . é, conversei bastante com o 

(Juiz atende o telefone) 

Advogado: Acho que essa semana é uma semana d~cisiya pra yer a~ 
condições no caso de permanecer aqui ou se nao va~, eu nao se~ 
quais as condições de uma transferência para São Paulo onde ela 
estava 

( ... ) 
Promotor: Bom eu oficiei a Coesp solicitando se eles têm vaga lá 
em São Paulo, 

Advogado: Porque se for possível a transferência dela e também 
dos outros para São Paulo, onde o Márcio e a Diolinda as 
acomodações são melhores e •~·. o Mareio- estava sozinho 

Promotor: Estava bem melhor. 
( ... ) 

Advogado: 
mais. Ela 
o Mareio 
possível • 

É numa cela sozinho. A Diolinda estava num local bem 
voltaria para a mesma cela. Talvez na Dlesma cela em que 
estava sozinho. sozinho numa cela. Não sei se é 

• • • (ruídos) 

Advogado: O pessoal aqui também tá muito complicado. ( ••• ) Eles 
saem da cela os outros não saem. Eles recebem visita os outros 
não. Mas por enquanto( ••. ) 

Advogado: Amanhã você já volta para Pirapó? 

Promotor: Já. 

( ... ) 
Delegado: Eu estava conversando ontem com o Dr. Juvelino ( ••• )De 
uma forma ou de outra nós estamos envolvidos nesse rolo aí, né, 
nessa situação, talvez muito mais envolvidos que o próprio 
governo que até agora apesar de todos os esforços talvez não 
conseguiu interferir não é? Eu disse a ele também que a nossa 
intenção aqui é ajudar a manter a ordem principalmente a minha 
que estou isolado naquele fim de mundo lá, né?. Minha intenção 
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particular, pessoal não é nenhuma, a não ser manter a ordem. Eu 
sou favorável a isso ai, a reforma agrária. Eu disse ao doutor 
que eu queria aqui colocar uma sugestão minha ao Juiz e ao 
Promotor, né? É, eu me dispus como delegado, a fazer um relatório 
tá? Uma sugestão para ser analisada. Fazer um relatório 
fundamentado prô Juiz e ao Promotor pedindo a revogação da prisão 
desses que estão presos, com as seguintes condicôes: primeiro, 
que eles não invadam mais terras de Sandovalina qtie são 
particular; segundo, que eu tenha livre acesso ao Movimento com 
garantia da minha vida, certo? ( .•. ); terceiro é, que o Zé ~~~a 
s resen e rá mim e que eu traga ele aqui na presença do Lz 
co ado de prLsão t='O ue a po LCJ.a e a us ça e atí"dem qu~ 
precisam ar uma resposta para a sociedade, né? Então eu pensei 
bastante, eu, eu não sei, é um pensamento meu. 

Juiz: O que o senhor quer fazer em resumo é o quê? É pedir a 
revogação, opinar pela revogação daS preventivas ••. e 

Delegado: Menos a do Zé Rainha. É uma situação .•. o Zé Rainha 
.•. disse a ele é o seguinte: o Zé Rainha ... falaria onde ele 
estaria. Com o meu carro, sem algemas, junto com o advogado, vou 
lá, pego o José Rainh~. trago aqui com mandado de prisão. Ai é 
uma questão a ser decidida após elé estar preso-. -Mas nós 
prec· os d resposta para a sociedade que o Zé Rainha foi 
preso. É uma ao .a ... 

Juiz: Doutor o que o senhor acha? 

Advogado: Olha, eu acho _que até poderia explanar melhor a 
proposta né. Pelo que eu entendi até agora, a proposta seria: O 
José Rainha entregar-se enfim à Justiça, com o mandato de prisão, 
sendo mantido e os outros ele opinaria pela revogação da prisão 
preventiva. E poderia ser bastante receptiva esta sua opinião. 
Olha, a principio, eu não posso tomar essa decisão aqui para: 
fechar este acordo. Necessariamente precisaria ser um acordo 
claro, ver exatamente do que se trata e consultar, somos em cinco 
no escritório e eles têm a procuração do José Rainha Júnior. 
Então, eu necessariamente teria de consultar pelo menos mais 
dois, que é a maioria. Então a gente precisaria ter claro 
exatamente essa proposta. Porque essa questão do acesso ao 
acampamento a hora que você quiser , os documentos pessoais das 
pessoas que ele bem entender, ah. os veículos, enfim, conhecer o 
movimento, o que é e o que não é, isso eu acho que não precisa 
discutir com ninguém, eu mesmo posso me comprometer, está aberto 
enfim. Agora, a questão da troca do José Rainha Júnior pelos 
outros, não sei se seria exatamente isto. Mas isto precisaria 
discutir se é essa proposta, se é exatamente essa a proposta. 

Juiz: É exatamente essa a proposta? 

Delegado: É, o 
enganado •.• 

que eu disse a ele, é, talvez eu não estêja tão 
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Juiz:( .•. )? 

Delegado: ( .•• ) além, •. é a resposta à sociedade. A questão do 
Rainha preso, depois de uma semana, dez dias, ou um ano, dois 
dias, discute, certo, depois. Agora, ele não aceitando essa minha 
sugestão hoje, disse a ele o que que pode acontecer: Pode até ser 
que daqui a quarenta dias todo _ mundo na prisão e o Tribunal 
revogue a prisão de todos, menos a do Zé Rainha. E ai fica 
complicado. E ai o Zé Rainha corre risco de vida, por ue a 
policia está abando para pegá- o. com1go, e com o senhor no 
meu carro, eu garanto a v1da dele. E corre um risco dele ficar 
preso ai com o HC indeferido pelo Tribunal. 

Juiz: Nesse caso o José Rainha seria apresentado hoje? O senhor 
quer se consultar com o seu escritório? 

Delegado: Quer ligar, pode ligar. 

Juiz: Isoladamente no meu gabinete. o senhor pode pedir a ligação 

( ... ) 
Advogado: Mas deixa eu acabar de dizer, mas já adianto sem 
consultá-los, é lógico, é uma questão dificil, é uma questão 
muito complicada, essa questão. Não é tão simples assim, né?. Até 
eu proponho outros, em outros termos o acordo. Há outros termos 
que possam ser colocados, acho que ele pode, ele deve se 
apresentar à Justiça, deve responder, tudo o que_ foi posto na 
denúncia, enfim, todos os termos e com certeza se apresentaria se 
o mandado fosse revogado. 

Delegado: Não. Isso eu não concordo. Porque, nós precisamos dar 
uma resposta da policia para a sociedade e o Zé Rainha não pode 
dar as cartas porque nós estamos aqui, é, é, eu percebi que já 
foi até bem recebida a minha sugestão .•. 

Juiz: Não 

Delegado: Não, não ... 

Juiz: Não. Eu só me pronuncio no processo, Dr .• 

Delegado: Não, tudo bem Doutor. Considero que a minha expectativa 
pela, pela, pela, no momento, agora, são melhores do que eu 
esperava, tá? São melhores do que eu esperava. O Zé Rainha, 
revogando o mandato de prisão dele, para nós,eu acredito, pela 
policia não é interessante, certo? se ele é inocente, se ele não 
deve, então que brigue no processo após ser preso e o resto, ele 
responderia o processo em liberdade. 

Juiz: Sua condição é de que ele fique solto ... 



416 ANAIS DO SENADO fEDERAL Fevereiro de 1996 

Advogado: Sim, é claro, porque no nosso entendimento, nos autos, 
claro, há evidências de que uma possível quadrilha está cometendo 
crime. Agora, a revogação da primeira prisão preventiva, ela deu
se após um acordo politico, en~ehdeu?. o que motivou a revogação 
da prisão preventiva, não foi uma questão jl.lridica, mas uma 
questão politica porque houve um acordo 

Juiz: Que originou resultados juridicos. 

Advogado: Mas em tese, se não houvesse o acordo politico, não 
com certeza ••• seria muito mais dificil a revogação. 

Juiz: É. Sei, sei. É isso que (aconteceu) Há fatos envolvendo .• 
a par do aspecto partidário, o aspecto de governo ( ••. ) que não 
constam dos autos ( .•• )no acordo que ensejou uma modificação no 
"status quo". E em razão da modificação do "status quo" ( •• ) o 
senhor sabe tanto quanto eu que a preventiva tem a caracteristica 
"rebus stricto tantus", ou seja, ( ••• ) no acordo que ensejou a 
modificação da situação natural ( •• ) não é com eles é com 
qualquer pessoa. 

Advogado: Só que neste momento, esse acordo não há uma_situação 
para um possivel acordo como havia naquela ••• naquela primeira. A 
não ser após, sei lá, algum fato novo que venha ocorrer e que 
modifique a_ atual situação. E que venha ser restabelecida, de 
acordo com os autos, na ordem pública. Eu não vejo a ordem 
pública comprometida com a liberdade desses que estão aqui. Até 
porque se eles forem soltos em troca do José Rainha, é mais um 
motivo de que eles, enfim, não ameaçam a ordem pública tanto 
assim. Desde que o José Rainha permaneça, né 

Delegado: Iss·o você fundamenta depois. 

Advogado: É claro. 

Juiz: Eu tomei conhecimento. Eu não posso me manifestar éh, 

( ... ) 
Delegado: Eu acho que na minh,a opinião vocês não têm nada a 
perder. 

( ... ) 
Advogado: ou, tudo a perder (risos) É complicado ••• É. Até porque 
enfim é uma questão ·••• · - · 

( ... ) 
Juiz: Pode usar a minha mesa. Fique a vontade. 

Advogado: 
Juvelino, 

Eu estou aqui na sala do Dr. Marcondes, é o Dr. 
do Movimento Sem Terra, estou ligando para solicitar 
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uma ligação com a autorização do Excelentíssimo senhor Juiz, pro 
o telefone 011 porque é São Paulo - é o 87l-0708. Isso é um 
escritório de advocacia. Sim. Tá bom. Estou aqui na sala dele. Tá 
bom. Ok. Obrigado. Aguardo 

Juiz: Fique à vontade, Doutor. 

Delegado: Juvelino, o Ju-iz está, ê-••• , dizendo para perguntar se 
o Zé Rainha seria apresentado hoje. 
Advogado: Tá. Tá bom. 

Delegado: Tá? 

Advogado: sim. 

toca o telefone. 

Advogado:. Oi, Oi, sim. Tudo bem, Claudia? o Fon está por aí. o 
Luiz Eduardo? Posso falar com ele? Falo. Tá bom. Esley, tudo bem? 
Não. Puxa vida, está difícil, mas eu não posso mesmo. Mas o rapaz 
entrou em contato com você? Tá legal. Já marcou direitinho. Então 
tá. Muito obrigado. Fico te devendo esta viu. Verdade. se 
precisar, é só dar um toque. Ah. Se já recebi o mês? Já gastei 
tudo. Oh não desliga. Quero falar com o Luiz ein, pelo amor de 
deus? Opa. Tá bom. Fala. Nada por enquanto programado. Vamos. 
Dependendo do lugar ••• Três de trezentos. Prá quantas pessoas? 
Ah, por pessoa. Ah. ( ••• ) Tá bom. Passa pro Luiz que é um 
~ssunto ••• A gente conversa ainda. Eu acho que sim. Três de cem. 
Eu recebo ••• Eu já recebi o mês de janeiro. • •• Tá bom. Tá bom. 
Outro. Até mais. Luiz? É o Ney. É o seguinte, Luiz. Eu estou aqui 
na sala do Dr. Marcondes. Estou eu, Marcondes, o Dr. Promotor e o 
Dr. Delegado Marcos Fogolin. Me chamaram para esta reunião com a 
seguinte propósta. Entregamos o José Rainha, ele se apresenta com 
o mandado de prisão ainda em vigor e os outros serão relaxadas, 
serão revogadas as prisões preventivas. Éh, também, neste acordo 
entraria a, a livre circulação do Marcos Foqolin pelo 
acampamento, né? Ele poderia ir lá, conhecer os barracos. O 
Movimento também não ocuparia por um prazo algumas terras púb ••• , 
particulares em sandovalina. Estes seriam os termos do acordo, 
entendeu? Eles põe, eu vou tentar que eles botem ponha isso por 
escrito. Não, estou numa sala aqui ao lado. Sim, sim. Sim. Sim, 
claro. Tá bom. Tá bom. Eu tomei todas as ••• o promotor, e o ••• , 
isso ( ••• ). Eu tomei as precauções, Luiz. Eu tomei as precações, 
certo? Bom, então de antemão eu disse que é difícil este acordo. 
Eu posso dizer que é impossível, então? Posso dizer que não? Que 
depois de uma longa conversa que não? certo. Tá certo. Sim, sim. 
Claro. Tá certo? Tá certo. Ah. sim. Vamos conversar ainda. Tá 
bom. outro prá você. 

Advogado: Bom. Eles me pediram mais um prazo. é uma questão muito 
difícil. Porque envolve aí uma pessoa que tem uma certa, assim, 
na midia aparece sempre, é muito difícil até colocar umapossível 



418 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

pr~sao dele,envolveria aí, muito a sociedade, inclusive, 
internacionalmente porque ele recebeu prêmios internacionais. Ele 
é bastante conhecido, enfim, a prisão dele iria mexer muito com 
os ânimos de todo mundo. Eles pediram também para que maior prazo 
para discutir. Porque eles não tiveram condições de dizer sim ou 
não, assim na primeira. Pediram se é possível colocar este 
acordo por escrito. Não sei se é possível •.• 

Delegado: Da minha parte esse acordo, eu vou fazer um relatório 

Juiz: né Doutor? Doutor, quando é possível dar esta 
resposta? 

( ... ) 
Advog'3.do: Hoje é quarta? Quinta-feita. Acho que amanhã à tarde 
com certeza eles devem, sei lá, eles devem consultar mais pessoas 
em São Paulo também, até porque esta questão do Zé Rainha, enfim, 
ser uma pessoa que tem uma certa expressão. É complicado para nós 
decidirmos em relação ao José Rainha. Até talvez uma conversa com 
ele. E também é necessário convecer o pessoal que está preso. 

Porque seria uma espécie de troca. Sai um e entra outro. Quer 
dizer ••• 

Delegado: Não. Veja bem. Isso aí é, eu estou falando na parte da 
polícia tá ••• 

Juiz: Eu tõ perguntando, porque eu tenho que decidir a ( .•. ) da 
preventiva 

Advogado:Hoje? 

Delegado: Prá mim amanhã é tarde. 

Advogado: Tá. 

Delegado: outra coisa. Eu pediria que não é conveniente os outros 
presos ficarem sabendo. Ele relaxa e acabou. Sei lá. 

( ... ) 
Juiz: Til bom. Inclusive 
Doutor, você acha que até 
o sr. teriam uma posição? 

o outro pedido estaria prejudicado. 
umas duas horas da tarde, duas e meia, 

Advogado: Eu posso apressar. Posso apressar. 

Juiz: Você me liga? OU querem vir aqui às duas horas?. 

Advogado: Me parece que antemão é bastante complicado resolver, 
porque o pessoal disse, eu acho que até podemos fazer um acordo 
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como este mas em outras bases. Que com certeza o José Rainha iria 
se apresentar. Iria responder, enfim, mas em liberdade. Eu acho 
que estaria na Comarca da ••.• 

Delegado: Bom. Mas esta questão é o senhor fundamenta após a 
apresentação minha para a sociedade e Dr. Paulo •••• o meu pedido 
é vai se basear na revogação do pedido e se continuar preso sem 
revogar, não é problema meu. Já é problema de vocês. Bom. Ai 
vocês decidem a melhor maneira possivel. 

Advogado: Mas nós teriamos a garantia de que os outros três, quer 
dizer, numa hipótese • • • mas nós ter i amos a garantia de que os 
outros que estão presos, hoje, seriam revogadas suas prisões, 
porque. numa situação dessa ••• temos que ter claro também. 

Juiz: Doutor, eu só posso me manifestar ••• assim que o Doutor 
Delegado representar ai eu posso externar, ai eu posso externar 
algum pensamento. Fora disso, estaria só no mundo das cogitações. 

( ... ) 
Advogado: Isto tudo seria nos autos? 

Juiz: É claro. 

Delegado: Agora eu digo uma coisa prá vocês. o Delegado que pediu 
tá dizendo que não é necessário mais? Prá defesa é um caminhão de 
provas!. 

Advogado: Agora que é bastante complicado, a pr~sao do Zé Rainha 
é complicado. Até porque, enfim, envolve toda uma questão social. 
Toda uma opinião da sociedade. Porque ••• 

( ... ) 
Juiz: Bom. Eu da minha parte nenhuma coação par~ ele se 
apresentar. Pelo amor de Deus eu estou aqui para ouv~r. Agora 
faça o seguinte, duas horas, se quiserem voltar pará cá 

Advogado: Faço uma ligação. 
Juiz: Faz uma ligação. 

( ... ) 
Advogado: Sim. Não. É às duas horas. Porque eles· pediram lá um 
prazo. Pediram até amanhã, mas eu digo até às quatorze horas, até 
pelo fato do outro pedido estar para ser analisado. 

Juiz: Tá bom? 

Advogado: Tá bom. 

Juiz: A comissão de deputados virá na sexta? 



420 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

Advogado: Na sexta-feira. 

Juiz: Tá confirmada? 

Advogado: Tá confirmada. 

Juiz: Eles viriam aqui também? OU iriam só a Pirapó? 

Advogado: Se os autos já retornarem, tiverem retornado pra 
Pirapozinho, com certeza eles irão até lá. Eles viriam no minimo 
visitar os que estão presos. Se o Dr. Darei Beraldo já tiver 
reassumido os autos, certamente irão falar com o Dr. Darei 
Beraldo. 

Juiz: Você não sabe se eles viriam prá cá. 

Advogado: HAo sei. Seria até improvável. 

Juiz: Seria provável? 

Advogado: Improvável. 

Juiz: Improvável?. 

Juiz: Eu, eu aguardo uma ligação. 

Advogado: Hoje seria o seu último dia seu com os autos? 

Juiz: t. Agora não sei. De repente o Tribunal pode determinar que 
eu fique ( ••• ) 

Advogado: Tá certo. Está bom, então até as catorze horas eu 
volto ••• 

Delegado: Volta ou liga? 

Advogado: Eu volto a ligação. Eu ligo. Prá você também. 

Delegado: Você sabe meu celular, não sabe? 

Advogado: Deixa eu anotar aqui. t zero dezoito né. 

Delegado: É, mas aqui não precisa discar zero dezoito não, 971 
2676. 

Advogado: Então até às 14 eu volto a ligação dizendo sim ou não, 
se está •••• 
Delegado: sabe o que que é? Gostaria_de frisar o seguii?-te. t 
uma grande chance que eu estou suger1ndo e que ca~o seJa recusado 
eu não me pronuncio mais nos autos e ai, sabe, e um problema d~ 
defesa de vocês ai. E a policia inteira está procurando o Jose 
Rainha. Eu já não garanto mais a vida dele! 
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Advogado: É também dizer .•• 
Delegado: o José Rainha pode reagir à prisão! 

Advogado: Também é complicado até naquela primeira pr1sao 
preventiva naquele caso do Mareio e agora novamente na questão do 
Mareio. Então as desconfianças são 'grandes em relação ao 
trabalho. E ao acordo, nê? 

Delegado: Eu vou. Eu vou sugerir, certo? Você dá a sua opinião. 
Eu espero o Juiz e o Promotor decidirem e a gente vê o que que 
faz. Dá sua resposta ai e me liga depois. 

Advogado: Resposta 

Delegado: Tchau Doutor. Felicidades. 

Advogado: Até às quatorze. 

Delegado: Até às quatorze, então. Está jóia? 

Advogado: 
Professor 
visitarem 
outro dia 

Excelência? 1!:, eu 
Bernardo Mançano 

os três que estão 
que possam 

gostaria de fazer um pedido para o 
um pedido para ele e a esposa 

preso e a Diolinda no domingo ou um 

Juiz: No horário de visita, pode. 

Advogado: No horário de visitas eles podem visitar normalmente? 

Juiz: Pode. 

Advogado: É necessário autorização por escrito? Se houver 
problemas, 

Juiz: Pode me ligar. 

Advogado: Pode ligar? Tá bom. 

Juiz: Tá bom. Tchau. 

despedidas. 

No estacionamento do Forum: 

Delegado: Me liga às quatorze horas, então? 

Advogado: Até às duas. 

Delegado: Pensa bem, tá? 
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Advogado: Vai depender muito dos outros também, até porque os 
outros estão meio céticos né? Oh, e também~ até com: a garantia se~ 
realmente vai, até se a gente colocar nos autos 

Delegado: Você já percebeu que ele, ele não está querendo se 
pronunciar porque não pode, e tal, aquela frescura de juiz.~ 

Advogado: Sei. 

Delegado: Faço um relatório. Minhas condições~ são essas. As 
minhas condições são óbvias, é uma coisas que, natural, não tem o 
que, não haver invasão de terra particular. É, ter autorização 
para ir ao acampamento, ter as informações. Revogo a prisão de 
todo mundo, mas o Zé Rainha se apresenta para mim. No meu carro 
junto com você. Sem algema. Eu posso colocar isso na minha 
representação e diretamente para o Juiz. E ai, eu não garanto que 
não pode revogar no momento, ou amanhã, ou depois ••. 

Advogado: Mas e a garantia de vida para o rapaz? 

Delegado: É o quê? Para o Zé.Rainha? Eu aqui 

Advogado: Não, claro. Mas digo, ele se apresenta. Vem perante o 
Juiz. O Juiz mantém a preventiva, ele vai para a delegacia ••• 

Delegado: Tudo isso? Você quer que eu coloque o ~quê no oficio? 

Advogado: Não. Que ele terá garantia de vida. Mas e~ra oficio .... , 
Delegado: Certo 

Advogado: Quem garante que na cela, à noite 

Delegado: Mas ai, o Zé Rainha é diferente. Ele é um preso 
diferente. É tudo questão de analisar. e ver onde. ele pode ficar. 
Porque de repente a cadeia pública de Presidente Prudente não tem 
uma cela; mas a de santo Anastácio, a . de Bernardes, ou de 
wenceslau ou de Rancharia tem. 

Advogado: A nossa pr~ocupação ai também é depois. Passa um dia, 
dois dias ele estará numa cela né. É. E ai? Quem garante a vida 
dele lá dentro? 

Delegado: Quer que eu menciono isso no relatório, eu menciono. 

Advogado: Nossa preocupação é essa também. É exatamente essa. 
Qual vai ser o argumento para convencer o pessoal de, de •••• 

Delegado: o argumento é o seguinte, eu vou apresentar o 
relatório, certo? o Juiz revoga a prisão de todos. Mantemos o Zé 
Rainha. Você pega o papel ~ria mão, certo? E nós vamos buscar o Zé 
Rainha. 
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Advogado: Vai ser a resposta da policia para a sociedade, mas 
pode até acalmar um pouco os ânimos aqui do pessoal, mas é 
complicado, né? 

Delegado: Não. É uma, eu acho que o que nós conversarmos aqui 
conversamos igual gente adulta, igual ao esquema da polícia 
americana, entendeu? Vamos dar uma resposta, se ele não deve 
mesmo ••• 

Advogado: Ele não pode responder em liberdade? 

Delegado: Pode. Quem não garante que ele não vai ser solto aqui 
na hora que chegar? 

Advogado: É difícil né? 

Delegado: Eu não vou pedir a pr~sao -dele, eu vou pedir que 
mantenha até a apresentação em juizo por mim. 
Advogado: E ai, e os outros pedidos? os outros Inquéritos? Por 
que há ainda mais quatro pedidos. 

Delegado: Não peço. 

Advogado: Não pede? Por que ele poderia responder, se por esse 
ficar preso, o outro irá responder conforme_ o anc:l.amento desse? 
Seria mais ou menos assim? · 

Delegado: É. Eu não peço. Eu faço o relatório e não peço. Só que 
ai você me apresentaria o Gilmar Mauro, a Diolinda. 

Advogado: Sem o mandado? 

Delegado: sem o mandado. 

Advogado: Todos seria sem o mandado ou seria ••• 

Delegado: Talvez o Zé Rainha. 

Advogado: Porque o Gilmar também é outra questão complicada. Ele 
pode se apresentar. Hoje ele não tem. Eu acho ••• 

Delegado: Desde que o Zé Rainha se apresente prá mim, junto com 
você, nesse carro aqui. 

Advogado: Por que senão os outros também, o Gilm.ar, inclusive, 
terá seu pedido, não é? 

Delegado: É. Você está sentindo, né? 

Advogado: É complicada a situação dele. E como é que vocês pensam 
enfrentar essa questão? Porque também a sociedade vai pra cima de 
vocês. 
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Delegado: Não mas ai. Éh, ai, vou dar uma resposta, certo? A 
sociedade vindo óu não vindo para cima da gente, é uma questão de 
sentar novamente e argumentar: ô, Zé Rainha você vai parar de 
invadir? De afrontar a Justiça no jornal? Você vai obedecer a 
intimação policial? Você vai é, colaborar? Vai me explicar tudo 
que está acontecendo? se for invadir terra pública, entra pela 
porteira, sai pela porteira? Vai manter a calma? Em vez de matar 
boi você promete que vai tentar falar com o sindicato para dar um 
boi cada fazendeiro? Tudo é questão do Zé Rainha estar presente. 
Mas é muito importante que ele esteja presente comigo com o 
mandado de prisão. 

Advogado: caso contrário ••• 

Delegado: Caso contrário, não dá, pô. Olha, é um negócio que eu 
estou falando para você que não é brincadeira, viu. Puta negocião 
pra vocês. 

Advogado: É. Tem que convencê-lo também. Que é um bom negócio 
para ele, porque é complicado. É complicado. Ele tem de se 
apresentar com mandado. 

Delegado: É. Só vocês que são advogados. Se vocês falarem ele 
ouve. É só argumentar vocês mesmos. 

Advogado: O José Rainha 

Delegado: Tem quatro inquéritos, cinco, três da cesp e um ou dois 
da São Domingos. 

Advogado: São cinco inquéritos, né? Que também serão pedidos, né? 

Delegado: Poderão, certo? Você pode se livrar de cinco pedidos. 
Eu relato. Junto tudo como crime continuado. Mando para o fórum 
para apurar. Quando eu intimar o pessoal, voêê me apresenta o 
Gilmar Mauro. óh Gilmar, como é que vai? Moro em tal lugar. Sou 
do Sem-Terra. A invasão· em terra pública é para. pressionar o 
governo para matar a fome do povo. Isso é o que ele vem me falar. 
Eu ponho no papel. Acabou. 

Advogado: o Gilmar Mauro até nem mora aqui. 

Delegado: Não, mas. Ele vem de vez em quando, não vem? 

Advogado: Mui to esporadicamente. Ele veio naquela vez que o Zé 
Rainha estava, também estava com mandado, né? Para tentar a 
negociação. Inclusive ele_ foi um dos que firmou acordo com o 
governo. 

Delegado: Podemos até mandar uma carta precatória rápida para São 
Paulo, mas para mim, é interessante conversar com ele junto com 
você. 
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Advogado: Esse indiciamento que o Juiz pediu será que vai ser 
indireto, ou direto ••• 

Delegado: Não, eu ••• se der tudo certo hoje, eu quero direto. 

Advogado: Senão vai ser indireto mesmo e ai ••• 

Delegado: Indireto e ai cinco pedido de prisão no final de 
semana. 

Advogado: É. Você está com as cartas na mão, né? 

Delegado: Não. Eu estou abrindo meu coração, estou abrindo o 
jogo, quero ajudar todo mundo, porque eu já falei a minha 
intenção, é dar uma resposta para a sociedade e dizer que nós 
damos as cartas, não o Zé Rainha, tá? 

Advogado: É. Aqui entre a gente é mais uma questão politica, nê? 

Delegado: Também. 

Advogado: Politicamente, até pode passar. Mas é uma questão 
politica, vocês tem que dar uma resposta para a sociedade. 

Delegado: Também. 

Advogado: E essa questão da visita ao acampamento? 

Delegado: Não, eu gostaria de estar lá. 

Advogado: Claro. 

Delegado: No acampamento. 

Advogado: Quanto a isso. 

Delegado: Depois que o pessoal for solto, eles vão falar um ou 
dois dias: ó pessoal, o·delegado vai vir aqui e não é nada disso 
e tal. E aí até sexta-feira ou segunda- feira, ou sábado e 
domingo eu vou lá e converso com todo mundo, como que funciona 
( ••• )que é que vocês acham que a polícia fez de errado, o que a 
policia fez de certo, o que é que a policia pode melhorar, o que 
pode piorar, . • • · · 

Advogado: É. Mas agora, a probabilidade do Zé Rainha sair depois 
é bastante complicada, não? 

Delegado: Talvez não. 

Advogado: Ele irá permanecer um bom tempo, nê? 

Delegado: Talvez não. Você sabe o que mais? 
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Advogado: Talvez, pela disposição do pessoal aqui ••• 

Delegado: Não. Talvez não. Você está percebendo que eu não tenho 
nada pessoal contra ele. 

Advogado: Mas a pressão que você sofre é muito grande, não? 

Delegado: Você está vendo que a minha situação é complicada. 

Advogado: É mesmo não sendo filho de fazendeiro mas é uma 
sociedade onde você ••• 

Delegado: Eu não tô nem ai para fazendeiro, entendeu? Eu acho que 
se não tiver produzindo tem de plantar mesmo. Já falei. Está no 
jornal hoje que sou simpatizante, né? Ai colocaram lá que nós 
batemos boca, mas não é para colocar, senão fica ruim ••• 

Advogado: Eu não vi ainda o jornal ••• 

Delegado: Eu vi. Ele me mostrou também. Mas não tem problema, 
não. 

Advogado: Eu vi eu acho que é o Oeste em Noticias ou o Imparcial 
mas não saiu. Você viu no qual: no Imparcial ou no Oeste em 
Noticias? 

Delegado: No oeste em Noticias. 

Advogado: Então eu li o Imparcial. Apenas saiu a fotografia do 
Greenhalgh com a Diolinda. outro eu não li. Nesse não saiu nada. 
O outro saiu o bate boca, é? 

Delegado: É saiu que o ••• 

Advogado: o pessoal ( •• ). estava na porta. E ai comecei a falar 
com o segurança,que estava levando algemado. 

Delegado: É mas. isso. eu não ligo não. Estou preocupado é com nés 
aqui. 

Advogado: Certo. 

Delegado: Agora, você percebeu que ali dentro houve uma 
receptividade maior do que eu esperava. 

Advogado: Você acha que o Juiz revoga mesmo, é? 

Delegado: Eu vou mandar um oficio com esses requisitos óbvios que 
é não invadir terra particular. É • • • eu ter livre acesso lá e 
todos comparecerem na intimação junto com o advogado, que é uma 
coisa óbvia, não é nada mais do que o normal ••• 



Fevereiro de 1996 ~~ ANAIS DO SENADO FEDERAL 427 

Advogado: Sim. 
acho que 

se revogasse o decreto da prisão dele eu 

Delegado: Mas não posso, Jovelino. Não pode. Ele tem que vir com 
mandato de prisão. Ele vai vir comigo, vai entrar por esta porta 
junto com você. Óh tá aqui. Agora daqui prá frente, o que fizer, 
não me interessa mais. ~ 

Advogado: Ai é que tá, porque você não garante mais a vida dele, 
né? 

Delegado: Não. Eu te ajudo. Você quer o que? Uma cela separada 
para ele. 

Advogado: Eu acho não. Seria o ideal. 

Delegado: É só falar com o diretor da cadeia da região inteira 

Advogado: Porque aqui, a mágoa contra ele é muito g+ande, você 
sabe disso, né? Você é, não é todos, mas uma pequena parte guarda 
um ressentimento dele muito grande, então o nosso medo é esse. · 

Delegado: Você quer mais uma garantia? Eu coloco num papel .que eu 
consigo uma cela individual para ele ••• 

Advogado: Eu acho que seria bom ••• 

Delegado: Então eu coloco no papel, eu já falo com meu delegado 
regional,. é, eu conversa com ele que ele pod'e escolher· entre 
Bernardes, Wenceslau ou penitenciária ou cadeia pliblica da região 
numa cela sozinho. 

Advogado: E uma questão de São Paulo, capital? 

Delegado: TUdo.é questão de analisar. Eu não posso falar por· São 
Paulo. Primeiro eu tO · •• ·; · eu estou fazendo tudo que você quer. 

Advogado: o l'lnico problema é ele se apresentar com mandado, né? 

Delegado: É mas é a única coisa que eu estou pedindo ••• 

Advogado: É a única coisa, em tese, que inviabiliza o nosso 
acordo. Senão,. seria ilm acordo muito bom 

Delegado: Você prefere o indiciamento do Gilmar Mauro indireto? E 
com pedido e mais cinco pedidos de prisão até segunda-feira? Sai 
de um e entra outro. Sai de um e entra outro? 
Sai de um e entra em outro? 

Advogado: o seu papel vai ser, então, 

Delegado: Não. 
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Advogado: Clàro ..• 

Delegado: Eu sei. Mas não quero mais entrar nisso ai. 

Advogado: o ideal é que não tivesse nada disso. Até nem conflito 
agrário 

Delegado: o Zé Rainha se apresentando para a gente •.• 

Advogado: É. Isso é uma troca, exatamente? 

Dr. Fogol in: É, pra'l:icamente é ~ isso. É outra coisa. Eu ~ou a 
partir de ••. , se der tudo certo, se Deus quiser vai dar. E ••• 
tudo o que você quiser falar para ós fazendeiros, eu marco uma 
reunião com os principais fazendeiros e a gente combina com eles 
também. 

Advogado: Sabe que melh_oraria J!!Uito o relacionamento pessoal com 
o movimento, o movimento com fcizendeiros? -

Delegado: Eu posso tentar, viu? 

Advogado: Esse seria outro ponto fundamental. 

Delegado: Bom. Eu posso joga:r;- no oficio também que eu marco uma 
reunião. 

Advogado: outro ponto fundamentaL porque o governo, na verdade, 
EÜe está contra os fazendeiros e contra o Movimento. o fazendeiro 
quer a indenização pelas suas benfeitorias, o governo fica 
titubeando para não pagar.- Porque se pagar rápido, assenta o 
pessoal. se ele assentar ele resolve o problema do Sem Terra. o 
governo não tem vontade politica. 

Delegado: Mas se o g?verno não tem vontade_ política, só está 
complicando, nós aqu~ estamos tentando resolver. Todo mundo 
solto. Eu vou ser o intermediário dos fazendeiros, certo? E vou 
garantir a vida do José Rainha. Quem sabe, segunda-feira ele já 
não está na rua, ou hoje mesmo ou amanhã? 

Advogado: É uma questão bastante complicada, né? 

Delegado: Complicada mas é só ter vontade pô! 

Advogado: Mas para o meu cliente, é muito! É difícil. 
mais ••• Olha a responsabilidade dos advogados, né? O acordo 

seria uma pessoa que tem ai uma expressão nacionaL 
entregue prá policia. Mediante um acordo ••• 

Ainda 
desse 
Seria 

Delegado: Que aí quebraria um dos requisitos da decretação da 
pr~são. Colaborou com a policia. -~Acabou. Acabou as invasões. 
Colaborou com a policia. A ordem foi mantida. Acabou. 
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Advogado: Mas e o ódio desse pessoal contra ele? 

Delegado: Eu não tenho ódio contra ele. 

Advogado: Mas tem muita gente que tem ..• 

Delegado: Muita gente quem? 
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Advogado: Nós sabemos que tem, um pessoal aqui, inclusive estava 
contratando segurança para garantirem ... 

Delegado: Por parte dos fazendeiros? 

Advogado: Sim. 

Delegado: Os fazendeiros têm ódio mesmo. Agora, os fazendeiros 
não vai interferir em cadeia .•. 

Advogado: Eu acho que interfere um pouco, né? Esse é o nosso 
medo. 

Delegado: Mas ai eu te garanto que a gente arruma uma cela para 
ele. Onde ele quiser. 

Advogado: Se você tem tanta influência com ... pode conversar com 
o pessoal, até pode amenizar os ãnimos, no sentido de que não, 
olhe, ele está preso. 

Delegado: Eu posso conversar e junto com você ainda ••. 

Advogado: Mas eu vou ligar, vou ligar de novo para lá ... 

Delegado: Olha, o tanto de beneficio que isso ai vai fazer. Nós 
estamos aqui tentando solucionar o caso, temporária, ou talvez 
definitivamente, sei lá ••. Posso convencer os fazendeiros a dar 
um boi, cada um... posso convencer os fazendeiros a dar uma 
terra, tudo é questão de conversar. Você vai junto comigo. 

Advogado: Claro. Seria ideal, né? Excelente. se houvesse uma 
colaboração maior ai entre os fazendeiros e o movimento. Prá 
você ver aquele rapaz lá que fica disparando tiros para cima. 
Não é na sua ••. na sua comarca .• 

Delegado: Mas eu converso com ele também. Olha eu tenho uma •.. 
se eu falar para os fazendeiros é, trazer um tanque de guerra 
aqui, eles trazem. se eu falar para os fazendeiros nem aparecer 
na fazenda, eles não aparecem. Eu tenho um cantata muito grande 
com eles. Muito forte, com eles. Recebi até um oficio do 
Sindicato Rural hoje. 

Advogado: É, eu vi também no jornal de hoje, um oficio da Câmara 
Municipal de Sandovalina lhe agradecendo muito, né? exaltando um 
pouco seu trabalho ai, enfim faz parte ••• 
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Delegado: Sim. Esse aqui é um dos oficies que eu recebi, né? 
Hoje. Tem uma carta da policia me apoiando também. Então ••• eu 
não tenho preocupação. E você me garante que para de encher o 
saco na secretaria que eu já respondi umas quatro broncas lá 
(risos) 

Advogado: Mas se continuarem as broncas, en? 

Delegado: Ah, eu respondo. Você só me avisa lá 

Advogado: Não. Com certeza se os outros ••• 

Delegado: Os caras (carros) que estão lá podem ser liberado. É 
apenas uma questão de vontade ••• 

Advogado: Aquele carro que está preso lá? 

Delegado: Estão presos. 

Advogado: Mas um é particular, não tem nada a ver com a histórià. 
É do sindicato dos Petroleiros. 

Delegado: Mas tem irregularidade administrativa. 

Advogado: É problema nos documentos? 

Delegado: Mas eu libero. Quer que eu abaixe as calças agora? 

Advogado: Não. Não. Baixar as calças, não. Ainda não. Está bom, 
eu vou ligar. Até as duas eu volto a ligação. 

Delegado: Põe num papel tudo o· . que eu te falei e · passa para o 
pessoal, escuta • • • inclusive agora, os deputados não vão vir 
agora? 

Advogado: Na sexta. 

Delegado: Então. Todo mundo solto. 

Advogado: É já aproveitaria a vinda deles. Mas eles já não vão 
vir mais para cá. 

Delegado: Não nem cancelaria. Eles viriam, junto com o pessoal e 
visitariam o José Rainha. Vão no acampamento. 

Advogado: Éh. O José Rainha estaria preso. 

Delegado: não, ninguém.sabe. Talve:o: ele esteja solto. 
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Advogado: Ou talvez ele fique preso um bom tempo. 

Delegado: Não. Não sei. Talvez não. Se o Zé Rainha for homem de 
verdade. 

Advogado: E se ele não disser, não vai se apresentar ••• 

Delegado: Ai fica do jeito que está. Esse conflito desgraçado. 
Essa acusação do delegado, promotor, juiz, advogado, a imprensa 
vendendo sensacionalismo para todo os lados; a reforma agrária 
emperrada. Um matando gado, o outro querendo matar sem-terra e 
todo mundo passando fome. Fica nessa merda do jeito que está ••• 

Advogado: E o Zé Rainha vai continuar respondendo os processos. 

Delegado: E preenchendo os requisitos prá continuidade do 
decreto. E o povo continuando preso. 

Advogado: 
bom agora 
decreto da 

Pro Rainha não tá bom de jeito nenhum, né? Não está 
e também não está bom se ele se apresentar com o. 
prisão preventiva. 

Delegado: Eu acho que está bom se ele se apresentar ••• 

Advogado: Mas ele corre risco de vida muito grande ••• 

Delegado: corre risco de vida se ele não se apresentar. 

Advogado: Se ele não se apresentar?! 

Delegado: Se não se apresentar. 

Advogado: o pessoal está rastreando tudo ai, né? 

Delegado: outra coisa. Éh. Eu, em hipótese alguma vou fazer isso, 
mas quem garante que não há esse acordo hoje, pega uma jagunçada 
ai e jogam uma arma na mão do Zé Rainha e mata ele ai. Estava 
armado querendo me matar. E ai? 

Advogado: Mas isso não pode acontecer dentro da delegacia? 

Delegado: De jeito nenhum. 

Advogado: Olha, que é complicado, né, ( ••• ) isso é que não falta 
por aqui ••• 

Delegado: Não acontece, não. 
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(interrompe para atender telefone celular) 

Delegado: alô, oi, to·aqui no·fórum, 
Então, não sei, ·você foi dispensado lá? 
Daqui a pouco eu ligo pra você. Tá bom. 

Delegado: Era o meu irmão. 

em Prudente. não, fala. 
Voce tá onde aí, em casa? 
Tchau! 

Advogado: É aquele rapaz que eu encontrei naquele dia, na 
Delegacia 

Delegado: É meu irmão aquele lá •. Éh ••• Pensa aí, Jovelino. Está 
nas nossas mãos aqui, acabar com todo problema. Eu estou querendo 
te ajudar, entendeu? Só que a única coisa que eu peço é essa 
resposta aí. 

Advogado: Claro. Mas eu vou dar tempo prá fazer a ligação nê? Lá 
para São Paulo, para ver se eles já têm a decisão. Eles pediram 
mais um prazo até amanhã. Mas eu digo que é hoje. É agora. E aí 
já tomo a decisão. 

Delegado: É toma a decisão logo. Acabou. O Zé Rainha está onde? 
Está no Pontal? Está na Bahia? Está no Rio Grande do Sul? Vem de 
avião até tal lugar e ai eu e você vamos lá buscar de carro. Está 
em tal lugar. Está aqu.i perto? Está a SOO km? 400? 

Advogado: Mas não pode dar problema, para mim, não. Mas para 
você, para o Juiz. Uma possível Corregedoria ai. Porque vai ser 
uma troca, né? Eu acho que você se garante, né? 

Delegado: Não, não há problema porque o processo está correndo, 
tanto é que eu vou fazer o relatório e vou assinar, se tivesse 
problema eu não assinaria. Isso não tenho problema com a 
Corregedoria. o único problema que eu tenho o único medo que eu 
tenho é com minha noiva. Pegá-la com outro na cama. Mais nada. 

Advogado: (risos) Tá certo. Olha ai. Eu vou te ligar. 

Delegado: ·Pensa no que eu te falei. 

Advogado: Claro. 

Delegado: Você percebeu que eu estou querendo ajeitar as coisas 
e quero dar uma resposta. 

Advogado: Não. Você está no seu papel. Afinal de contas você é um 
policial e tem de dar respostas para seu mandado de prisão. 

Delegado: O que nós conversamos aqui é policia moderna. 
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy. o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias, 3" Secretário. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra, em nome da Liderança, para uma 
comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Freire, que dis
põe de cinco minutos. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Como Lí
der, para uma comunicação. Sem revisão do ora
dor.) -~r. Presidente, eu não pretendia falar agora, 
mas já que se falou de prisão, não custa nada falar
mos sobre um paradoxo que ocorre no Brasil. 

Estão presos líderes do Movimento dos Sem
Terra, sem nenhuma justificativa plausível, apenas 
para demonstrar que neste Pais ainda é vigente o 
poder das nossas atrasadas elites, particularmente 
do latifúndio. Mas, por outro lado, não estão presos 
aqueles que praticaram um crime do qual todos tive
mos notícias através da imprensa, um crime contra a 
fé pública Trata-se de um crime que, na sua origem, 
inclusive era punido com a pena de morte, porque 
esses que estão soltos, dirigentes do Banco Nacio
nal, são iguais àqueles que praticam o crime da 
moeda falsa 

Com toda desfaçatez, as autoridades públicas 
deste País responsáveis pela fiscalização do siste
ma financeiro - o Banco Central - tomaram conheci
mento não de um caixa dois qualquer, não de uma 
conta fantasma de um Paulo César Farias ou de al
gum político que estava implicado em CPI do Orça
mento. Não. Tomou conhecimento de que o Banco 
Nacional concedia empréstimos fictícios, fazendo 
com que moeda existisse ficticiamente, gerando ba
lanços fictícios, distribuindo lucros fictícios, numa 
verdadeira e evidente conseqüência de moeda falsa. 
no valor de quase R$5 bilhões, cirt:Uando na econo
mia brasileira Isso foi dito com todas as letras e es
ses homens continuam soltos. 

Os líderes dos sem-terra estão presos. Esse é 
o paradoxo brasileiro, que eu gostaria que se encer
rasse, não apenas com a soltura dos líderes do Mo
vimento dos Sem-Terra, mas com a prisão dos res
ponsáveis pelo crime do Banco Nacional. Não há 
necessidade de nenhuma celeuma nacional, basta 
que o delegado de Polícia Federal, tendo conheci
mento da notrcia-crime, exerça a sua coi11JEllência 
Não precisa pedir autorização de ninguém, pois se 
trata de um crime de ação pública - a moeda falsa 
na era da eletrõnica 

Sr. Presidente, Sris e Srs. Senadores, seria 
importante que o País e o Presidente da República, 
que me parece um homem sério - e é sério, conheço 
Sua Excelência há muito tempo-. não permitissem a 
continuidade desse paradoxo. Era bom que Sua Ex
celência, que disse que os líderes dos sem-terra de
veriam estar soltos, dissesse que os dirigentes do 
Banco Nacional, a partir dos seus controladores e do 
seu Clarimundo - que, segundo o Senador Esperi
dião Amin, talvez seja pior do que o nosso 'Sugis
mundo' -.deveriam ir para a cadeia 

Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re, o Sr. Levy Dias, 32 Secretário, deixa a 
cadeira da presidlmcia, que é ocupada pelo 
Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira, para 
uma questão de ordem. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, todos os dias, recebemos em nossos 
gabinetes a Ordem do Dia, informando se a sessão 
será ou não deliberativa e quais os itens que serão 
objeto de votação no dia. 

Ora, entendo que, ao fazer esse serviço, a 
Mesa estabelece quando se encerram as votações. 

O arl 13 do Regimento Interno diz que o Sena
dor que COI1lJarecer à sessão e não COI1lJarecer à 
votação será considerado ausente. Mas, como eu 
disse a V. Ex•. hoje, por exemplo, temos treze itens 
em pauta; concluídos os mesmos, acabou a sessão. 

Ontem, estive no Senado- como, aliás, tenho 
estado lodos os dias, porque moro aqui, estou sem
pre presente - e fiquei até a última votação da Or
dem do Dia Fui assistir à posse de um conterrâneo 
e fui surpreendido ao saber que, depois da Ordem 
do Dia, foi pedida uma verificação de votação e o 
meu nome, naturalmente, não apareceu no painel 
porque eu aqui não estava 

Estive hoje na Secretaria-Geral da Mesa e con
versei com o Diretor da Secretaria, que me informou 
que assuntos outros também estavam sendo exami
nados pela Mesa 

A minha questão de ordem é saber se a Mesa 
não pode fazer uma reflexão a respeito desse as
sunto para que se saiba se o Senador que aqui este
ve e votou até o último item da Ordeni do Dia recebi
da da Mesa, recebida da Presidência da Casa, real
mente não esgotou as suas atribuições e se pode 
ser considerado ausente porque, posteriormente a 
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toda essa Ordem do Dia, algo surgiu para que fosse 
solicitada verificação de votação. 

Essa é a questão de ordem que faço, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A ques
tão de ordem levantada por V. Ex•. na realidade, 
merece uma reflexão maior da Mesa Quando da 
apreciação de matérias não agendadas na Ordem 
do Dia e submetidas ao Plenário na forma regimen
tal, como são os pedidos de urgência, os Senadores 
evidentemente não têm a obrigação de estar presen
tes; ou, se estiverem ausentes, não estarão incidin
do no dispositivo regimental. 

Assim, a Mesa determina à Secretaria da Mesa 
que, toda vez que existir ausência em matérias não 
incluídas na Ordem do Dia, seja considerada a pre
sença do Parlamentar. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra, como Uder, para uma breve comuni
cação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Darei a 
palavra a V. Ex> depois da Ordem do Dia, porque já 
estamos atrasados 20 minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - São apenas cinco 
minutos, Sr. Presidente, e o assunto que eu gostaria 
de abordar está em sintonia com o que já falaram 
dois Senadores aqui. Serei breve e gostaria, inclusi
ve, de fazer um questionamento a V. Ex&. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex• 
tem a palavra 

O SR. AD EMIR ·ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder, para uma comunicação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, solidarizo
me com as manifestações dos Senadores Eduardo 
Suplicy e Roberto Freire. 

Gostaria de mostrar aqui a manchem do Jor• 
nal do Brasil, que diz: "Malan sabia de fraudes no 
Nacional desde maio de 1994". Eu queria saber se 
um jornal como esse é capaz de estampar em man
chem de primeira página uma mentira. 

Uso, brevemente, da palavra para apelar, mais 
uma vez, a V. Ex• no sentido de que coloque em vo
tação o nosso requerimento de convocação do Mi
nistro Pedro Malan, a fim de que S. Ex• venha justifi
car por que nos meses de novembro e dezembro de 
1995 destinou, através do Banco Central, R$4,6 bi
lhões para acudir o Banco Nacional. Se isso for ver
dade, é absolutamente incompreensível para todos 
nós e, por isso, precisa ser explicado. 

Sr. Presidente, em nome do meu Partido, apelo 
a V. Ex• no sentido de que coloque o nosso requeri
mento em votação; que possamos trazer o Ministro 

Pedro Malan para dar satisfação a esta Casa e ao 
País sobre um noticiário tão escandaloso como 
esse. Não posso acreditar que um jornal da respon
sabilidade do Jornal do Brasil seja capaz de colo
car uma mentira como manchem na sua primeira pá
gina Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Ademir Andrade, V. Ex• fez o mesmo apelo na ses
são de ontem, e a Mesa já detenninou o seu atendi
mento. Portanto, já está sendo providenciado, de 
acordo com o Regimenlo da Casa A matéria de V. 
Ex• está sendo agendada 

Sobre a mesa. requerimento que será üdo pelo 
Sr. 12 S~retário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinm 

REQUERIMENTO N" 131, DE 1996 

Senhor Presidenm, 
Nos tennos do art 258 do Regimento Interno, 

solicito a Vossa Senhoria submeter à deliberação do 
Plenário o presente requerimenlo para pennitir a tra
mitação conjunta para o Projeto de Lei do Senado n2 
311, de 1995, Projeto de Lei da Câmara n2 141, de 
1993, e Projeto de Lei do Senado n2 326, de 1995, 
que tratam de malária análoga 

Justlflcaçao 

O art 258 do Regímenlo Interno do Senado 
Federal, estabelece que havendo, em curso no Se
nado, dois ou mais projetos regulando a mesma ma
téria, é lícilo promover sua tramitação conjunta, me
diante a deliberação do Plenário, a requerimento de 
qualquer Comissão ou Senador. 

Encontram-se, em tramitação no Senado, três 
projetas que disciplinam a regulamentação de nor
mas atinentes à categoria profissional dos enfennei
ros 

O PLS n2 311, de 1995, e o PLS n2 326, de 
1995; submetidos ao exame da Comissão de Assl.ll
tos Sociais almram e acrescentam dispositivos à Lei 
n2 7 .498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre 
a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá 
outras providências. 

O PLC n2 141, de 1993, dispõe sobre a jorna
da. condições de trabalho e piso salarial dos técni
cos e auxiliares de enfermagem e demnnina outras 
providências. 

Na verdade, os três projetas definem regras 
distintas a raspem do exercício da enfermagem, re
gulada pela Lei n2 7.498, de 1995, podendo dessa 
forma ter sua tramitação conjunta 
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Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. -
Senador Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - O reque
rimento que acaba de ser lido será incluído, oportu
namente, em Ordem do Dia. na forma do disposiD 
no art. 255, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
111"21, DE 1996 -COMPLEMENTAR 

Fixa o prazo para encaminhamento 
dos Proje10s de Lei do Plano Plurlanual e 
Orçamentária ao Congresso Nacional. 

Art 12 O projeto do plano plurianual, para vi
gência até o final do primeiro exercfcio financeiro do 
mandaiD presidencial subseqüente. será encaminha
do ao Congresso Nacional até o dia 12 de agosto an
terior ao encerramento do primeiro exercfcio finan
ceiro e devolvido para sanção até o encerramenlo 
da sessão legislativa 

Art 22- O projeto de lei orçamentária da União 
será encaminhado até o dia 1• de agoslo anterior ao 
exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerrarnenlo da sessão legislativa. 

Art 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

• Art 42 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

O Plano Plurianual - PPA representa, sem dú
vida, o mais iJl1lortante instrumeniD de planejamento 
do País. Este documento, cuja duração coincide 
com o mandalo presidencial, traduz todo um progra
ma de Governo. 

Trata-se de inovação introduzida pela Caria de 
1988 que vem ganhando cada vez maior IJl1lQrtan
cia, especialmente, frente à estabilização econOmlca 
do Brasil, que permite ao Governo promover o pla
nejamento de médio e longo prazo, superando o 
imediatismo nas ações do Poder Público. 

No que diz respeito à lei orçamentária, Inovou 
a Constittição de 1988, concedendo ao Congresso 
Nacional poderes efetivos de interferência neste ins
trumenlo fundamental de Governo. 

Faz-se necessário, entretanlo, dar ao Congres
so Nacional condições de analisar, de forma ade
quada, os projetas do Plano Plurianual e da lei orça
mentária Entendemos que, para permitir que o Po
der Legislativo tenha melhores condições de exami
nar o PPA e o orçamento, o seu encaminhamento 

pelo Poder Executivo deverá ocorrer imediatamente 
no infcio do segundo período da sessão legislativa, 
uma vez que, de conformidade com o disposlo no 
art 34 da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, que 
estatui normas gerais de Direilo Financeiro para ela
boração e controle dos orçamenlos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distri1o Fe
deral, que foi recepcionada como lei complementar 
pela vigente Lei Maior, o exercfcío financeiro, no 
Brasil, coincide com o ano civil. 

Para tal, apresentamos a presente proposta de 
projeto de lei COJl1llementar, com base no disposlo 
no art 165, § 92, da Caria Magna, com vistas a de
terminar o envio do projeto do PPA e da lei orça
mentária ao Poder Legislativo até o dia 12 de agosiD 
do primeiro ano de mandalo do Presidente da Repú
blica e de cada ano, respectivamente, em vez de até 
o dia 1• de setembro, como é previslo no art. 35, § 
22, I, do Ato das Disposições Constitucionais T ransi
tórias. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. -
Senador Anton lo Carlos Magalhães. 

(A Comlssllo de Assuntos Ecooomi-
cos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO. 
N•22, DE 1996 

Atribui valor juridlco à digitalização 
de documentos e d;! outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Fica autorizado, em todo o terr~ório na

cional, o armazenamento de informações, dados e 
imagens que constituem o acervo documental das 
empresas privadas e órgãos públicos federais, esta
duais, municipais e do Distri1o Federal, em sistemas 
eletrOnicos digitais que, uma vez gravados, garan
tam o nfvel de segurança exigido. 

Parágrafo único. A utilização do sistema de
penderá de disciplinarnento no respectivo regimento 
interno da instittição pública ou sistemática de arqui
vamento da empresa privada, desde que ambos 
atendam ao decrelo regularnentador espedlico. 

Art 22 As unidades da administração pública e 
as empresas privadas que se utilizem do arquiva
mento digitalizado procederão ao controle desses 
mesmos documentos submetidos à conversão. 

§ 1• O controle dos documentos digitalizados 
será feito em livro, sistema de fichas, sistema eletrO
nico, ou outro, da conveniência da unidade adminis
trativa ou da empresa, desde que permita sua rápida 
localização. 
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§ 2• Os documentos digitalizados utilizarão ob
rigatoriamente um sistema de indexação que permi
ta sua rápida recuperação. 

Art. 3" Terão valor jurídico as cópias em papel 
obtidas do sistema de armazenamento digitalizado, 
quando chancelados pelo órgão competente da re
partição pública ou empresa privada que as produzi
ram. 

Art. 4l' Ressalvados os temas codificados como 
segredo de justiça, é garantido a qualquer cidadão o 
direito de acesso às informações dig~ais armazena
das em órgãos públicos, delas podendo ser extrai
das certidões ou reproduzidos os documentos, a re
querimento do interessado. 

Art. 5" Os originais dos documentos convert
idos ao sistema digitalizado serão destruidos por 
meio de comprovada eficácia respe~ando-se os pra
zos previstos para a prescrição dos documentos 
mencionados nas tabelas oficiais de temporalidade 
definidas pelo Governo e pelo Conarc. 

Parágrafo único. t permitida a destruição dos 
documentos antes do prazo prescricional se o mes
mo estiver contido em outra midia de valor legal 
como o microfilme. 

Art. 6º- O art. 365 da Lei nQ 5.869, de 11 de ja
neiro de 1973 - Código de Processo Civil, fica 
acrescido do seguinte inciso IV: 

11Arl, ooooooooooooouooooooooooooooooooooooouou••-•~••••••--••• ..... -
IV - Os documentos públicos reproduzidos a 

partir de arquivo digitalizado, desde que chancela
dos pelo órgão competente e pelo servidor designa
do para esse fim." 

Art. 7• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. ao Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificaçao 

Os sistemas de informação e transmissão de 
dados, hoje disponíveis, apresentam-se sem prece
dentes na- nístória do homem. A explicação para ião 
notável evolução se encontra no somatório das con
quistas tecnológicas e nas constantes e diversifica
das pesquisas científicas, em todo o mundo. 

Ao lado dessa condição, porém, encontra-se o 
desafio de tomar oficiais os modernos processos 
tecnológicos, especialmente os que se propõem ao 
armazenamento de dados. 

A perplexidade que circunda os novos eqtipa
mentos, porém, gradativamente tem cedido lugar à 
sua utilização. Assim, entre mtitos outros eqtipa
mentos, ocorreu aos aparelhos telefônicos e aos pri
meiros computadores. Hoje, no limiar do novo sécu-

lo, é quotidiana e imprescindfvel a utilização dessaS 
máquinas, que se tornaram portáteis e, simultanea
mente, mais eficientes. 

O sistema de discos ópticos, assim como os te
lefones celulares e tantos outros modernos eqlipa
mentos, nada mais São que a derivação direta dos 
conhecimentos científicos alicerçados nos chlps dos 
computadores, em associação aos novos materiais 
oferecidos pela Química. 

A proposição que ora submetemos à aprecia
ção dos ilustres Pares tem, portanto, o objetivo de 
normalizar o tema e assim evitar a aceitação e uso 
insulares. Como forma de superar a rei utante aceita
ção do sistema' de arquivamento digitalizado, meio 
eficaz de armazenamento de informações, e tomá-lo 
desde logo exeqüfvel, de acesso a todos os órgãos 
da administração pública, o texto ora proposto não 
obriga, mas apenas faculta aos órgãos da adminis
tração se utilizem dessa tecnologia. 

A verdade é que o grande número de docu
mentos produzidos diariamente pela administração 
pública nao mais se compatibiliza com os métodos 
de arquivamento adotados no século passado. Nem 

_ mesmo os processos judiciais de maior relevância 
encontram justificativa para o arquivamento perene, 
em caixas empilhadas em galpões. 

Não bastasse a fragilidade do método que se 
pretende substituir, de armazenamento de documen
tos em volumosas caixas, de difícil acesso, empilha
das sob controle numérico, em locais distantes do 
próprio órgão em que tramitaram os documentos, 
deve-se ressaltar a ação de microorganismos e da 
umidade, que constantemente danificam proces
sos e similares, tomando-os definitivamente im
prestáveis à produção de qualquer prova. 

De outra parte, a única questão constitutiva 
de obstáculo ao sistema de arquivo digitalizado 
seria a de aceitação dos documentos reproduzi
dos, que haverá de ter o mesmo valor jurídico dos 
originais. Essa- {lifiOI.ddade, porém-, pode ser facil
mente superada pela chancela do órgão, lançada 
no documento que vier a reproduzir, acompanhada 
da identificação dos servidores responsáveis pelo 
procedimento, e de todas as demais cautelas exi
gíveis, estabelecidas e disciplinadas em norma 
própria. • 

As razões expendidas nos levam a solic~r a 
convergência dos ilustres Pares, a quem submete
mos a proposição objetivando seu aprimoramento e 
aprovação. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. -
Sebastiao Rocha 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
LEI NQ 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

.......................... -......... ._ ........................................... _._ 
Art 365. Fazem a mesma prova que os origi-

nais: 
Vide art. 157. 
I - as certidões textuais de qualquer peça dos 

autos, do protocolo das audiências, ou de outro livro 
a cargo do escrivão, sendo extrafdas por ele ou sob 
sua vigilância e por ele subscritas; 

11 - os traslados e as certidões extrafdas por 
oficial público, de instrumentos ou documentos lan
çados em suas riotas; 

111 - as reproduções dos documentos públicos, 
desde que autenticadas por oficial público ou confe
ridas em cartório, com os respectivos originais. 

• Vide a Lei nO 5.433, de 8 de maio de 1968, 
que regula a microfilmagem de documentos oficiais. 

. Vide art. 138 do Código Civil. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os pro
jetas lidos serão publicados e remetidos às comissõ
es competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário em exercfcio, Senador Levy'Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 1\12132, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos dos ar1s. 49, inciso X, e 

50 da Constituição Federal combinados com o art 
216 do Regimento Interno do Senado Federal sejam 
solicitadas ao Sr. Ministro do P1anejamento as se
guintes infonnações: 

1. Qual a situação da atual carteira de emprés
timos externos da Ught? 

2. Qual o valor das dividas externas da empre
sa com bancos particulares que foram renegociadas 
e assumidas pelo T escuro Nacional? 

3. Quando e em que circunstâncias foi forneci
do o aval da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio
nal a tais renegociações? 

4. Em quanto mónta a assunção, pela Eletro
bras, de parte do débito da Ught junto ao T escuro 
Nacional? 

5. Quais os Wavers efetivamente obtidos junto 
a bancos credores internacionais e quais desses ins
trumentos ainda encontram-se pendentes junto às 
instituições financeiras? 

Justificação 

A data para a realização do leilão da Ught é 18 
de abril do corrente. Todos os documentos de ava
liação da empresa pelos consultores contratados 
pelo BNDES apontam para a necessidade de equali
zação de débitos exiernos da Light Esta equaliza
ção passaria necessariamente pelo pagamento de 
parte dos débitos junto ao Tesouro Nacional, pela 
assunção em montante não determinado pela Ele
trobras e pela necessária obtenção de wavers junto 
a bancos credores internacionais. Assim, depend
endo do estágio desses requisitos, todo o processo 
de desestatização da empresa pode ficar compro
metido. 

Os contribuintes vêm arcando com o pagamen
to de bilhões de reais por conte da assunção de dé
bitos de toda ordem pelo T escuro Nacional e pela 
União. A explicação das negociações mencionadas 
deve ser infonnadas ao Senado Federal tendo em 
vista o disposto na Constituição da República. 

Senador Eduardo Matarazzo Supllcy 

(A Mesa para decislfo.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -0 reque
rimento lido será despachado à Mesa para decisão, 
nos termos do inciso III, do art 216 do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo 
Sr. 1~ Secretário em exercfcio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 1\12133, DE 1996 

Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 21 O (inciso 2 e § 

1") do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
transcrito nos anais desta Casa texto do artigo em 
anexo, pwlicado no jornal Folha de S. Paulo, de 18 
de fevereiro do corrente, na página 22, de autoria do 
Senhor Osiris Lopes Filho "Tentação diabólica.• 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. -
Senador Gilberto Miranda. 

(A Comisslfo Diretora.) 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O reque

rimento será remetido à Comissão Diretora para de
cisão, nos termos do art. 21 O, do Regimento Interno. 

Tendo em vista a renúncia do Senador José 
Eduardo Outra, digno representante do Partido dos 
Trabalhadores, do cargo de Suplente de Secretário 
da Mesa do Senado Federal, e tendo sido cumprido 
o disposto no art 29 do Regimento Interno, a Presi
dência comunica aos Srs. Senadores que, nos ter
mos do art 59, § 1~. do texto regimental, procederá, 
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a partir deste momento, à eleição para preenchimen
to da vaga de Suplente da Mesa, que terá curso ao 
longo de toda a presente sessão. 

Esclarece, ainda, que, de acordo com a propor
cionalidade partidária, foi indicado para o preenchi
mento da vaga o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

A Presidência informa que as cédulas para vo
tação encontram-se à disposição na cabina indevas
sávellocalizada neste plenário. 

Portanto, os Srs. Senadores já poderão, a par
tir deste momento, votar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1• Secretário 
em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 56, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçl!o final unificada dos Projetas 
de Decreto Legislativo nOs 64 de 1994, e 
86, de 1995 (nOs 372, de 1993, e 58, de 
1995, respectivamente, na camara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
unifiCada dos Projetas de Decreto Legislativo nOs 64, 
de 1994, e 86, de 1995 (nOs 372, de 1993, e 58, de 
1995, respectivamente, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção Internacional so
bre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Es
tocagem e Uso de Armas Químicas e sobre aDes
truição das Armas Químicas existentes no mundo, 
assinada pelo Brasil em 13 de janeiro de 1993, es
clarecendo que fez anexar as ratificações constan
tes do Projeto de Decreto Legislativo no 86, de 1995, 
ao Projeto de Decreto Legislativo no 64, de 1994, 
aprovados pelo Plenário. 

Sala de Reunião da Comissão, 28 de fevereiro 
de 1996. - TeotOnlo Vilela Filho, Presidente - Re
nan Calheiros, Relator- Levy Dias -AntOnio Car
los Valadares. 

ANEXO AO PARECER N2 56, DE 1996. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
NO , DE 1996 

Aprova o texto da Convenção Inter
nacional sobre a Proibição do Desenvol
vimento, Produção, Estocagem e Uso de 

Armas Qulmlcas e sobre a Destruição 
das Armas Qulmicas existentes no mun
do, assinada pelo Brasil em 13 de janeiro 
de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: 
-- Art. 1• É aprovado o texto da Convenção Inter

nacional sobre a Proibição do Desenvolvimetno, 
-Produção, Estocagem e Uso de Arnias Qufmicas e 
sobre a Destruição das Armas Químicas existentes 
no mundo, assinada pelo Brasil em 13 de janeiro de 
1993. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que impliquem 
revisão da referida Convenção, bem como quaisquer 
atas que, nos termos do art. 49, I, da Constituição 
Federal, acarretam encargos ou compromissos gra
vosos ao patrimOnio nacional. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua plblicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com re
ferência ao parecer que acaba de ser lido, a Presi
dência comunica ao Plenário que determinou o 
apensamento, para fins de arquivamento, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 86, de 1995, ao de no 64, 
de 1994, por versarem sobre o mesmo assunto e já 
terem sido aprovados por esta Casa na séSsão ordi-
nária de ontem. _ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 
134, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final unificada dos 
Projetas de Decreto Legislativo nOs 64, de 1994, e 
86, de 1995 (nOs 372, de 1993, e 58, de 1995, res
pectivamente, da Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção Internacional sobre a 
Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estoca
gem e Uso de Armas Qufmicas e sobre a Destruição 
das Armas Qufmicas existentes no mundo, assinada 
pelo Brasil em 13 de janeiro de 1993. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. -
Senador Levy Dias. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Discus
são da redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa} 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Sobre a 

mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário 
em exercfcio, Senador Levy Dias. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"- 23, DE 1996 

Altera o art 20 da Lei J1l 8.()36, de 11 
de maio de 1990, que dlspOe sobre o 
FGTS, de fonna a Incluir, entre as hlpót&
ses para movimentaÇllo da conta vincula
da do trabalhador, catástrofes ocasiona
das pela natureza. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• O art 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inci
so XII: 

"Art. 20 ................................................ .. 

XII - quando ocorrerem danos mat&
riais graves na moradia do trabalhador e de 
sua famma, em decorrência de catástrofe 
causada pela natureza, e que il!llliquem a 
necessidade de reconstrução ou reforma 
significativa. • 

Art 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 32 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

JustlftcaçAo 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGTS representa um patrimOnio do trabalhador, não 
constituindo parcela de recursos públicos, embora 
seja aplicado em projetes de habitação popular, sa
neamento básico e infra-estrutura Contudo, tal Fun
do só pode se sacado pelo trabalhador em situaçOes 
vinculadas ao desemprego involuntário, aposentado
ria, morte, compra da moradia própria e carência de 
depósitos na conta vinculada (o que il!lllica ausên
cia do trabalhador do mercado de trabalho formal), 
além da ocorrência de duas doenças específicas: 
neoplasia maligna e Síndrome da lmunodeficiêncla 
Adquirida- AIDS. 

Com efeito, além da Lei no 7.670, de 8-7-88, 
que prevê o saque do FGTS no caso de pacientes 
com AIDS, assim dispõe o artigo que rege as hipót&-

ses de movimentação da conta vinculada do traba
lhador no FGTS (art 20 da Lei no 8.036, de 11-5-90, 
com as alteraçOes introduzidas pelas Leis no 8.678, 
de 13-7-93, e no 8.922, de 25-7-94): 

"Art. 20. A conta vinculada do trabalha
dor no FGTS poderá ser movimentada nas 
seguintes situaçOes: 

I - despedida sem justa, inclusive a in
direta, de culpa recíproca e de torça maior, 
comprovada com pagamento dos valores de 
que trata o art 18; 

11 - extinção total da empresa, fecha
mento de quaisquer de seus estabelecimen
tos, filiais ou agências, supressão de parte 
de suas atividades, ou ainda falecimento do 
empregador individual, sempre que qualquer 
dessas ocorrências implique rescisão de 
contrato de trabalho, comprovada por decla
ração escrita da empresa, suprida, quando 
for o caso, por decisão judicial transitada em 
julgado; 

III - aposentadoria concedida pela Pre
vidência Social; 

IV - falecimento do trabalhador, sendo 
o saldo pago a seus dependentes, para 
esse fim habilitados perante a Previdência 
Social, segundo o critério adotado para a 
concessão de pensões por morte. Na falta 
de dependentes, farão jus ao recebimento 
do saldo da conta vinculada os seus suces
sores previstos na lei civil, indicados em al
vará judicial, expedido a requerimento do in
teressado, independente de inventário ou ar
rolamerm; 

V - pagamento de parte das prestaçõ
es decorrentes de financiamento habitacio
nal concedido no âmbito do Sistema Finan
ceiro de Habitação - SFH, desde que: 

a) o mutuário conte com o mínimo de 
três anos de trabalho sob o regime de 
FGTS, na mesma empresa ou em empresas 
diferentes; 

b) o valor bloqueado seja utilizado, no 
mfnimo, durante o prazo de doze meses; 

c) o valor do abatimento atinja, no má
ximo, oHenta por cento do montante da pres
tação; 

VI -liquidação ou amortização extraor
dinária do saldo devedor de financiamento 
imobiliário, observadas as condições esta
belecidas pelo Conselho Curador, dentre 
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elas a de que o financiamento seja concedi
do no êmbito do SFH e haja interstício mini
mo de dois anos para cada movimentação; 

VIl - pagamento total ou parcial do 
preço da aquisição de moradia própria, ob
servadas a seguintes condições: 

a) o mutuário deverá contar com o mf
nimo de três anos de trabalho sob o regime 
do FGTS, na mesma empresa ou empresas 
diferentes; 

b) seja a operação financiável nas con
dições vigentes para o SFH; 

VIII - quando o trabalhador permane
cer três anos inintem.p1os, a partir de 1 o de 
junho de 1990, fora do regime do FGTS, po
dendo o saque, neste caso, ser efetuado a 
partir do mês de aniversário do titular da 
conta; 

IX - extinção normal do contrato a ter
mo, inclusive o dos trabalhadores temporá
rios regidos pela Lei nO 6.019, de 3 de janei
ro de 1979; 

X - suspensão rotai do trabalho avulso 
por período igual ou superior a noventa dias, 
comprovada por declaração do sindica1o 
representativo da categoria profissional; 

XI - quando o trabalhador ou qualquer 
de seus dependentes for acometido de neo
plasia maligna • 

É importante destacar que estas hipóteses 
para movimentação da conta vinculada do trabalha
dor no FGTS representam, na verdade, elenco de 
condições mais restritivas do que as que vigorarem 
até a edição da Lei nO 7.839, de 12-10-89, posterior
mente substituída pela Lei nO 6.036190. 

Com efeilo, até fins de 1969, os saques do 
FGTS eram regulados pela Lei que instituiu o Fundo 
(Lei nO 5.107, de 13-7-66), especificamente pelos 
arts. so e 1 o - com as alterações conferidas pelos 
Decreros-Lei n2 20, de 14-9-66, e n2 1.432, de 5-12-
75, e pela Lei nO 6.765, de 18-12-79- que estipula-
vam: 

"Ar!. so O empregado poderá utilizar a 
conta vinculada, nas seguintes condições, 
conforme se dispuser em regulamen1o: 

I - Rescindindo o contrato de trabalho, 
seja sem justa causa, provada esta pelo pa
gamen1o dos valores a que se refere o artigo 
so ou por declaração da empresa, ou ainda 
por decisão da Justiça do Trabalho, seja por 

- justa causa nos termos do artigo 483 da 

CL T, seja por cessação da atividade da em
presa ou pelo término do contra1o de traba
lho por prazo estipulado, ou ainda no caso 
de aposentadoria concedida pela previdên
cia social, a conta poderá ser livremente mo
vimentada 

II - No caso de rescisão, pelo erripre- ~ 
gado, sem justa causa, ou pela empresa 
com justa causa, a conta poderá ser utiliza
da, parcial ou totalmente, com a assistência 
do sindicato da çategoria do empregado ou, 
na falta deste, com a do representante do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social 
(MTPS), nas seguintes situações, devida
mente comprovadas: 

a) aplicação de capital em atividade 
comercial, industrial ou agropecuária, em 
que se haja estabelecido indMdualmente ou 
em sociedade; 

b) aquisição de moradia própria e pa
gamen1o das respectivas prestações, nos 
termos do artigo 1 o desta Lei; 

c) necessidade grave e premente, pes
soal ou familiar; 

d) aquisição de equipamen1o destinado 
a atividade de natureza aulônoma; 

e) por motivo de casamen1o do empre
gado do sexo feminino. 

Art. 1 O. A utilização da conta vincula
da, para o fim de aquisição de moradia pró
pria e pagamenfD das respectivas prestaçõ
es, é assegurada ao empregado que com
pletar, depois da vigéncia desta Lei, 5 (cin
co) anos de trabalho sob o regime do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, de 
acordo com as disposições da Lei nO 
4.380, de 21 de agosto de 1964, e de con
formidade com as instruções expedidas 
pelo Banco Nacional de Habitação" -
BNH. (Crivo nosso.) 

Conforme pode ser observado, às situações de 
desemprego involuntário, aposentadoria, morte e 
aquisição de moradia própria 1 agregavam-se as hi-

1 Uma diferença raclcal pode ser apontada em favor da sistemáti
ca atual que regulamenta as condições para saque na conta vin
culada no FGTS: a utilização doa recuraos para aquisição da mo
rada própria, antes somente acessrvel aos trabalhadores desem
pregados, pode agora ser eletivada independentemente desta sJ... 
h.JaçAo. 
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póteses relacionadas à utilização de recursos para 
que o trabalhador desempregado iniciasse atividade 
própria, dispusesse de melhores condições ao casar 
ou, ainda, minorasse os efeHos financeiros adversos 
oriundos de necessidade grave e premente, pessoal 
ou familiar. 

Estas três últimas hipóteses de saque foram 
eliminadas com base no argumento de que impossi
bilitavam a formação de palrimônios individuais, ne
cessários para dar suporte financeiro ao trabalhador 
quando cessasse ou diminuisse seu respectivo fluxo 
de renda (em decorrência de sftuações de desem
prego, aposentadoria ou morte). 

Dentre estas sftuações antes consideradas na 
legislação, a que mais atinge o trabalhador é, indubi
tavelmente, a relacionada a casos de necessidade 
grave e urgente. Quanto à matéria, cabe questionar 
se vale à pena prescindir de recursos em casos de 
emergência para assegurar a disponibilidade dos 
mesmos quando o trabalhador for demftido, se apo
sentar, morrer etc. Afinal, a resolução de sftuação 
grave e premente tende a ser sempre prioritária 

De qualquer forma, é jus1D argumentar que a 
configuração de necessidade grave e premente, 
pessoal ou familiar é algo bastante subjetivo, dando 
margem a saques em decorrência das mais diversas 
sftuações; o que, de fa1D, tende a representar forte 
empecilho à constituição de patrimônio passível de 
ser utilizado como espécie de indenização em caso 
dé desemprego involuntário e outros. 

Nesse contexto, é oportuna a tentativa de ten
tar conciliar a necessidade de acumular patrimOnio 
com a de contar com recursos financeiros em casos 
de emergência, sendo conveniente considerar, ain
da, o aspecto vinculado à polftlca habitacional inseri
da no contex1D da ublização dos recursos do FGTS 
(aquisição de moradia própria). 

Tendo em vista tais parâmetros, propõe-se, no 
presente projeto de lei, que seja previsto o saque na 
conta vinculada quando a moradia do trabalhador e 
de sua família sofrer danos graves em decorrência 
de tragédias ocasionadas pela natureza 

Esta sftuação emergencial, além de se configu
rar como absolutamente grave e premente, tem sido 
uma triste realidade em nossas cidades. As enchen
tes e desmoronamentos ocasionados por excesso 
de chuvas, por exemplo, têm, ml.itas vezes, destrui
do o sonho da casa própria Ademais, a movimenta
ção da conta vinculada para reconstruir a moradia 
ou mesmo adquirir outra insere-se perfeitamente no 

corrtex1D de utilização dos recursos do FGTS para 
compra da casa própria 

Assim, ao incluir o inciso XII às sftuações pre
vistas no ar!. 20 da Lei n2 8.036, o que se almeja é 
complementar a eficácia da politica vinculada à habi
tação popular, a.'lSegurando que aquelas famílias 
cuja moradia tenha sido seriamente danifiCada em 
decorrência de fenômenos naturais tenham condiçõ
es de voltar a viver sob seu próprio tem. 

Há que se considerar, ademais, que a nova hi
pótese de saque aqui proposta não tende a repre
sentar parcela significativa do montante total de reti
radas do Fundo, não comprometendo, assim, os re
cursos gerais disponíveis para aplicações nas áreas 
de habftação popular, saneamento básico e infra-es
trutura urbana 

Tendo em vista estas considerações, ofereço à 
deliberação dos prezados colegas parlamentares o 
presente proje1D de lei, na certeza de poder contar 
com o apoio de 1Ddos aqueles que trilham o caminho 
da justiça social. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. -
Senador Csslldo Maldaner. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NO 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 

DlspOe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências. 

Art20 ................................................. .. 
A conta villCUada do trabalhador no FGTS po

derá ser movimentada nas seguintes sftuações: 
I - despedida sem justa causa, inclusive a incl· 

·reta, de culpa reciproca e de força maior, comprova
da com pagamento dos valores de que trata o artigo 
18; 

11 - extinção total da empresa, fechamento de 
quaisquer de seus estabelecimen1Ds, filiais ou agên
cias, supressão de parte de suas atividades, ou aln· 
da falecimen1D do empregador individual sempre 
que qualquer dessas ocorrências implique rescisão 
de contra1D de trabalho, comprovada por deciaração 
escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por 
decisão judicial transftada em julgado; 

III - aposerrtadoria concedida pela Previdência 
Social; 

IV - falecimerrto do trabalhador, sendo o saido 
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados 
perante a Previdência Social, segundo o crftério ado
lado para a concessão de pensões por morte. Na 
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falta de dependentes, farão jus ao recebimento do 
saldo da conta vinculada os seus sucessores previs
tos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido 
a requerimento do interessado, independente de in
ventário ou arrolamento; 

V - pagamento de parte das prestações decor
rentes de financiamento habitacional concedido no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, 
desde que: 

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) 
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma 
empresa ou em empresas diferentes; 

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, 
durante o prazo de 12 (doze) meses; 

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 
80% (oitenta por cento) do montante da prestação. 

VI - liquidação ou amortização extraordinária 
do saldo devedor de financiamento imobiliário, ob
servadas as condições estabelecidas pelo Conselho 
Curador, dentre elas a de que o financiamento seja 
concedido no âmbito do SFH e haja interstício míni
mo de 2 (dois) anos para cada movimentação; 

Vil - pagamento total ou parcial do preço da 
aquisição de moradia própria, observadas as seguin
tes condições: 

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na 
mesma empresa ou empresas diferentes; · 

b) seja a operação financiável nas condições 
vigentes para o SFH. 

VIII -quando permanecer 3 (três) anos ininter
ruptas, a partir da vigência desta Lei, sem crédito de 
depósitos; 

IX - extinção normal do contrato a tenno, inclu
sive o dos trabalhadores temporários regidos pela 
Lei n"6.019 (4), de 3dejaneiro de 1974; 

X- suspensao total do trabalho avulso por pe
ríodo igual ou superior a 90 (noventa) dias, compro
vada por declaração do sindicato representativo da 
categoria profissional. 

§ 1• A regulamentação das situações previstas 
nos incisos I e 11 assegurará que a retirada a que faz 
jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetua
dos na conta vinct.iada durante o periodo de vigên
cia do último contrato de trabalho acrescida da juros 
e atualização monetária. deduzidos os saques. 

§ 22 O Conselho Curador disciplinará o dispos
to no inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores 
de baixa renda e a preservar o eqtilfbrio financeiro 
doFGTS. 

§ 32 O direito de adquirir moradia com recursos 
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido 
para um único imóyel. 

§ 42 O imóvel objeto de utilização do FGTS so
mente poderá ser objeto de outra transação com re
cursos do Fundo, na forma que vier a ser regula
mentada pelo Conselho Curador. 

§ 52 O pagamento da retirada, após o período 
previs10 em regulamento, implicará atualização mo
netária dos valores devidos. 

LEI III" 7.670, DE 8 DE SETEMBRO DE 1988 

Estende aos portadores da Síndro
me da lmunodeflclêncla Adquirida -
SIDA/AIOS - os beneflclos que especifi
ca, e dá outras providências. 

LEI III" 8.678, DE 13 DE JULHO DE 1993 

DlspOe sobre a concessao de bene
ficio no pagamento da modalidade de sa
que do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, FGTS, prevista no art. 20, Inciso 
VIII, da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 
1990, e dá outras proVIdências. 

LEI N•6.019, DE 3 DE JANEIRO DE 1974 

DlspOe sobre o trabalho temporário 
nas empresas urbanas e dá outras provi
dências. 

LEI N26.765, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1979 

Altera dispositivos da Lei n" 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, permitindo 
que o empregado optante pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS -
utilize sua conta vinculada pare paga
mento de prestaçoes da casa própria. 

LEI N• 7.839, DE 12 DE OUTUBRO 
DE 1989 

DlspOe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências. 

ooooooooOOoOOOOOOOooooooooooooooooooooo ... o ... -ou••-••••••••--·-·-·---·-•-•-•• 

(A Comissllo de Assuntos Sociais - decisao 
tenninativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 

NO- 24, DE 1998 

Altera o art 151 da Lei n• 8.213, de 
24 de Julho de 1991, e o art. 188 da Lei n2 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, para 
incluir os transtornos dos discos Inter
vertebrais recldivantes entre as doenças 
e condlçOes que dão direito à aposenta
doria por Invalidez. 

Autor: Senador Joel de Hollanda. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Incluam-se, entre as doenças graves, 

previstas, respectivamente no art. 151 da Lei nO 
8.213, de 24 de julho de 1991 - que institui o Regi
me Geral da Previdência Social -, e art. 186 da Lei 
nO 8. 112, de 11 de dezembro de 1990 -, que cria o 
Regime Jurídico Único do Funcionalismo CMI da 
União -, os transtornos dos discos intervertebrais 
recidivantes (CID-10: códigos M50 e M51), como 
condições que possibilitam a concessão, inde
pendente de carência, de aposentadoria por invali· 
dez, ao segurado da Previdência Social e ao Fun
cionário Público Civil da União que, após ter-se fi. 
liado ao respectivo regime, for acometido dos refe
ridos males. 

Art. 2"- Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. ao Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

Prevê a nossa legislação que os portadores de 
determinadas doenças graves e condições similares 
possam ser aposentados por invalidez, inde
pendente de carência, a qualquer momento após 
sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social 
ou ao Regime Jurídico Único do Funcionalismo Pú
blico Civil da Uniao. 

Essas doenças e afecções sao definidas por 
lei, no caso do Regime Jurldico Único do FunCiona
lismo Público Civili da União (art. 186, da Lei nO 
8.112/90), e deveriam ser especificadas em lista ela
borada pelos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da 
Previdência Social, a cada três anos. de acordo com 
critérios definidos em lei, no caso do Regime Geral 
da Previdência Social (inciso 11, art. 26, da Lei n0 
8.213/91). 

Este expediente da lista elaborada pelo Poder 
ExecUtivo nao só permitiria que as decisões sobre 
este assunto - que sao eminentemente técnicas e 
não políticas - pudessem ser tomadas no âmbito 

adequado, como possibilitaria sua atualização e cor
ração periódicas. 

I nfellzmente tal não ocorreu: passados jâ mais 
de quatro anos da promulgação da Lei nO 8.213191, 
nenhuma lista foi elaborada pelo Poder Executivo. 

Restou a possibilidade antevista no seu art. 
151 de, até que seja elaborada a lista de doenças 
mencionadas no inciso 11 do art. 26, conceder-se o 
beneficio aos segurados acometidos das doenças 
listadas naquele dispositivo. 

A especificação de novas doenças e afecções 
através de processo legislativo - necessarlamente 
longo e politicamente orientado - é a via de que se 
dispõe aluai mente para atualização das referidas lis
tas, ainda que reconhecendo nao ser o mais ade
quado. 

As hérnias de disco ou transtornos dos discos 
intervertebrais sao afecções que atingem um núme
ro importante de trabalhadores e para as quais exis
te, no arsenal médico contemporêneo, soluções te
rapêuticas eficazes para a maioria dos casos. 

Alguns doentes, no entanto, não se beneficiam 
totalmente desses recursos terapêuticos, inclusive 
cirúrgicos, e recidivam seus transtornos. Em alguns 
casos esta condição os incapacita para o trabalho. 

Baseado nesse entendimento é que apresento 
à consideração dos nobres colegas a presente pro
posição que objetiva incluir essas patologias entre. 
as doenças e afecções graves, previstas em lei, que 
conferem ao portador o direito ao beneficio da apo
sentadoria por invalidez. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. -
Senador Joel de Hollanda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N08.213, DE24 DE JULHO DE 1991 

DlspOe sobre os Planos de Bane~ 
elos da Previdência Social e dá outras 
providências. 

Art. 151. até que seja elaborada a lista de 
doenças mencionadas no inciso 11 do art. 26, inde
pendente de carência a concessao de auxffio-doen
ça e aposentadoria por invalidez, ao segurado que, 
após filiar-se ao Regime Geral de Previdência So
cial, for acometido das seguintes doenças: tubercu
lose ativa; hansenfase; alienação mental; neoplasla 
maligna; cegueira; paralisia irreversfvel e incapaci
tante; cardiopatia grava;. doença de Parkinson; es
pondiioanrose anquilosante; nelropatia grave; esta
do avançado da doença de Paget (ostefte delorrnan-
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te); Síndrome de lmunodeficiência Adquirida (AIOS); 
e contaminação por radiação, com base em conclu
são da medicina especializada 

LEI N"- 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o Regime Jurfdico dos 
Servidores Públicos Civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas fe
derais. 

Art 186. O servidor será aposentado: 
I -por invalidez pennanente, sendo os proven

tos integrais quando decorrente de acidente em ser
viço, moléstia profissional ou doença grave, conta
giosa ou incurável, especificada em lei, e proporcio
nais nos demais casos; 

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviÇX>; 

III -voluntariamente: 

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se 
homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos 
integrais; 

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em 
funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e 
cinco) se professora, com proventos integrais; 

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 
aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos pro
porcionais a esse tempo; 

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 
homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, com proven
tos proporcionais ao tempo de serviço. 

§ 1 o Consideram-se doenças graves, contagio
sas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste ar
tigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao in
gresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia 
grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e 
incapacitante, ~pond~oartrose anquilosante, nefro
patia grave, estados avançados do mal de Paget 
(osteíte deformante), Síndrome de lmunodeficiência 
Adquirida (AIOS), e outras que a lei indicar, com 
base na medicina especializada 

§ 22 Nos casos de exercício de atividades con
sideradas insalubres ou perigosas, bem como nas 
hipóteses previstas no art 71 , a aposentadoria de 
que trata o inciso III a e c, observará o disposto em 
lei específica 

(As Com/ss(Jes de Constitliçllo, Justi
ça e Cidania e de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sanney) - Os pro
jetas lidos serao publicados e remetidos às comissõ
es competentes. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 1• Secretário em exercí
cio, Senador Levy Dias. 

É lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N"- 8, DE 1996 

AS Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

Artigo único. O § 2'! do art 57 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 57. . ....... ···········-··--·;:_····---······· 

§0 22 A sessão legislativa não será in
terrompida sem a aprovação do projeto de 
lei de diretrizes orçamentárias, nem encerre
da sem a aprovação da lei orçamentária 
anual." ........................................................... . 

Justificação 

A presente proposta de emenda à Constituição 
tem por objetivo buscar maior rigor na observância 
do prazo para apreciação da proposta de lei orça
mentária anual e conseqUente devolução para san
ção presidencial antes do início do exercício finan
ceiro a que se refere. 

O art. 165, § 9", da Constitl.ição diz que cabe à 
lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, 
a vigênçia. os praLos, a elaboração e a organização 
do plano pi urianual, da lei de diretrizes orçamentá
rias e da lei orçamentária anual. 

A seu turno, o § 22 do art. 35 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias diz que até a en
trada em vigor da lei complementar a que se refere o 
art 165, § 9", o projeto de lei orçamentária da União 
será encaminhado até quatro meses antes do encer
ramento do exercício financeiro e devolvido para 
sanção até o encerrannento da sessão legislativa 

Ocorre que o Poder Legislativo vem sistemati
camente negligenciando o cumprimenlo do dever 
constitucional de devolver o projeto de lei orçamen
tária até o encerramento da sessão legislativa 

Com efeito, as datas de publicação das leis or
çamentárias dos IJtimos cinco anos confirmam de 



Fevereiro de 1996 -ANAIS DO SENADO FEDERAL 445 

forma eloqüente essa assertiva e demonstram que o 
que poderia constituir exceção passou a ser regra 

Assim, a lei orçamentária para o exercício de 
1990 é datada de 31-1-90; ade 1991, de 31-1-91; a 
de 1992, de 28-2-92; a de 1993, de 29-4-93; e a de 
1994, de 9-11-94. 

A lei orçamentária para 1995 constitui honrosa 
exceção, o que já não ocorre com a relativa ao exer
cício de 1996, cujo projeto, já em meados do més de 
fevereiro, sequer fora apreciado pela Comissão Mis
ta encarregada desse mister, para ser submetido ao 
Plenário das duas Casas. 

A impressão que nos causa é que se pretende 
criar a indústria das convocações extraordinárias do 
Congresso Nacional - que tanto oneram os cofres 
da Nação e desgastam a instituição perante a opi
nião pública - tendo como um dos pretextos a vota
ção do orçamento. peça de natureza política e ful
darnental no campo das realizações governamen
tais. 

Daí a razão de nossa proposta de emenda 
constitucional, que prevê também para o projeto de 
lei orçamentária anual o que já se observa com rela
ção à lei de diretrizes orçamentárias. Sua aprovação 
reveste-se de elevada significação social, pois toma 
não onerosa para a sociedade a possível omissão 
do Congresso. 

· Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. -
Caslldo Maldaner - José Alves - Joel de Hollan
da - Eduardo Suplicy - Osmar Dias - Pedro S~ 
mon - Marina Silva - Humberto Lucena - Jeffer
son Peres - Flaviano Melo - Leomar Quintanilha 
- Valmir Campelo - Nabor Júnior- Bernardo Ca
bral - José Bíanco - Joao França - EmOia Fer
nandes - Gllvam Borges - José Roberto Arruda 
- Joao Rocha - Sebastiao Rocha - RoberiD Re
quiao - RoberiO Freire - Adernir Andrade - Cou
tinho Jorge - Romeu Tuma - Lúdlo Coelho -
Mar1uce Pinto- Gilberto Miranda_ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

Art 57. O Congresso Nacional retnir-se-á, 
anualmente, na Capilal Federal, de 15 de fevereiro a 
30 de junho e de 12 de agosto a 15 de dezembro. 

§ 2" A sessão legislativa não será interrompida 
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orça
mentárias. 

Art 165. leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: · 

I - o plano plurianual; 
11 - as diretrlzes orçamentárias; 
III- os orçamentos anuais. 

. - . .... , .............................................................................. .. 
§ 92 Cabe à lei complementar: 
I -dispor sobre o exercício financeiro, a vigên

cia. os prazos, a elaboração e a organização do pla
no plurlanual, da lei de diretrizes orçamentárias e da 
lei orçamentária anual; 

11- estabelecer normas de gestão financeira e 
patrimonial da administração direta e indireta, bem 
como condições para a instituição e funcionamento 
de fundos. 

Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias 
"""~'"""''"'''""'''""'''""'"'"""""'''.;'"""'""'"'Õooooooo••ooooooooouuooo 

Art 35. O disposto no art 165, § 7>, será cum
prido de forma progressiva. no prazo de até dez 
anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões 

· macroeconõmicas em razão proporcinal à população, 
a partir da situação verifiCada no biênio 1986-87. 

§ 2" Até a entrada em vigor da lei complemen
tar a que se refere o art. 165, § 92, I e 11, serão obe
decidas as seguintes normas: 

I - o projeto do plano plurianual, para vigência 
até o final do primeiro exercfcio financeiro do man
dato presidencial subseqüente, será encaminhado 
até quatro meses antes do encerramento do primei
ro exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento da sessão legislativa; 

11 - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
será encaminhado até oito meses e meio antes do 
encerramento do exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento do primeiro período 
da sessão legislativa; 

III - o projeto de lei orçamentária da União será 
encaminhado até quatro meses antes do encerra
mento do exercício financeiro e devolvido para san
ção até o encerramento da sessão legislativa 

(A Comissão de Constituiçi1o, Justiça e 
Cidadania) 
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O SR. PRESIDENTE {José Samey) -A prosta 
de emenda à Constituição que acaba de ser lida 
está sujeita às disposições específicas constantes 
dos artigos 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria vai à publicação. 
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Esgotado 

o tempo destinado ao Expediente. 
·Presentes na Casa 71 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO III" 48, DE 1994 

{Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 64, § 2", da Constib.ição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n<' 48, de 1994 {ri' 355193, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Zilinski, Propaganda e Radiodifusão 
Lida para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqUência modulada na Cidade de Gaspar, Es
tado de Santa Catarina. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 o Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO III" 135, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, combinado com o art. 

375, inciso VI, do Regimento Interno, requeiro o 
adiamento da discussão do Projeto de Decreto Le
gislativo no 48194, a fim de ser feita na sessão de 29-
2-96. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. -
Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE {PP5-PE. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
apenas para esclarecer que nós já estamos vivendo, 
hoje, uma sistemática legal que trata a questão das 
concessões e permissões para radiodifusão de sons 
e imagens de forma diversa da que tínhamos quan
do este processo se iniciou. 

Nlio definimos ainda se os processos que esta
vam em tramitação e que tinham iniciado na lei ante
rior devem continuar sendo analisados, até porque 
eles só completam todos os seus efeitos a partir do 
momento em que slio autorizados pelo Poder Legis
lativo. 

Seria interessante que tivéssemos uma posi
ção. Se não se ultimou ainda a tramitação do proje
to, seria importante que o Senado decidisse se eles 
vão se enquadrar na legislação vigente atual ou se 
vão continuar tramitando de acordo com a legislação 
hoje revogada, mas que deu origem ao processo. 

Não me parece que seja aconselhável, nós 
aqui, estarmos concedendo outorga de permissão 
ou concessão para novos empresários, que vão ex
plorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens. 
Por isso, gostaria que a Casa solicitasse da Comis
são de Educação que, nesses casos de outorga, ti
vesse uma deciSlio. 

No caso de renovação não - evidentemente 
nós devemos continuar; mas no caso de ser outor
ga. evidentemente não podemos tratar da mesma 
forma, quando temos uma legislação moderna, 
nova 

Era isso que gostaríamos de levantar. Por isso, 
é importante que adiemos a votação para que tivés
semos uma decisão da Mesa e das Lideranças da 
Casa sobre este assunto. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presk:J{Jncia, que é ocupada pelo 
Sr. Odacir Soares, 1 Q Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re, o Sr. Odacir Soares, 1Q Secretário, deixa 
a cadeira da presk:J{Jncia, que é ocupada 
pelo Sr. José Samey, Preskiente . 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - A Mesa 
esclarece ao Plenário que está apenas cumprindo o 
dispositivo constitucional e regimental. Quanto à in
te!pretação jurídica sobre a validade ou não desses 
aios, em face de uma legislação modificada, a Mesa 
não tem competência para examinar a questão. 

Desde que a Comissão de Educação remeta à 
Mesa os processos, a nossa obrigação é slilmetê
los ao Plenário, até mesmo porque já o fizemos em 
casos anteriores e seria uma discriminação contra 
os novos projetas que estão sendo encaminhados. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
entendo que a Mesa está cumprindo o Regimento, 
mas creio que V. Ex• levantou a solução. ou seja, 
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por que não OlNirmos a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania? 

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra à Senadora Marina Silva, para encaminhar 
a votação, por cinco minutos. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para encami
nhar a votação. Sem revisão da oralora) - Sr. Presiden
te, desejo apenas registrar que o PT encarrinha favom. 
velmente ao requerimento do Senador Roberto Freire. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex•. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata
se de requerimento só para adiamenlo ou para envio 
da matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Estamos 
votando o requerimento de adiamenlo da discussão 
da matéria para a sessão de amanhã, requerido pelo 
Senador Roberlo Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas agregando 
que poderiarnos ouvir a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Isso seria 
ym outro requerimento, o de V. Ex•. 

O SR. WALDECK ORNELAS- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex&. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
requerimenlo se refere somente a este item? Exis
tem dez itens relativos a concessões. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O reque
rimento refere-se ao item n" 1. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A discussão da matéria está adiada para a ses

são de amanhã. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - 118m 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 79, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art 
64, § 2"-, da Consti!Lição Federal, combinado com o 
art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projelo de De
creio Legislativo n" 79, de 1994 (n" 391/94, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o alo renova a 
permissão outorgada à RÁDIO CULTURA DE ALE
GRETE L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Ale
grete, Estado do Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçllo) 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex•. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, vou 
enviar a V. Ex• um disco muilo bonito, chamado •o 
Canto do Alegrete•. Alegrete é uma cidade tão im
portante e histórica. •• e o seu nome é com •e•, fecha
do mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Agradeço 
a V. Ex" pelos dois motivos: pelo disco e pela cerra
ção. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN - "Canto Alegreten
se•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vejo que 
o Plenário está de bom humor nesta tarde. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Fogaça para emitir parecer da Comissão de Edu
cação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, .•• 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 79, de 1994, (n" 391-B, 
de 1994, na Gamara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova permissão à entidade Rédio Cultura 
de Alegrete Lida, para explorar canal de radiodifu
são sonora em frequência modulada na cidade de 
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 
323/92, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o alo constante da Portaria 
n" 56, de 22 de junho de 1992, que renova permis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do art 49, inciso XII, corTtlinado com 
o § 12 do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimenlo Rádio Cultura de Alegrete Lida: 
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f.l0tne do Sócio Cotista Cotas de Participaçllo 

- Hélio lrajá Ricciardi dos Santos 
- S3muel Marques da Silva 
-Jaime Costa Bicca de Freitas 
-- Heitor Galant 
- Franklin de Souza Guedes 
- Barcelar de Souza Rodrigues 
- Jarbas Mendonça da Silva 
- .~lcy Vargas Cheufche 
-José Rubens Pillar 

-Valor Cr$ 

1 3.680.000,00 
13.680.000,00 

1.20_0.000,00 
240.000,00 
240.000,00 
240.000,00 
240.000,00 
240.000,00 
240.000,00 

Total de Cotas 30.00Q,po!l QO 
O presente projeto foi examinado pela Comis

são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Eduardo 
Alves, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates 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 ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF no. 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL no. 79, de 1994, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução 39192, ficando caracterizado que a empresa 
Rádio Cultura de Alegrete Ltda atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à reno
vação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, ori
ginário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare

cer e favoráveL 
Discussão, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, de 

-acordo com o art 288, inciso IV, do Regimento Inter
no, a matéria depende, para a sua aprovação, do 
voto favorável de <)eis quintos da composição da 
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrônico. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu
gares para procedermos à votação. 

Peço oos Srs. Senadores que registrem o seu 
corrparecimento para lberarros o compliador. (Pa.sa.) 

A Mesa alerta os Srs. Senadores que se en-
-- centram em seus gabinetes ou em qualquer outra 

dependência da Casa que teremos 11 votações no
minais nesta tarde. Portanto, a Mesa solicita aos 
Srs. Senadores que venham ao plenário. 

Se todos os Srs. Senadores já registraram seu 
comparecimento, a Mesa vai liberar o computador. 
(Pausa.) 

Presentes na Casa 61 Srs. Senadores. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
(Procede-se à votação.) 
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -

Antônio Carlos Valadares- Arlindo Porto --Artur da 
T ávola - Bello Parga - Carlos Patrocínio - Edison 
Lobão - Emnia Fernandes - Epitácio Cafeteira -
Flaviano Melo - Freitas Neto - Gilberto Miranda -
Gilvan Borges - GLi lherme Palmeira - Humberto Lu
cena - Jader Barbalho - João Rocha - Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Roberto Arruda -
Leomar Quintanilha- Levy Dias - Lucfdio Portella
Lúdio Coelho - Luiz Alberto - Mauro Miranda - Na
bar Júnior - Osmar Dias - Pedro Simon - Renan 
Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá - Ro
meu Tuma- Ronaldo Cunha Lima- Sérgo Machado 
- Téotonio Vilela Filho- Valmir Carnpelo- Waldeck 
Orne las. 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO. 
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Esperidião Amin - Gerson Camala - José 
Bianco - José Eduardo Dutra - José lgnácio Ferreira
Marina Silva- Roberto Freire- Sebastillo Rocha 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. ExA. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
apenas para registrar que a Bancada do Partido dos 
Trabalhadores, assim corno tem feito em todos os 
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casos de renovação de concessão de serviços de 
radiodifusão, irá se abster. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 39 Srs. Senadores. 

Houve 11 abstenções. 
Total: 50 votos. 
A matéria foi aprovada 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção finai. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, parecer oferecendo a redação final que será 
lida pelo Sr. 1• Secretário em exerclcio, Senador 
Levy Dias. 

É lida a seguinte 

PARECER W 57, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final do ProJeto de Decreto 
Legislativo no. 79, de 1994 (n2 391, de 
1994, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto legislativo nO 79, de 1994 (nO 
391, de 1994, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Cultura de Alegrete Lida. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqUência modulada na ci
dade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala de Reunião da Comissão, 28 de fevereiro 
de 1996. - Teotonio Vilela Filho, Presidente - Re
nan Calhelros, Relator- Levy Dias -AntOnio car
Ias Valadares. 

ANEXO AO PARECER Nº-57, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº- , DE 1996 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cultura de Alegre
te Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqOência modulada na 
cidade de Alegrete, Estado do Rio Gran
de do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Por

taria nO 56, de 22 de junho de 1992, que renova a 
permissão outorgada à Rádio Cultura de Alegrete 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir 
de 24 de dezembro de 1989, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqOên-

cia modulada na cidade de Alegrete, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, votei 
e o meu nome não ajlaieceu no painel. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Ata re
gistrará a presença do Senador Elcio Alvares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares, 
para uma questão de ordem. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, de acordo com o art. 
397 do Regimento Interno do Senado Federal, o Sr. 
Ministro da Fazenda Pedro Maian foi convocado ••. 

O SR. PEDRO PIVA- Sr. Presidente, o meu 
voto não foi registrado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re
gistrará o voto do Senador Pedro Piva 

O SR. ANTONIO CARlOS VALADARES -
Como eu estava dizendo, Sr. Presidente, em confor
midade com o art. 397 do Regimento Interno, o Sr. 
Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, foi convoca
do por esta Casa para prestar esclarecimentos, 
cofTllletando hoje seis meses dessa convocação, 
sem que S. Ex• tenha comparecido. Tenho certeza 
absoluta de que, se continuar essa rebeldia do Mi
nistro em não obedecer a nossa Constituição, S. Ex~ 
não vai atender à nova convocação, que, certamen
te, será feita pelo Senado, para que venha explicar a 
dádiva entregue ao Banco Nacionill, o dinheiro sl.b
traldo desta Nação. Certamente, S. Ex" não vai com
parecer. 

Sendo assim, Sr. Presidente, o art. 50 da 
Constituição Federal diz que, não comparecendo o 
Ministro, depois de convocado pelo Plenário do Se
nado, ou por uma de suas Comissões, "importará 
em crime de responsabilidade a ausência sem justifi
cativa adequada". 

Sr. Presidente, de acordo com o art. 399 do 
Regimento Interno, peço a V. Ex•, que representa a 
dignidade e a soberania desta Casa, as providências 
cabíveis para que o Sr. Ministro cumpra a nossa 
Constituição. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

'O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa 
comunicará ao Sr. Ministro da Fazenda as sanções 
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constitucionais que lhe impõem a ausência do com
parecimento a esta Casa em requerimento feito pelo 
Plenário. -

V. Ex" será atendido. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência. passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão a redação finaL (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAllVO 
W62, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do 
art 64, § 2", da Constituição Federal, 

combinado com o art375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 62, de 1995 (n" 354!93, na Câ
mara dos Deputados). que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Panema Uda para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em treqOência modulada 
na Cidade de Andlrá, Estado do Paraná 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo 
Sr. 1 ~ Secretário em exerclcio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W 136, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, combinàdo com o art 

375, VI, Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Decreto Legislativo n" 62, 
de 1995 a fim de ser feita na sessão de 29-2-95. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. -
Roberto Freire 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) · 

Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão· 

de amanha. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4: · 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•97, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 64, § 2", da Constituição Federal, 

combinado com o art. 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nO 97, de 1995 (nO 52/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rede Atlântico Sul de Radio
difusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Brusque, Esta
do de Santa Catarina. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçao.) 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Vilson Klei
nübing para emitir parecer. 

.O SR. VILSON KLEINOBING (PFL.SC. Para 
emitir parecer.) Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senado
res 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo nO 97, de 1995 (n" 52, de 
1995, na Cãffiara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à entidade Rede Atlântico Sul 
de Radiodifusão Ltda, para explorar canal de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Brus
que, Estado de Santa Catarina 

Por meio da Mensagem Presidencial nO 908, 
de 1995, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
s/n, de 4 de agosto de 1992, que renova concessão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, 
nos termos do art 49, inciso XII, combinado com o § 
1• do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rede Atlântico Sul de Radiodifusão 
Uda 

Nome do Sócio Cotista 

• Casar Moritz 
• Marise Westphal Hartke 
• Rol Kaestner 

Cotas de Partlcipaçao 

3.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

Total de Cotas 5.000.000 
O presente projeto foi examinado pela Comis

são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Wolney 
Queiroz, e aprovação unânime daquela Comissão. 
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Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

11 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos ates 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 ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF nP. 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL nP. 97, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução no. 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rede Atlântico St.i de Radiodifusão 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 De
creto Legislativo, originário da Câmara dos Deputa
dos. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare

cer é favorável. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

sua imediata apreciação. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Peço aos Srs. Senadores que ~m os seus 

lugares para que possamos dar infcio à votação pelo 
sistema eletrõnico •. 

Os Srs. Senadores já podem votar.( Pausa) 
(Procede-se à votação.) 
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - A. Carlos Magalhães - A. 
Carlos Valadares- Artur da Távola- Bello Parga
Beni V eras- Carlos Patrocfnio- Casildo Maldaner
Edison Lobão - Emflia Fernandes - Epitácio Cafetei
ra - Esperidião Amin - Aaviano Melo - Gilberto Mi
randa - Gt.il herme Palmeira - Humberto Lucena -
I ris Rezende- Jader Barbalho- João França- João 
Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Agripino - José Alves - José Arruda - Leomar Qt.in- · 

tanilha- Levy Dias- Lucfdio Portella- Lúdio Coelho 
- Luiz Alberto - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Júnior - Osmar Dias - Pedro Piva - Romeu 
Tuma- Ronaldo C. Lima- Teotonio Vilela- Valmir 
Campala- Waldeck Omelas. 

ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO- -
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra- Eduardo 
Suplicy - Gerson Camata - José Bianoo - José 
Eduardo Outra - José lgnácio Ferreira - Marina Sil

. va - Pedro Simon - Roberto Freire - Sebastião Ro
cha 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram 
SIM 40 Srs. Senadores; não houve voto contrário. 

Houve 11 abstenções. 
Total de votos: 51 votos. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, parecer oferecendo a redação final que será 
fido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 58, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação finai do Pro)eto de Decreto 
Legislativo n2 97, de 1995 (n2 52, de 1995, 
na carnara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação finai 
. do Projeto de Decreto Legislativo n2 97, de 1995 (n" 
52, de 1995, na c amara dos Deputados). que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rede 
AUântico Sul de Radiodifusão Lida para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Brusque, Estado de Santa Catarina 

Sala de Reunião da Comissão, 28 de fevereiro 
de 1996. - Teotonio Vilela Filho, Presidente - Re
nan Caihelros, Relator - Levy Dias - AniOnio Car
los Valadares. 

ANEXO AO PARECER N258, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federai, nos ter
mos do art. 48, ftem 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1996 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rede Atlântico Sul de 
Radiodifusão L Ida. para explorar serviço 
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de radiodifusl!O sonora em onda média 
na cidade de Brusque, Estado de Santa 
Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 • É aprovado o ato a que se refere o De

creiO s/n, de 4 de novembro de 1994, que renova 
por dez anos, a partir de 26 de março de 1992, a 
concessão oulorgada à Rede Atlântico Sul de Radio
difusão Lida. para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina. 

Art 2ll Este DecrelO Legislativo entra em vigor 
na data de sua pLtllicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Aprovado 
o projeto e estando a matéria em negime de urgên
cia, passa-1>8 à imediata apreciação da redação fi-
nai. · 

Em discussão a redação finai. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Srts. Senadoras que a 

aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 5: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLA llVO N2100, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art 64, § 2", da Constih.ição Federal, 

combinado com o arl 375, VIII, 
do RegimenlO Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje10 de De
creiO Legislativo n" 100, de 1995 (ri' 54195, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o alO que renova 
a concessão oulorgada à Rádio Cultura de JoinviUe 
Ltda. para executar serviço de raciodlfusão sonora 
em onda média na Cidade de Joinville, Estado de 
Santa Catarina. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçao) 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Vilson Klel
nCbing para emitir parecer. 

O SR. VILSON KLEINOBING (PFL..SC. Para 
emitir parecer.) Sr. Presidente, Srts e Srs. Senado
res 

I - Relat6rio 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto legislativo n" 100, de 1995 (n" 54, na 
Càmara dos Deputados), que aprova o alO que reno-

va concessão à entidade Rádio Cultura de Joinville 
Ltda., para explorar canal de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Joinville, Estado de Santa 
Catarina. 

Por meio da Mensagem Presidencial n<> 1.062, 
de 1994, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o alO constante do Decreto 
siri' de 22 de novembro de 1994, que renova con
cessão para exploração de canal de radiodifusão so
nora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com o § 12 do arl 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimenlo Rádio Cultura de Joinvílle Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação 
.Rubens Melo 
.Helga Schmidt 
.Albano Schmidt 
.Rodrigo de Almeida Schmidt 
.Fernando de Almeida Schmidt 

492.030 .. 
9.000 
2.990 
2.990 
2.990 

To!al de Cotas 510.000 
O presente projelO foi examinado pela Comis

são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Càmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Paulo 
Cordeiro, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comlssllo de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, pennissão ou aulOrização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do arl 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às fonnalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n<> 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o ~xame da documentação 
que acompanha o PDL n<> 100, de 1995, evidencia o 
cumprimenlo das fonnalidades estabelecidas na Re
solução n<> 39192, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Cultura de Joinville Lida., atendeu a to
dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-5e à 
renovação da concessão, opinamos pela aprovação 
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do ato, na forma do Projeto de Decreto legislativo, 
originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua imediata apreciação. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
Peço aos Srs. Senadores que não apertem as 

teclas, uma vez que está sendo apontado erro no 
nosso computador e que examinem as suas banca
das e desliguem o botão. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES; 

Ademir Andrade- A. Carlos Magalhães- Artur 
da Távola- Bello Parga- Carlos Patroclnio- Casil
do Maldaner- Edison lobão - Elcio Alvares - Emma 
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin -
Flaviano Melo - Freitas Neto - Gilberto Miranda -
GLMiherme Palmeira- Humberto Lucena- lris Re
zerde - Jader Barbalho - João França - João Ro
cha -' Jonas Pinheiro - José Agripino - leomar 
Quintanilha- levy Dias - ludlo Coelho- lulz Alber
to - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Junior 
- Osmar Dias- Pedro Piva- Roberto Requião- Ro
meu Tuma - Ronaldo C. Uma - Sergio Machado -
Teotonio Vilela- Valmir Campelo. 

ABSTt=M-BE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Eduardo Sl.Picy- Gerson 
Camata - José Bianco - Marina Silva - Pedro Si
mon - Sebastião Rocha 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 37 Srs. Senadores; não houve voto contrário. 

Houve 7 abstenções. 
Total de votos: 44. 
Aprovado. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 

(PSB-SE) - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex& regis
trasse o meu voto, uma vez que o painel não o re
gistrou. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re
gistrará o voto do Sr. Senador Antonio Carlos Vala
dares, assim como os dos Srs. Senadores José 

Eduardo Outra, Carlos Bezerra, Josaphat Marinho e 
Lucídio Portella 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, parecer oferecendo a redação final que será 
lido pelo Sr. 1 ~ Secretário em exercício, Senador 
Levy Dias. · 

É lido o seguinte 

PARECER N" 59, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 100, de 1995 (n2 54, de 
1995, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto legislativo ~ 100, de 1995 
(~ 54, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Cultura de Joinville Lida, para executar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Joinville, Estado de Santa Catarina 

Saia de Reunião da Comissão, 28 de fevereiro 
de 1998. - TeotOnlo VIlela Filho, Presidente- Re
nan Calhelros, Relator - Levy Dias - AntOnio car
ros Valaclares 

ANEXO AO PARECER ~59, DE 1996. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, Hem 28, do Regimento ln
temo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1996 

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cultura de Joinvifle Lida, 
para executar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Joinville, 
Estado de Santa Catarina 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ É aprovado o ato a que se refere o De

cre1D sln, de 22 de novembro de 1994, que renova. 
por dez anos, a partir de 1~ de novembro de 1993, a 
concessão outorgada à Rádio Cultura de Joinvile 
Lida para executar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Joinville, Estado de Santa Catarina. 

Art ~ Este Decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua pUJiicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgên-
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cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 6: 

DECRETOLEGISLATIVON2106, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art 64, § 22, da Constituição Federal, 

combinado com o art 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n" 106, de 1995 (il"- 15195, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio a Tribuna de Santos 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Santos, Esta
do de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Romeu 
T uma para emitir parecer. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para emitir 
parecer.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 1 06, de 1995 (n" 15, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que reno
va permissão à Rádio A Tribuna de Santos Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Santos, Estado de 
São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 348, 
de 1992, o então Presidente da República sub
mete ao Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria n" 73, de 22 de junho de 1992, que re
nova permissão para exploração de canal de ra
diodifusão sonora, nos termos do ar!. 49, inciso 
XII, combinado com o § 12 do ar!. 223 da Consti
tuição Federal. 

10 a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio A Tribuna de Santos Lida: 

Nome do Sócio Cotisla Colas de Participação 

- Roberto Mário Santini 624 
- Regina Clemente Santini 336 
:.. Roberto Clemente Santini 60 
- Renata Santini Cypriano 60 
- Flávia Santini Stockler 60 
- Marcos Clemente Santini 60 

Tolal de Colas 1.200 
O presente projeto foi examinado pela Comis

são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, sendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Koyu 
lha, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, daquela Casa, o Projeto foi considerado 
jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica le
gislativa 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelei Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e reno
vam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiofusão sonora e 
de sons e imagens, praticados pelo Poder Executi
vo, nos termos do art. 223 da Constituição Fede
ral, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às 
formalidades e crMrios estabelecidos pela Resolu
ção SF n" 39, de 1992. Essa norma interna elenca 
uma série de informações e exigências a serem 
cumpridas pela entidade pretendente, bem como 
pelo Ministério das Comunicações, e que devem 
instruir o processo submetido à análise desta Co
missão de Educação. 

Convém ressaltar que a emissora apresentou 
Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Fede
rais administrados pela Secretaria da Receita Fede
ral, com efeitos de Certidão Negativa, nos termos do 
art 1 06 do Código Tributário Nacional, aprovado 
pela Lei n" 5.172, de 1966, por constitufrem débitos 
com exibilidade suspensa 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n" 1 06, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n" 39192, ficando caracterizado que a em
presa Rádio A Tribuna de Santos Ltda atendeu a to
dos 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. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 455 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare

cer é favorável. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

sua imediata apreciação. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem as suas 

bancadas. 
Lembro aos Srs. Senadores que precisamos 

de quorum qualificado. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 

lugares e podem votar. 
Todos os Senadores já votaram? 

(Procede-se à votação.) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antônio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Artur da 
Távola- Bello Parga- Beni Veras- Carlos Patrocr
nio - Casildo Maldaner- Edison Lobão - Emilia Fer
nandes - Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo - Frei
tas Neto - Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira -
Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho -
João França - João Rocha - Josaphat Marinho -
Jàsé Agripino - José Alves - José Arruda - Leomar 
Quintanilha - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúdio 
Coelho - Luiz Alberto - Marluce Pinto - Mauro Mi
randa - Nabor Júnior - Osmar Dias - Ràberto Re
quião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma- Sér
gio Machado - Teotonio Vilela Filho - Valmir Cam
pelo - Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

ABSTJ!M-SE DE VOTAR OS SRS. SENA~ 
RES: 

Carlos Bezerra - Eduardo S~icy - Gerson 
Camata - José Bianco - José Eduardo Outra- José 
lgnácio Ferreira - Marina Silva - Pedro Simon - Se-
bastião Rocha · 

VOTA NÃOA SRA. SENADORA: 
Benedita da Silva 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Votaram 
SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO 1. 

Houve 9 abstenções. 

Total de votos: 52 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) • Sr. Pre

sidente, por alguma razão, pode ser falha minha ou 
falha mecânica, o meu voto não apareceu no painel 
eletrõnico. Peço que registre o meu voto. 

O SR. ELCIO ALVARES· (PFL-ES) Sr. Presi
dente, peço que registre o meu voto. 

O SR. PEDRO PIVA • (PSDB-SP) Sr. Presi
dente, peço que registre o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re
gistrar:!. o pedido de V. Exls. 

A matéria está aprovada 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, parecer oferecendo a redação final que será 
fldo pelo Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador 
Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER~ 60, DE 1996 
(Da Comissão Dlretora) 

RedaçAo final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 106, de 1995 (n~ 15, de 
1995, na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 1 06, de 1995 
(n2 15, de 1995, na camara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio A Tribuna de Santos Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Santos, Estado de São Paulo. 

Sala de Reunião da Comissão, 28 de fevereiro 
de 1996. - Teotonlo VIlela Filho, Presidente - Re
nan Calhelros, Relator- Levy Dias- AntOnio Car

. los Valadares. 

ANEXO AO PARECER NO- 60, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federa~ nos ter
mos do art. 48, itam 28, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO~ , DE 1996 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio A Tribuna de Santos 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Santos, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n2 73, de 22 de junho de 1992, que renova, por 
dez anos, a partir de 28 de fevereiro de 1989, a per
missão outorgada à Rádio A Tribuna de Santos 
Ltda, para explorar, sem direilo de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Santos, Estado de São Paulo. 

Arl 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgên
cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Ern discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
O Srs. Senadores que a aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 7 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 107, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 64, § 22, da Constituição Federal, 

combinado com o arl 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. do Projeto de De
creto Legislativo n2 107, de 1995 (n" 12195, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Caiuá Ltda para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Paranavaf, Estado do Para
ná 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçao)_ 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Osmar Dias 
para emitir parecer. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para emitir 
parecer.) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores. 

1 - Relatório 

Chega a esta Comissao, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n2 107, de 1995 (n" 12, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que •aprova o ato 
que renova permissão à entidade Rádio Caiuá Lida., 
para explorar canal de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Paranavaí, Estado 
do Paraná." 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 336, 
de 1992, o então Presidente da República soomete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
n2 76, de 22 de junho de 1992, que renova permls-

são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do arl 49, inciso XII, combinado com 
o § 1• do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimen!o Rádio Cai uá Ltda: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participaçao 

- Ephraim Marques Machado 21.700.000 
6.200.000 
3.100.000 

- Terezinha Mori Machado 
- Hanizeret Mori Machado 

Total de Cotas 31.000.000 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática da Câmara dos Deputados, tendo re
cebido parecer favorável de seu relator, Deputado 
Pinheiro Landim, e aprovação unânime daquela 
Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos ates 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 crité-

- rios estabelecidos pela Resolução SF n2 39, 
de 1992. Essa norma interna elenca uma série 
de informações e exigências a serem cumpri
das pela entidade pretendente, bem como pelo 
Ministério das Comunicações, e que devem 
instruir o processo submetido à análise desta 
Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documenta
ção que acompanha o PDL n• 107, de 1995, evi
dencia o cumprimento das formalidades estabe
lecidas na Resolução n2 39/92, ficando caracteri
zado que a empresa Rádio Caiuá Ltda, atendeu 
a todos os requisitos técnicos e legais para habi
litar-se à renovação da permissão, opinamos 
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua imediata apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Peço aos Senhores que ocupem os seus luga-

res para a votação. 
(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antonio Carlos Valadares -Arlindo Porto - Artur da 
Távola - Bello Parga- Carlos Patrocínio - Casildo 
Maldaner- Edison Lobão - Emília Fernandes - Epi
tácio Cafeteira - Esperidíão Amin - Flaviano Melo -
Freitas Neto- Guilherme Palmeira- Humberto Lu
cena- !ris Rezende- Jader Barbalho- João França 
- João Rocha - Joel de Hollanda - Josaphat Mari
nho- José Agripino- José Alves -José Roberto Ar
ruda - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio 
Portella - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira -
Marluce Pinto - Mauro Miranda- Osmar Dias - Pe
dro Piva- Roberto Requião- Romeu Tuma- Ro
naldo Cunha Lima- Sérgio Machado- Teotonio Vi
lela Filho- Valmir Campelo- Waldeck Ornelas. 

ABSTt:M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva- Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Gerson Camata - José Bianco - José lg
nácio Ferreira- Pedro Simon- Sebastião Rocha 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Vai-se 
proceder ao resuftado da votação. 

Votaram SIM 41 Srs. Senadores; não houve 
voto contrário. 

Houve 8 abstenções. 
Total de votos: 49. 
A matéria foi aprovada. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) -Sr. 

Presidente, peço que registre o meu voto: absten
ção. 

O SR. VILSON KLEINüBING (PFL-SC) - Sr. 
Presidente, peço a V. ExA que registre o meu voto: 
"sim11

• 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AG)- Sr. Presiden
te, peço a V.Ex" que registre o meu volll: abstenção. 

O SR.ELCIO ALVARES (PFL-ES) - Sr. Presi
dente, peço que faça constar o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata 
fará constar a presença de V. ExA. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Pre
sidente, peço que registre o meu voto: abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O projeto 
vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pau
sa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, parecer oferecendo a redação final que será: 
lida pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador -
Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER N" 61, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 107, de 1995 (n• 12, de 
1995, na Cãmara dos Deputados). 

_ ___ A Comissão Diretora apresenta a redação final -
do Projeto de- Decreto Legislativo ri• 1 07, de 1995 
(n2 12, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Ràdio Caiuá L1da, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Paranavaí, Estado do Paraná. 

·Sala de Reunião da Comissão, 28 de fevereiro 
de 1996. - Teotonio Vilela Filho, Presidente - Re
nan Calheiros, Relator- Levy Dias -AntOnio Car
los Valadares. 

ANEXO AO PARECER N"-61, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1996 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cauiá Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de 
Paranavaf, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1• É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n2 76, de 22 de junho de 1992, que renova, por 
dez anos, a partir de 20 de outubro de 1990, a per
missão outorgada à Rádio Caiuá Lida, para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Paranavaí, Estado do Paraná. 

Arl 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgên- _ 
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cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a 

discussão. 
Em votaÇão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada a redação final, o projeto vai à pro
mulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 8 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NO- 123, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 64, 
§ 2•. da Constituição Federal, combinado com o 

art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo no 123, de 1995 (n" 304/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à RÁDIO EXECUTIVA 
L TOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqUência modulada na Cidade de Goiãnia, Es
tado de Goiás. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçao) 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Onofre QLi
nan para emitir parecer. 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB-GO. Para 
emitir parecer.) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, 

1 - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo no 123, de 1995 (n"304, de 
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à Rádio Executiva Lida., para 
explorar serviço de radiodlfus:lo sonora em frequên
cia modulada na cidade de Goiãnia, Estado de 
Goiás. 

Por meio da Mensagem Presidencial no 
338, de 1992, o entao Presidente da República 
submete ao Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria no 83, de 22 de junho de 1992, que 
renova permissão para exploração de canal de 
radiodifusao sonora, nos termos do art. 49, inci
so XII, combinado com o § 1• do art. 223 da 
Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Executiva Lida.: 

Nome do Sócjo Cotjsla 
. Maria Alice Roriz Câmara 
. Ricardo Camilo Câmara 

Cotas de f'articipaçao 
9.068 

. Sérgio Camilo Câmara 

. Mªria Felicidade 8. Câmara 

. Nair Moraes Câmara 
Total de Cotas 

1.813 
1.813 
1.653 
1.653 

16,000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Francis
co Silva, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso 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 ter
mos do arl 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF no 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, tiem c<lmo pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL no 123, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução no 39192, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Executiva Llda. atendeu a IOdos os req
uisitos técnicos e legais para habilitar-se à renova
ção da permissão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo, originá
rio da Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare

cer é favorável. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

sua imediata apreciação. 
Em discussão.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 

lugares para a votação. 
(Procede-se à votação) 
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VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - A. Carlos Magalhães - Arlin
do Porto - Artur da T ávola - Bel! o Parga - Bani V e
ras - Carlos Patrocfnio - Elcio Alvares - Emilia Fer
nandes - Epitacio Cafeteira - Flaviano Melo - Frei
tas Neto - Guilherme Palmeira- Humberto Lucena 
- lris Rezende - Jader Barbalho - João França -
João Rocha - Joei de Holianda - Josaphat Marinho 
- José Agripino - José Alves - José Arruda - Leo
mar Quintanilha - Levy Dias - Lucfdio Porte!la -
Mar1uce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna- Osmar Dias - Pedro Piva- Romeu 
Tuma- Ronaldo C. Lima- Teotonio Vilela- Valmlr 
Campelo- Waldeck Omelas. 

VOTA NÃO A SRA. SENADORA: 

Benedita da Silva. 

ABSTt:M-SE DE VOTAR FOS SRS. SENADO. 
RES: 

Carlos Bezerra - Eduardo Supiicy - Gerson 
Camata - José ignécio Ferreira - Marina Silva- Pe
dro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
proceder à apuração. 

Votaram SIM 37 Srs. Senadores, e NÃO 01. 
Houve 06 abstenções. 
Total de votos: 44 .. 
A rhatéria foi aprovada 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 

(PSB-SE)- Sr. Presidente, peço que registre o meu 
voto "sim". 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) - Sr. 
Presidente peço o registro do meu voto: "sim". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -5E) - Sr. 
Presidente peço o registro do meu voto: abstenção. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente peço o registro do meu voto: "sim". 

O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (PTB
PR) - Sr. Presidente peço que registre meu voto: 
nsim". 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre
sidente peço que registre meu voto: "sim". 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) - Sr. 
Presidente peço que registre meu voto: "sim". 

O SR. LÚCIO COELHO (PSDB-MS) - Sr. Pre
sidente peço que registre meu voto: "sim". 

O SR. PRESIDENTE~José Samay} -0 proje!o 
vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pau
sa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, parecer oferecendo a redação final que será 

lida pelo Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador 
Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 62, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 123, de 1995 (n2 304, de 
1993, na carnara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 123, de 1995 
(n<> 304, de 1993, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Executiva Lida. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqOência modulada na cida
de de Goiãnia, Estado de Goiás. 

Sala de Reunião da Comissão, 28 de fevereiro 
de 1996. - Teotonlo Vilela Filho. Presidente - Re
nan Calhelros, Relator- Levy Dias -Antonio Car-
los Valadares. · 

ANEXO AO PARECER N2 62, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidante do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, ttem 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1996 

Aprova o ato que renova a pennfs.· 
sao outorgada à Rádio Executiva Lida. 
para explorar serviço de radiodltusao so
nora em freqüêncla modulada na cidade 
de Goiãnia, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n2 83, de 22 de junho de 1992, que renova a. 
pennissão outorgada à Rádio Executiva Lida. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, a partir de 17 de outubro de 1990. servi
ço de radiodifusão sonora em freqOência modulada . 
na cidade de Goiãnia, Estado de Goiás. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua pl.blicação. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado 
o parecer e estando a matéria em regime de urgên
cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi- -
na!. 

Em discussao a redaçAo finai.(Pausa) 
Não quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados.(Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 9: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•142, DE 1995 

(Inclui do em Ordem do Dia nos termos do art 64, 
§ 20-, da Constituição Federal, combinado com o 

art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nO 142, de 1995 (nO 114/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à RÁDIO TELEVISÃO DE 
SERGIPE S.A. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Ara
caju, Estado de Sergipe. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

Concedo a palavra ao Sr. Senador lris Rezen
de para emitir parecer. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Para emitir 
parecer:) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 142, de 1995 (n" 114, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova permissão à Rádio Televisão de Sergipe 
S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Aracaju, Es
tado de Sergipe. 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 578, 
de 1993, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
n• 998, de .30 de julho de 1993, que renova permis
são para exploração de canal de radiodifusão sono
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1 • do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Televisão de Sergipe S.A.: 

Nome do Sócio Cotjsta Cotas de participaçao 
-Augusto César Leite Franco 196.290 
- Albano de Prado P. Franco 196.290 
- Diversos Acionistas 1 07.420 
Total de Cotas 500 000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 

parecer favorável de seu relator, Deputado Wagner 
Rossi, e aprovação u.nãnime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-

.. mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma séria de infor
mações e exigências a ser cumpridas pela entidade 
pretendente, bem como pelo Ministério das Comuni
cações. e que devem instruir o processo submetido 
à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n" 142, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Ré
solução n" 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Televisão de Sergipe S.A. atendeu a to
dos 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 das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O pare

cer é favorável. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

sua imediata apreciação. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Vamos proceder à votação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem as suas 

bancadas. 
V. Ex's já podem votar. Observem no painel se 

as suas presenças estão digitadas, para evitar pro
blemas com a apuração. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - A. Cartos Magalhães - A. 
Cartas Valadares- Arlindo Porto- nrtur da Távola
Bello Parga - Cartas Patrocinio - Darcy Ribeõro -
Edison Lobão- Emilia Fernandes- Epitácio Cafetei
ra - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Freitas Neto 
- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Humber-
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to Lucena - [ris Rezende - Jader Barbalho - João 
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Josaphat 
Marinho - José Agripino - José Arruda - Leomar 
Ql.intanilha - Levy Dias '- Lucfdio Portella - Lúdio 
Coelho - Luiz Alberto - Mauro Miranda- Ney Suas
suna - Osmar Dias - Pedro Piva - Roberto Requião 
- Romeu Tuma- Ronaldo C. Lima- Sérgio Macha
do - Teotonio Vilela - Valmir Carnpelo - Waldeck 
Omelas 

ABST~N-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO. 
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Gerson Camata - José Eduardo Outra -
José lgnácio Ferreira - Pedro Simon - Sebastião 
Rocha 

O SR. PRESIDENTE (José SameyJ - Vai-se 
proceder à apuração. 

Votaram SIM 41 Srs. Senadores; não houve 
voto contrário. 

Houve 8 abstenções. 
Total de votos: 49. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Sobre a 

mesa, parecer oferecendo a redação final que será 
üda pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador 
LevyDias. · 

É: lido o seguinte 

PARECER NO 63, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçllo final do Projeto de Decreto 
LegislatiVo R" 142, dei 1995 (R" 114, de 
1995, na camam dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo R" 142, de 1995 
(n" 114, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que ranova a pennlssão outorgada à 
Rádio Televisão de.Sergipe S.A. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqUência modulada 
na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. 

Sala de Reunlllo da Comissão, 28 de fevereiro 
de 1996. - Teotonlo VIlela Filho, Presidente - Re
nan Calhelros, Relator - Levy Dias - An16nlo Car
los Valadares. 

ANEXO AO PARECER 111"63, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do ar!. 
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO III" , DE 1996 

Aprova o ato que renova a pennis
são outorgada à Rádio Televisão de Ser
gipe SA. pam explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É: aprovado o ato que se refere à Porta

ria nO 998, de 30 de julho de 1993, que renova, por 
dez anos, a partir de 7 de fevereiro de 1993, a per
missão outorgada à Rádio Televisão de Sergipe S.A. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. 

Art. 2" Este Decrato Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgên
cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presi

dente, gostaria de registrar que na última votação o 
meu voto não foi consignado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
já determinou à sua Assessoria que verifique o que 
está ocorrendo na bancada de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 1 O. 
/ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NO 150, DE 1995 

(lncluido em Ordem do Dia, nos termos do ar!. 64, 
§ 2", da Constituição Federal, combinado com o 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de De
creio Legislativo no 150, de 1995 (n" 84195, na Câ
mara dos Deputados), que. aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à RÁDIO VALE DO RIO 
GRANDE L TOA. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na Cidade de Migueló-
polis, Estado de São Paulo. ' 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 



462 ANAIS DO SENADO fEDERAL Fevereiro de 1996 

Concedo a palavra ao Sr. Senador João Rocha 
para emitir parecer. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Para emitir pa
recer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 

I. Relalórlo 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 150, de 1995 (n" 84, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Rádio Vale do Rio Grande 
Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ondas médias na cidade de Miguelópolis, Estado 
de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 818, 
de 1994, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o alo constante do Decrelo 
de 30 de setembro de 1994, que renova concessão 
para exploração de canal da radiodifusão sonora, 
nos termos do art 49, inciso XII, combinado com o § 
1• do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimenlo Rádio Vale do Rio Grande Lida.: 
Ngme do Sócio Cotlsta Cotas de Participação 
Romeu Barbosa de Freitas 90 
Atilio Donizetli Ragazani 72 
Renato Sérgio Barbosa Freitas 18 
Total de Cota& 180 

O presente projelo foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Depulados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado João Ein
sen, e aprovação unânime daquela Comissão.· 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa. o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa 

11 -Voto do Rerator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso 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 ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos. pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma ·série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem corno pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissao de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n" 150, de 1995, evidencia o 

cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n" 39192, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Vaie do Rio Grande ltda atendeu a to
dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à 
renovação da concessão, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do Projeto de Decrelo Legislativo. 
originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1996. · 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare

cer é favorável. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

sua imediata apreciação. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
Peço que verifiquem se o painel do computa-

dor de suas bancadas esté acusando erro. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à vota~o) 
VOTAM SIM O SRS. SENADORES: 

A. Cartos Magalhães - A. Caries Valadares -
Arlindo Porto- Arturda Távola- Belio Parga- Car
los Patrocínio - Casildo Maldaner- Darcy Ribeiro -
Edison Lobão - Elcio Alvares - Emilla Fernandes -
Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - ·Flaviano 
Melo - Freitas Neto '- Gilberto Miranda - Humberto 
Lucena - lris Rezende - Jade~ Barbalho - João 
França - Joàri Rocha - Joel de Hollanda - Josaphat 
Marinho - José Agripino - José Arruda - Leomar 
QLintanilha - Levy Dias - Lucidio Portella - Ludio 
Coelho - Luiz Alberto - Martuce Pinto - Mauro Mi
randa- Nabor Junior- Ney Suassuna- Osmar Dias 
- Pedro Piva - Roberto Requião'- Romeu Tuma -
Sergio MaChado'- Teotonio Vileta- Valmir Campelo 
-Vilson Kleinubing. 

VOTA NÃO O SR. SENADOR: 

Gerson Camata 
ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO

RES: 

Benedita da silva - Cartas Bezerra - Eduardo 
Suplicy - José Bianco - José Eduan:lo Outra .:. José 
lgnácio Ferreira - Marina Silva - Pedro Simon - Se
bastião Rocha 

O SR. PRESIDENTE (José Semey) - Vamos 
proceder à apuração. 

Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO 01. 
Houve 09 abstenções. 
Total de votos: 52. 
A matéria foi aprovada 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 463 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA) - Sr. 
Presidente. peço à Mesa que registre o meu volo 
que não foi computado e é 'sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
registrará. 

Aprovado a matéria 
O projelo vai à Comissão Direlora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, parecer oferecendo a redação final que será 
lida pelo Sr. 1 o Secretário em exercfcio, Senador 
Levy Dias. 

É lido o seguinte 

PARECER N" 64, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final dO Projeto de Decreto 
Legislativo n2 150, de 1995 (n2 84, de 
1995,na camara dOs Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nO 150, de 1995 
(n2 84, de 1995, na camara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Vale do Rio Grande Ltda, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Miguel6polis, Estado de São Paulo. 

Sala de Reunião da Comissão, 28 de fevereiro 
de 1996.- TeotOnlo Vllela'FIIho, Presidente- R&
nan Celhelros, Relator - Levy Dias AntOnio car-
los Valadares. · · · · 

ANEXO AO PARACER N" 64, DE 1996 

Faço saber que o CongresSO Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do a:rt. 48, item 28, do RegirOOnto Interno, pro
mulgo o seguinte · · · 

DECRETO LEGISLATIVO~ , DE 1996 

Aprova o a1D que renova a conces
são outorgada à Rádio Vale dO Rio Gran
de Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade 
de Mlguelópolls, EstadO de Sllo Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 o É aprovado o ato a que se refere o de 

Decrelo s/n, de 30 de setembro de 1994, que reno
va, por dez anos, a' partir de 21 de dezembro de 
1989, a concessão outorgada à Rádio Vale do Rio 
Grande Ltda para explorar sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Miguel6polis, Estado de São Paulo. 

Arl 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgên

. ela, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item t1: 

Votação, em primeiro turno, da Propos
ta de Emenda à Constituição n2 61 , de 1995 
(n2 182/94, na Câmara dos Deputados). que 
permite a admissão de professores, técnloos 
e cientistas estrangeiros pelas universidades 
brasileiras e concede. aulonomia às institui
ções de pesquisa cientifica e tecnológica; 
tendo 

Pareceras sob n2s 5 e 31 , de 1996; da 
Comissão · 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, 1 o pronunciamenlo (sobre a Proposta): 

· favorável; e 22' pronunciamen10: contrário à. 
emenda de Plenário. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a dis
cussão da matéria foi encerrada em 6 do corrente, 
quando foi apresentada uma emenda Slbstitutfva de . 
plenário.- •· . 

Passamos agora à votação da proposta, sem 
prejuízo da emenda substitutiva 

Peço aos Srs. Ser!acjores que ocupem os seus 
lugares. 

Qi.Jero lembrar ao· Plenário que o quorum da 
presente matéria é mais elevado. 

Em votação. 
O SR. WALDECK ORNELAS- Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 

palavra o Senador Waldeck Omelas, para encami-
nhar a votação. · 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, é evidente que todos somos favoráveis a retirar 
do texto constitucional essa impropriedade chauvi
nista como tantas outras· que também estão sendo 
retiradas que prevaleceram na Carta de 1988 e que 
estão sendo agora revistas. Essa impropriedade tor-
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nou privativa de nacionais a função de professor nas 
universidades, e essa emenda estende aos institutos 
de pesquisa. 

Acontece que na Emenda Constitucional n" 
233, que está em tramitação na Câmara dos Depu
tados - já tramitou péla Comissão de Constituição e 
Justiça -. novamente é modificado o art. 207 da 
Constituição. De modo que a emenda apresenteda 
pelo Senador Hugo Napoleão tenta corrigir a dispo
sição do § 2" no mesmo sentido da Emenda n" 233. 

O ilustre Senador Darcy Ribeiro, no seu pare
cer, depois de concordar com o mérito da emenda 
do Senador Hugo Napoleão, afirmou que o § 2" da 
PEC 61195 precisará ser regulamentado. Tenho a 
impressão de houve um equívoco, porque o caput 
do art. 207 é auto-aplicável. O § 2" diz: 

"0 disposto neste artigo aplica-se às instituiçõ
es de pesquisa científica e tecnológica.' 

O § 1• não é auto-aplicável e, portanto, vai pre
cisar de lei. O referido parágrafo Jaculta às universi
dades a admitir proJessores, técnicos e cientistas es
trangeiros, na fonna da lei. Mas a questão da auto
nomia de gestão ampla e com obrigatoriedade da in
tegração de ensino, pesquisa e extensão, fica auto
aplicável. Por esta razão, Sr. Presidente, tendo a vo
tar a favor da emenda do Senador Hugo Napoleão. 
Mas vejo que, por conta desse dispositivo que virá 
na Emenda n" 233, a que se referiu o Senador José 
Roberto Arruda em pronunciamento anterior, que es
tabelece o Fundo de Desenvolvimento de Ensino a 
matéria terá vida efêmera O que me preocupa é 
que em matéria de Constituição não se faz redação 
final. O meu entendimento é que deveriamos ou 
aprovar a emenda do Senador Hugo Napoleão e re
tomá-la à Câmara para ser consolidada com a 233 e 
com isso não haveria perda de tempo - chamo a 
atenção para o fato de já existir naquela Casá emen
da do Deputado Lindberg Farias, que inclui na 
emenda da PEC 233 o mesmo dispositivo que va
mos votar hoje -. ou adiar esta votação para pennitir 
a consolidação das duas emendas. 

O que não é correto, Sr. Presidente, é que, vo
tando para corrigir uma impropriedade, que é a ve
dação à contratação de professores estrangeiros, 
venhamos a incluir no texto da Constituição outra 
impropriedade, que é a extensão da autonomia uni
versitária para os institutos de pesquisa 

O SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para en
caminhar a votação, com a palavra o Senador Darcy 
Ribeiro. 

A Mesa pennite que V. Ex• fale sentado, na _ 
fonna reg imenfal. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Pre
sidente. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero 
lembrar que o Senador Hugo Napoleão concordou 
em não colocar em votação a sua emenda. S. Ex2 e 
os companheiros retiraram a emenda na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, porque consi
deraram que devolver esse projeto à Câmara causa
ria um mal maior, porque se trata de corrigir um erro 
feio dos Constituintes. 

Os constituintes fizeram um mau negócio. An
tes o Brasil mandava sábios para o exterior, mas era 
compensado com a vinda de ottros que aqui faziam 
carreira Sabemos que pagamos a formação de gran
de quantidade de doutores que permanecem nas uni
versidades estrangeiras. Não podemos impedir isso, 
mas podemos, pelo menos, atrair grande número de
les para cá Isso compensaria de certa fonna 

Esta é uma aspiração profunda da comunidade 
científica brasileira: falar com seus colegas estran
geiros, não para tratá-los como uma pessoa de se
gunda classe. mas um igual. t muito importante. 

A emenda do Senador Hugo Napoleão será 
atendida em outro projeto que está sendo discutido 
na Câmara Voltar o nosso para incorporar a emen
da de S. Ex• é um absurdo. Em vez de corrigirmos 
um erro dos Constituintes, estaremos insistindo no 
mesmo erro, o que é muito ruim. 

O apelo que faço ao Senado é no sentido de 
que deixe passar essa matéria - não há nenhum in
conveniente, uma vez que esse foi o entendimento 
do próprio Senador Hugo Napoleão -. que já foi dis
cutida na Câmara. A discussão no Senado é para 
consagrar aquela votação. A aprovação dessa maté
ria é muito importante para a comunidade científica 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a -

palavra o Senador José Eduardo Outra, para enca
minhar a votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos sido, pelo 
menos na discussão das emendas da Ordem Eco- -- -
nõmica, muito críticos da posição, muitas vezes de
fendida aqui, de que não deverfamos modificar 
emendas oriundas da Câmara sob alegação de que 
atrasaria o processo. 

Neste caso particular, entendemos que o argu- -
mento cabe perfeitamente. Em primeiro lugar, por-
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que se trata de uma emenda constitucional, por in
crível que pareça, obteve unanimidade na Câmara 
dos Deputados e no Senado da República. Nós vo
tamos favoravelmente à emenda do Senador Hugo 
Napoleão. 

Quero registrar que não há unanimidade no 
mérito. Não quero discutir o mérito da Emenda do 
Senador Hugo Napoleão, mas apenas registrar que 
ela não obteve unanimidade no mérito, nem no Se
nado nem na Câmara Portanto, se nós a aprovar
mos hoje, forçando a volta do projeto à Câmara para 
lá ser analisado novamente, na prática, vamos pro
vocar atraso da aprovação daquilo que o projeto 
está propondo. . 

Esse projeto, se aprovado, ao contrário das 
emendas à Ordem Econõmica. pode ter efeitos ime
diatos logo após a sua promulgação, já que existe m1a 
série de universidades que estlkl com a possibirldade 
de contratar professores estrangeiros, particularmente 
professores oriundos da extinta Uni!!o Soviética Caso 
aprovemos a emenda do Senador Hugo Napoleão -
sem entrar no seu mérito, mas sob a alegação de que 
se deve rediscutir melhor o texto como um todo - es
taremos, na prática. provocando esse atraso. 

Somos favoráveis à argumentação do Senador 
Darcy Ribeiro e aprovaremos a emenda na forma 
corno veio da Câmara, já que poderá surtir efeito 
logo após a promulgação. Na discussão da Emenda 
nº- 233, que está na Câmàra, poderemos fazer o de
balé que está sendo proposto pelo Senador Wal
deck Ornei as da mesma forma que será feito na Câ
mara. Portanto, a Bancada do Partido dos Trabalha
dores votará favoravelmente à Emenda Constitucio
nal, conforme veio da Cãmàra, e contrariamente à 
emenda do Senador H!J9o Napoleão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 

a palavra. . . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - COncedo 

a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, para en
caminhar a votaçãO. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Uderança do PFL 
recomenda que a Bancada vote favoravelmente ao 
projeto que veio da Câmara sem prejufzo das Emen
das. No caso da emenda do Senador Hugo Napo
leão, fica a questão aberta para a decisão de cada 
um dos membros da Bancada do PFL. Pessoalmen
te, votarei a favor dela 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos 
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

Esclareço, mais uma vez, que precisamos de 
um quorum qualificado de três quintos da Casa 

Peço aos Srs. Senadores que se encontram 
em outras dependências da Casa que compareçam 
ao plenário para votação. 

Os Srs. Lideres que quiserem esclarecer o 
voto a seus liderados poderão fazê-lo. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP$-PE) - Sr. Pre
sidente, gostaria de ressaltar o nosso voto, até por
que esta emenda tem corno primeiro signatário o 
companheiro de Partido Sérgio Arouca, que teve um 
papei decisivo na articulação. Recordo-me que, na 
Revisão Constitucional, tentamos aprovar a matéria, 
mas, infelizmente, por uns poucos votos, não obtive
mos êxito, algo que foi um profundo equivoco come-

. tido por nós na Constituinte, quando, por uma xeno
fobia, evidentemente equivocada e atrasada, impedi
mos esse livre circular das idéias da inteligência hu
mana que esta emenda pretende resgatar para to
dos nós. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB, por considerar a importância da 
emenda, neste momento em que o desenvolvimento 
do conhecimento é fundamental, encaminha o voto 
"sim". 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP) - Sr. 
Presidente, o PDT vota favorável à emenda_ constitu
cional e contra a emenda do Senador Hugo Napo
leão. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, o PMDB encaminha favorável à emen
da, acompanhando o Relator. 

Q ~ ... t\DEMIR ANDRADE (PSB-PA) - Sr. 
Presidente, o PSB vota favorável à emenda constitu
cional e contra a emenda do Senador Hugo Napo
leão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
votar a proposta, sem prejurzo da emenda 

Peço aos Srs. Senadores que verifiquem nas 
suas bancadas se os seus respectivos nomes en
contram-se registrados no painel, para que não haja 
equívoco quanto à votação. Precisaremos de um 
quorum qualificado de 49 votos. 
- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antonio Carlos Valadares -Arlindo Porto - Artur da 
T ávola - Bailo Parga - Benedita da Silva - Bani V e
ras - Carlos Bezerra - Casildo Maldaner- Darcy-Ai
beiro - Edison Lobão - Eduardo S~licy - Elcio Al
vares- Emília Fernandes- Epitáclo Cafeteira- Es---
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peridião Amin - Flaviano Melo - Freitas Neto - Ge
raldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda -
Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho -
João França - Joel de Hall anda - Josaphat Marinho 
- José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Outra -José lgnácio Ferreira- José Roberto Arruda 
- Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucfdio Portella 
- Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Marina · 
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Jú
nior - Ney Suassuna - Osmar Dias - Pedro Piva -
Pedro Simon - Roberto Freire - Roberto Requião -
Romeu T uma - Ronaldo Cunha Lima -Sebastião 
Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filho
Valmir Campelo - Vilson KleinObing - Waldeck Or
nelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
sim 57 Srs. Senadores. Não houve votos não. 

Não hotNe abstenção. 
Total: 57 votos. 
A proposta foi aprovada 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONS11TUIÇÃO N2 61, de 1995 

(N" 182194, na camara dos Deputados) 

Pennlte a admlssllo de professares 
técnicos e cientistas estrangeiros pelas 
universidades brasileiras e concede auto
nomia às instib.JiçOes de pesquisa cienti-
fica e tecnológica. · 

Arl 1• São acrescentadas ao arL 207 da Cons
tituição Federal dois parãgrafos com a seguinte rs-
dação: ~ ... ' 

Arl 207 ....................................... : ........ . 
§ 12 É facuHada às universidades ad

mitir professores, técnicos e cientistas es
trangei ros, na fonna da lei. 

§ 2• O disposto neste artigo aplica-se 
às instituições de pesquisa cientifica e tec
nológica. 

Arl 2• Esta emenda entra em vigor na date de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
votar a emenda 

Os Srs. Senadores que a aprovarem votarão 
'sim" e os que a recusarem votarão "não". 

0 SR. JADER BARBALHO (PMOB-PA) - Sr. 
Presidente. a liderança do PMDB recomenda o voto 
"não", a rejeição da emenda, acompanhando mais 
uma vez o Relator Darcy Ribeiro. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Pre
sidente, a liderança do Pm recomenda o voto 'não'. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -Sr. 
Presidente, a liderança do PPB recomenda o voto 
"não". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -SE) - Sr. 
Presidente, a liderança do PT recomenda o voto 
"não". · 

O SR. JOSÉ IGNÀCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
- Sr. Presidente, a liderança do PSDB recomenda o 
voto "não". 

-0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
solicita aos Srs. Senadores que ocupem seus luga
res. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
(Procede-se à votaçao) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

.. Antonio Carlos Magalhães - Casildo Maldaner 
- Edison Lobão - Esperidião Amin - Freitas Neto -
Joel de Hollanda- Josaphat Marinho - José Agripi
no - Leomar Quintanilha -Wilson Kleineéing - Wal
deck Omelas. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antonio Carlos Valadares
Arlindo Porto - Bailo Parga - Benedita da Silva -
Beni Varas - Carlos Bezerra - Darcy Ribeiro -
Eduardo St,picy - Elcio Alvares - Emma Fernandes 
- Epitécio Cafeteira - Flaviano Melo - Geraldo Melo 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Humberto 
Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho - João 
França - José Bianco - José Outra - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - Levy Dias - Lucr
dio Portel la - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira 
- · Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Júnior- Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Si-

. mon - Roberto Freire - Roberto Requião - Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha -
Sérgio Machado - Teotonio Vilela Filho - Valmir 
Campelo. 

ABSTm-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

José Bianco- José Roberto Arruda 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 

SIM 11 Srs. Senadores e NÃO 41. 
Houve 02 abstenções. 
Total: 54 votos. 
A emenda foi recusada 
A matéria constará da Ordem do Dia oportuna

mente para o segundo turno, após o interstlcio regi
mental. 

t a seguinte a emenda rejeitada 
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EMENDA N•1·PLEN 

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional: 

Art 1 o São acrescentados ao art 207 da Cons
tituição Federal dois parágrafos, com a seguinte r&
dação: 

Art 207 ............................................. .. 
§ 1 o t' facultada às universidades e 

instituições de pesquisa cientifica e tecnoló
gica públicas a admissão de professores, 
cientistas e técnicos estrangeiros, na forma 
da lei. 

§ 20 A lei poderá estender prerrogati
vas da aulonomia universitária ás institl.içO
es que comprovem alta qualificação para o 
ensino superior ou para a pesquisa cientifica 
e tecnológica, com base em avaliação pro
cedida pelo Poder Público. 

Art 20 Esta Emenda entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Item 12: 

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 68, de 
1995 (n" 163195, na Cãmara dos Deputa
dos), que aHera os arts. 71 e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, in
troduzidos pela Emenda ConstitiJcional de 
Revisão n" 1, de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n" 1 O, de 1996, 
da Comissão 

·de Constftulçla; Justiça e Cidada
nia, vencidos os Senadores Josaphat Mari
nho, Ademir Andrac!e, Roberto Freire, Ro
naido Cunha Uma, Benedita da Silva e Car
los Patrocínio. 

Transcorre hoje o segundo dia úlil de discU&
são. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo· quem peça a palavra, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 13: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 1 , de 
1996 (n" 48195, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao inciso 11 do artigo 
192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob nO 20, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Transcorre hoje o segundo dia de discussão. 

Em discussão a proposta. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, a matéria 

constará da Ordem do Dia.da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Vo~a-5e 
à lista de oradores. 

O SR. NEY SUASSUNA • Sr. Presidente, peQO 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- (José Samey) • Tem V. 
Ex"- a palavra -- - -

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Pr&
sidente, apenas para registrar que na última votação 
meu nome não apareceu na relação, e o meu voto 
foi"nAo". 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • A Ata r&
gistrará o voto do Senador Ney Suassuna 

Com a palavra o Senador José Eduardo Outra, 
como Lfder. 

V. Ex"- dispõe de 20 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Como Lfder. Sem revisão do orador. Pronuncia o s&
guinte discurso.) • Sr. Presidente, SI% e Srs. Sena
dores, quando, em meados do ano passado, surgiu 
a notícia do rombo do Banco EconOmico, eu, no Se
nado, e o Deputado Milton Temer, na Câmara dos 
Deputados, entendemos que havia motivos mais do 
que suficientes para a instalação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito no ârrbito do Congresso 
Nacional, para apurar as relações do Banco Central 
com o Sistema Financeiro Nacional, as condições 
que levaram à intervenção no Banco EconOmico, no 
Banespa, no Banerj, no Banco Mercantil de Pernam
buco etc, apurar as informações que surgiam na im
prensa de que o Banco Central tinha conhecimento, 
há algum tempo, da situação cada vez mais calami
tosa daqueles bancos e que não tomava medidas 
em função de ingerência política. 

Naquela ocasião, eu e o Deputado MiHon T&
mer conseguimos o número regimental de assinatu
ras na Câmara dos Deputados e no Senado da R&- -
pública para a instalação daquela CPI. A Uderança 
do Governo, agindo rapidamente, conseguiu que 
sete senadores retirassem suas assinaturas, inviabi
lizando assim a criação e a instalação da CP I. Ouvi
mos os mais diversos argumentos tento por parte da 
Liderança do Governo quanto por parte dos senado
res que retiraram as suas assinaturas. Um argumen
to era de que aquele fato que por si só não justifica
va a criação de uma CPI. Outro argumento era o de 
que o Congresso Nacional não podia se debruçar 
sobre uma CPI do Banco Central, não podia desviar 
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as suas energias para urna Comissão Parlamentar 
de Inquérito e, com isso, atrasar as reformas econó
micas, atrasar as reformas estruturais, atrasar as re
formas social-<lemocratas que o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso encaminhava ao Congresso, 
enfim, que poderíamos colocar em risco o Plano 
Real e paralisar o Congresso. 

Já na ocasião, dizíamos que essa argumenta
ção do Governo soava como uma confissão de cul
pa de alguém que sabia que uma CP! do Banco 
Central poderia ter repercussões semelhantes às da 
CP! do Collor e da CP! do Orçamento. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tanto o 
Senado quanto a Câmara dos Deputados já convive
ram com diversas CP!s, sem que isso viesse inviabi
lizar a votação de projetas que estavam em tramita
ção na Casa; sem que impedisse que o Congresso 
Nacional aluasse de acordo com suas prerrogativas 
de Casa legisladora. 

Na história recente, tivemos dois exemplos de 
CP!s que, pela quantidade de falcatruas e maracu
taias envolvidas, efetivamente paralisaram as ativi
dades legislativas do Congresso Nacional: a CP! do 
Collor e a CP! do Orçamento. 

Ora, na medida em que se utiliza como argu
mento para impedir a instalação de uma CPI do 
Banco Central, o fato de que esta CPI poderia impe
dir a votação das reformas, impedir a continuidade 
da tarefa legislativa do Congresso Nacional, talvez. 
até lá no subconsciente está-se admitindo que uma 
CPI do Banco Central e suas relações com o siste
ma financeiro envolve questões tão sérias, tão dra
máticas para a sociedade e a democracia brasileiras 
quanto a CPI do Collor e a CPI do Orçamento. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. ExA um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço V. 
Exª com muito prazer. 

O Sr. Pedro Simon- Em primeiro lugar, V. ExA 
invocou duas CPis que, na verdade, marcaram épo
ca na história deste Parlamento e deste País. Junto 
com o Senador Eduardo Suplicy, fui um dos que lu
tou para que fosse instalada a CPI do Collor, sei das 
implicações, das dificuldades, da guerra que foi feita 
para não se criá-la. O Dr. Ulysses, no inicio, falava:· 
"Simon, lembre-se de que, em 54, uma CP1 terminou 
no suicídio de Getúlio Vergas; lembre-se de que, em 
64, uma CPI terminou na derrubada de Jango." Pois 
a CPI, aqui, terminou no afastamento democrático, 
pelo Senado, pelo Supremo Tribunal Federal e pela 

Câmara dos Deputados de um Presidente da Repú
blica, quando ficou demonstrado, a rnancheias, que 

.·havia motivos para isso. Os Três Poderes agiram, o 
Presidente da República pôde defender-se com a 
mais ampla oportunidade. E faça-se justiça ao Presi
dente Collor: ele não impediu o trabalho da CPI. Tal
vez, por sua vaidade, achando que não ia dar em 
nada, não impediu o trabalho da CPI, à qual perten
ci. No ano seguinte, com os fatos que apareceram e 
os argumentos que vieram, o Congresso Nacional 
teve a coragem de criar uma CPI para investigar a 
corrupção no Orçamento; abriu, pela primeira vez na 
história, as contas dos próprios parlamentares, pro
vou a corrupção e afastou parlamentares. Naquele 
momento, tínhamos um dossiê enorme envolvendo 
os corruptores. Mas entendemos que devíamos to
mar uma direção: ou a dos partamentares ou a dos 
corruptores, e chegamos à conclusão de que, se to
mássemos a direção dos corruptores, não irtamos 
chegar ao final do tempo com decisão alguma. Opta
mos por decidir sobre os partamentares. A CPI en
tendeu que se deveria instalar, imediatamente, a 
CPI dos corruptores, porque havia um amplo dossiê 
para reforçar. Lamentavelmente, não se permitiu a 
sua instalação. Tenho 66 anos de idade, 40 anos de 
vida pública e nunca vi um fato tão grave como a 
manchete do Jornal O Globo de hoje. Diz o jornal 
que a direção do Banco Nacional teria dois balanços 
durante dez anos, remetendo para o extelior quan
tias de cerca de US$50 milhões; que o Banco Cen
tral não sabia de nada; que a auditoria externa, indS: 
pendente, não sabia de nada Essa é uma questão 
internacional porque tal empreSa. de auditoria alua 
em 155 países. Pois ela não sabia de nada! O Ban
co Central afirma que soube do fato, em outubro, 
pela palavra do Banco Nacional. Mesmo assim, bai
xou a medida provisória. Que autoridade tinha o 
Banco Central de orientar o Governo a baixar medi
da provisória? Tenho certeza de que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso não sabia dessa falca
trua, mas o Banco Central o levou a praticar isso. 

Será que, nessa altura, não vamos tomar uma provi
dência? A Comissão de Economia aprovou, por una
nimidade, que se vá ao Presidente José Samey e 
que S. Exã se dirija imediatamente ao Presidente da 

República e, se for o caso, convide o Presidente do 
Supremo para tomar uma iniciativa quanto ao que 
deve ser feito. Mas esse não é apenas um problema 
do Banco Nacional. Será que, nesses dez anos, só o 
Banco Nacional agiu assim? Na verdade. todas as 
estruturas estão em choque, não apenas os bancos. 
O cidadão, o deputado, o senador, o empresário, 
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qualquer cidadão que sabe que a qualquer momento 
pode abrir uma CP!, nessa altura está remetendo di
nheiro ao exterior. Sr. Presidente, nunca vi situação 
tão séria! O Presidente da República e o Presidente 
do Senado têm a obrigação de tomar as providên
cias. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Concede
me V. Ex• um aparte, Senador José Eduardo Ou
tra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Já lhe 
concedo o aparte, Senador Antonio Carlos Valada
res. Quero apenas fazer um breve comentário. 
Quando o Senador Pedro Simon faz referência 
aos dois balanços do Banco Nacional e indaga se 
apenas este banco teria procedido desta forma. 
Nesse momento de globalização da economia do 
sistema financeiro, onde inclusive as falcatruas 
são socializadas, será que é só o Banco Nacional 
que tem dois balanços? 

Concedo o aparte, com muito prazer. ao Sena
dor Antonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
José Eduardo Outra, não vejo motivo, tal como 
afirmou o nobre Senador Pedro Simon, para ne
nhuma preocupação por parte do Presidente da 
República. Até prova em contrário, nós, que so
mos da oposição, achamos que se trata de um ho
mem sério, bem-intencionado. Pode cometer erros 
políticos, equívocos económicos, pode ser um ho
mem que gosta de viajar muito, mas continuo a 
afirmar que acredito na sua seriedade de propósi
tos, na sua honestidade. Uma CPI seria ótimo por
que poderíamos abrir essa verdadeira caixa preta 
que se chama Banco Central, composto por fun
cion ários públicos como os outros, e que não se 
podem considerar imunes a uma fiscalização, mor
mente do Congresso Nacional, que tem como atri
buição específica fiscalizar todos os aios do Exe
cutivo. O Banco Central não é uma entidade a par
te, não é uma instituição independente. Trata-se 
de uma instituição que zela pela integridade da 
nossa moeda, e a nossa moeda está se tomando, 
Senador José Eduardo Outra, um tanto duvidosa, 
mormente depois dessas informações que chegam 
a todos nós. Hoje mesmo, no Correio Brazilien
se. uma autoridade do Banco Central afirmou, que 
somente uns 8 baneos podem garantir aos seus 
credores os créditos que eles têm nesses bancos, 
e o restante dos bancos não merece nenhuma 
confiança da maior insmuição que se chama Ban
co Central. De sorte que eu me somo a V. Ex• no 

sentido de que uma investigação profunda deve ser 
feita sobre as atividades do Banco Central, notada- ~ 
mente depois das denúncias de que, há 1 O anos, o 
Banco Nacional vinha fabricando balancentes fan
tasmas, apresentando promissórias fantasmas. 
Pessoas que nunca solicitaram empréstimos no 
banco apareciam nos balanceies como se isso 
houvesse ocorrido durante 10 anos. Portanto, pro
vocou um rombo de quase R$5 bilhões numa Na
ção que tem mais de trinta e dois milhões de indi
gentes. Convém ressaltar que mais de 50% da 
população do Nordeste vive em extrema pobre
za, completamente desassistida pelo campo da 
educação. De sorte que estou de acordo com V. 
Ex~. e temos que lazer algo, mesmo que não seja 
a nível de Senado e Câmara, que seja apenas Se
nado. É importante que se crie uma CP I, para que 
possamos dar à Nação a resposta que ela exige 
neste momento de crise, em que os escândalos se 
somam a cada dia, desacreditando as instituições 
e, quem sabe, até ameaçando a nossa incipiente 
democracia. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Antonio Carlos Valadares, 1ncorporo 
com muito prazer o seu aparte ao meu pronuncia
mento. 

O Sr. Artur da Távola - Permite-me V. Ex> um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com muito 
prazer, Senador Artur da T ávola 

O Sr. Artur da Távola- Senador José Eduardo 
Outra, estou ouvindo atentamente, como V. Ex'- me
rece, ao mesmo tempo em que gostaria de fazer al
gumas ponderações. V. Ex• e alguns Senadores que 
o apartearam defendem a instalação jmediala de 
uma CP I. V. Ex'- conhece, e os seus aparteantes 
também, o tempo de duração de uma CPI. Se en- ~ 

Irarmos na análise um pouco mais profunda do que • 
é uma CPI, verificaremos que ela é um instrumento 
poderoso de apuração, ao mesmo tempo em que é 
um instrumento precário de punição. Nenhum de V. 
Ex>s apresentará casos em que, ao término de uma 
CPI, imediatamente tenha havido a punição daque
les que foram apontados. A CPI é uma comissão 
apuradora. que indica. Acontece que o percurso de 
uma CPI é demorado e é também um percurso - e ~ 
digo a V. Ex> com a experiência de haver participado 
em dois mandatos em algumas delas - de grande 
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exacerbação dos personalismos. Uma exacerbação 
das manifeslações narcisísticas e uma manifestação 
que alimenla o noticiário diariamente. É, porianiO, o 
institu10 que hoje merece uma análise mu~o profun
da em relação a sua eficácia, não em relação à efi
cácia de sua apuração. Mas a CPI é um instrumeniO 
excelente para as oposições. ao que me parece, 
muito mais interessadas na apuração dos fatos. V. 
Ex's estão interessados na manutenção de um fato 
político que lhes dê tribuna. Isso. efetivamente, me
rece ser muito pensado pela Casa e por todos os 
Srs. Senadores e Deputados. Observe V. Ex": 12) As 
falcatruas do Banco Nacional nada têm a ver com o 
atual Governo, porque são atas levados a efeito há 
quatro ou cinco anos; 2•) é o atual Governo que está 
a apurar falcatruas dessa natureza; 32) no caso do 
Banco Nacional, a Presidente da RepCblica foi o pri
meiro a pedir a indisponibilidade dos bens de seus 
dirigentes, tendo, inclusive, entre eles. pessoas, con
trafamiliares seus; 4l!) a apuração que deve ser alr 
solutamente isenta, corajosa e imediata. É uma apu
ração que tem que ser feita na Justiça A Justiça é o 
caminho para o crime. Esta não é urna Casa de pu
nição, nem tem instrumentos suficientes para fazer 
valer os seus dire005 quando cabe a punição. Posso 
dar um testemunho para V. Ex•. Assisti nesta Casa 
à CP I, após meses de trabalho, chegar a conclusOes 
que a próprio corpo parlamentar, que o próprio Ple
nário da Câmara, no caso do Orçamento, posterior
mente não acatou, ficando a Casa duplamente, na 
ocasião, inquinada de ser uma Casa de posterga
ção e de "embromação". se me permite a palavra. 
Em primeiro lugar, porque custou a apurar, em se
gundo, porque, urna vez apurado, liberou aqueles 
que a própria CPI apontara como ctipados no 
caso do Orçamento. Esta ~Casa não tem instru
mentais processuais cabíveis para ações rápidas. 
Perianto, concluindo o aparte, digo a V. Ex• que, 
nada obstante as louváveis intenções de V. Exls, 
absolutamente éticas, das quais não tenho a me
nor dúvida, há os instrumentos adequados, e 
quem os cap~nea neste momento é o próprio Go
verno, que terá de seus membros nesta Casa 
apoio completo para que tudo prossiga corno está 
sendo, ao invés de tentar transformar aquilo que 
um Governo honrado vem fazendo, para a admira
ção da Nação, num objeto de mera espectiação 
oposicionista Agradeço a V. Ex• a gentileza da 
concessão do aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)"- A Mesa es
clarece ao Senador José Eduardo Outra que seu 
tempo está esgotado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, V. Ex• poderia descontar o tempo dos apar
tes. para que pudéssemos completar o nosso pro
nunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Infelizmen
te, o Regimento não permite. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Até porque 
ainda estávamos no Banco Económico e não chega
mos ao Banco Nacional. 

Em primeiro lugar, Senador Artur da Távola. 
eu gostaria de registrar, com relação a sua análise 
mais psicológica que envolve questões de narci
sismo. Ela pode ser aplicada ao Congresso Nacio
nal mas, sem dúvida alguma, pode e deve ser apli
cada ao Executivo. 

Em segundo lugar, se formos radicalizar - sei 
que nilo foi a intenção de V. Ex• - os argumentos co
locados por V. Ex•. como também já ouvi argumen
tos colocados por outros Senadores de que nao 
adianta CPJ, porque esta acaba em "pizza." vamos 
acabar chegando a uma constatação ruim para o 
Congresso Nacional. Nilo podemos utilizar as insufi
ciências, as falhas do Congresso para justificar ou 
para perpetuar essas falhas e utilizá-las como argu
mento para que outras não sejam apuradas. 

Em terceiro lugar, entendemos que a questão 
da CPI, embora reconheçamos os pontos levanta
dos por V. ExA, no sentido de falta de egüidade e até 
de instrumeniO de punição. Mas a CPI seria mais efi
caz na apuração dessas questões. Temos registra
do, e já fiz questão de dizer, aqui, desta tribuna. que 
o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, pelo fato de ser composiO por homens que têm 
um passado inquestionável do ponto de vista da luta 
democrática, um passado inquestionável quanto à 
ética, algumas vezes se assume na posição de ter 
o poder da infalibilidade. Vimos Isso aqui por di
versas vezes. quando autoridades da área econO
mica compareceram às comissões permanentes 
desta Casa quando, questionados sobre uma série 
de questões, desviam nas respostas, se utilizam, 
muitas vezes, do argumento do sigilo bancário e 
argumentam que essas questões ainda não estão 
devidamente apuradas e que, perianto, não pode 
haver resposta objetiva. E, dois dias depois, ve
mos respostas àquelas perguntas que foram fe~s 
nesta Casa na imprensa 

Sr. Presidente, eu gostaria apenas de registrar 
que esses argumentos que considerávamos sufi-
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cientes na época do Banco Econômico agora estão 
sendo mais reforçados. Naquela ocasião se talava 
em US$3 bilhões, agora se fala em US$6 a 7 bilhõ
es, num País em que o Ministro da Saúde sai com 
um pires na mão para conseguir verbas. Eslamos, 
inclusive, em vias de aprovar mais um imposiD para 
a saúde. 

Eu gostaria até de fazer uma sugestão, pedin
do a permissão do Senador Antonio Carlos Valada
res, para pegarmos o dinheiro do CPMF e destiná-lo 
para salvar os bancos, já que se vai arrecadar em 
tomo de R$5 a 6 bilhões por ano, e vamos pegar os 
recursos do Proer e destiná-los à saúde, porque, 
com certeza, ao invés de saivarmos bancos, estare
mos salvando vidas. 

Para concluir, eu pediria que essa questão 
não tosse encarada como foi pelo Senador Artur 
da Távola, de que a CPI seria uma tribuna para 
a Oposição. Não quero e não vou fazer questão 
de reivindicar a paternidade da CPI, como tenho 
certeza de que não faz questão o Deputado Mil
ton Temer. Gostariamos que essa CPI fosse 
criada por consenso e entendimento das Lide
ranças desta Casa. Sabemos que quando isso 
não acontece ela pode ser criada mas não é ins
talada, como foi o caso da CPI das empreiteiras, 
que foi criada aqui no Senado Federal e não foi 
il)stalada porque o PSDB e o PFL não indicaram 
seus membros. 

Portanto, se o problema é o fato de o PT estar 
propondo, não se preocupem: não estamos mais 
propondo a instalação da CPI, não vamos ficar ca
tando requerimentos, nessa briga de gato e raiD em 
que se colocam assinaturas e se retiram assinatu
ras. O que queremos é sensibilizar as Uderanças do 
Congresso Nacional para o momento histórico grave 
que estamos vivendo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sena
dor José Eduardo, há outros oradores inscritos e V. 
Ex• já ultrapassou os cinco minuiDs regimentais. 
Peço que conclua. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Vou con
cluir. Continuo: o que pretendemos é sensibilizar as 
Lideranças para o momento histórico que estamos 
vivendo e para o fato de que o Congresso Nacional 
deve e tem a oportunidade de demonstrar sua pos
tura de Poder independente nesta País. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Duúa, o Sr. José Samey, Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Levy Dias, 30 Secretário. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Dutra, o Sr. Levy Dias, 30 Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Odacir Soares, 1 R Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr§& e Srs. Senadores, amanhã, às 
17h, teremos uma audiência com o Excelentfssimo 
Senhor Presidente da República eu, o Senador !ris 
Rezende Machado, de Goiás, e o Senador José Ro
berto Arruda, do DistriiD Federal. Vamos discutir 
com o Presidente o lançameniD do PRODECO, que 
é um plano estratégico de desenvolvimento para a 
nossa Região Centro-Oeste. 

Nosso Pais precisa de desenvolvimento, sen
do necessária a geração de empregos. O Brasil 
não tolera de modo algum a recessão, precisando 
gerar um milhão e seiscentos mil empregos por 
ano para a juventude que vem para o mercado de 
trabalho. 

Trata-se, portanto, de um programa importan
tíssimo, pensado por Getúlio Vergas, na sua pri
meira fase, com a marcha para o oeste, com a 
Fundação Brasil Central, que criou algumas cida
des nos estados de Goiás e do Mato Grosso. Este 
programa foi também tocado a todo vapor por Jus
celino Kubitschek, um dos maiores estadistas do 
Pais neste século, que construiu Brasília pensan
do não apenas em mudar a Capital do Brasil, mas 
também em levar o desenvolvimento para o inte
rior do Brasil. 

O grande problema do Centro-Oeste é que as 
forças politicas nunca se uniram para trabalhar em 
conjunto. Do ano passado para cá começamos um 
trabalho articulado e somamos ao Centro-Oeste os 
-estados de T ocanlins, Rondônia e Acre, aumentan
do a área do nosso planejarnento para o desenvolvi
meniD. O Presidente da República aceitou esse pro
grama, que está praticamente pronto. 

Na sua primeira fase houve uma grande dis
cussão dos governos estaduais, dos secretários de 
planejamento e das universidades federais da nossa 
região para COII1Xlr esse programa 
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De modo que, S~ e Srs. Senadores, esse 
programa será a salvação deste Pais, que precisa 
urgentemente aumentar a sua produção de grãos 
pelo menos para 150 milhões de toneladas, que tem 
que diminuir o custo-Brasil, elevadíssimo, um dos 
maiores do mundo. Onde, no setor dos produtos pri
mários ou agroindustriais, pode-se diminuir o custo
Brasil? Na Região Centro-Oeste, onde a produtivida
de é maior do que a do resto do Pais, pois a nature
za nos ajudou. Basta viabilizarmos meios de trans
porte mais adequados e mais baratos, no caso, as 
hidrovias e as ferrovias. 

Temos uma das melhores bacias hidrográficas 
do mundo, que não é utilizada Para citar apenas uma, 
falo da que considero a mais importante, a Araguaia
T ocantins, que vai servir Mato Grosso, Goiás, T ocan
tins, Pará, Maranhão, podendo ser utilizada por 1oda 
uma grande região produtora deste País que, com 
pouco investimen1o, será viabilizada, aliás, o que já 
vem sendo leito pelo Governo Federal. 

Amanhã vamos conversar com o Presidente, 
já que o trabalho está pronto, sobre o lançamento 
do programa. Pretendemos que efe seja lançado 
em Culabá, onde haverá maior repercussão para o 
lato. Se ocorresse em Brasma, seria mais um ato 
comum que acontece diariamente no Palácio do 
Planalto. No Centro-Oeste o lançamento terá outro 
significado. E o Presidente da República concor
dou com a idéia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era essa a co
municação que queria fazer a Casa. Gostaria ainda 
de solicitar à Mesa que considere incluído no meu 
discurso o trabalho que tenho aqui em minhas mãos 
sobre o hislórico do Programa Estratégico de De
senvolvimento do Centro-Oeste - Prodeco -, ou seja, 
o que foi feito do ano passado para cá pelas Ude
ranças, pelos Governadores, pelas universidades e 
pelas Bancadas. 

O Sr. lrls Rezende - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA -Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. lrls Rezende - Gostaria de aproveitar a 
presença de V. Ex• na tribuna para, publicamente, 
dar o meu testemunho do seu esforço, desde o pri
meiro dia em que chegou a esta Casa, no sentido 
de aglutinar as forças politicas representativas do 

Centro-Oeste brasileiro para sensibilizar o Governo 
Federal para a importância dessa região para o futu
ro nacional. Todo movimento exige que alguém 
torne a iniciativa, que convoque, que chame, que 
determine, que rema, e V .Ex• tem desempenhado 
com muita competência esse papel. De forma que, 
publicamente, presto este testemunho e, ao mes
mo tempo, manifesto meu reconhecimento pelo 
trabalho que V. Ex• desenvolve, nesta Casa e jun
to ao Poder Executivo, a favor do Centro-Oeste 
brasileiro. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Muito obrigado. 
Quero também dizer, Senador I ris Rezende, que foi 
graças a lideranças como V. Ex•. que tem visão es
tratégica, que este programa está sendo viabilizado. 
~A representação do Centro-Oeste no Congresso Na
cional enriqueceu-se muito com a presença de V. Ex• 
e de muitas outras pessoas. Com isso, este progra
ma está sendo viabilizado. 

E por lutar pelo Centro-Oeste, na semana 
passada um jornal de repercussão nacional colo
cou-me como um lobista do Centro-Oeste, como 
se isso fosse uma coisa pejorativa. Tratando do lo
bismo, colocou a mim e ao Senador Lúdio Coelho, 
do Mato Grosso~ do Sul, como lobistas do Centro
Oeste. 

Quero dizer que esta é uma posição que nos 
orgulha, que nos envaidece, porque fomos eleitos 
para isto, para lutar pela nossa Região, para lutar 
pelo nosso estado, para lutar pelo nosso País. 

O Sr. Levy Dias -V. Ex• me permite um apar
te, nobre Senador Garfos Bezerra? 

O SR. CARLOS BEZERRA - Pois não, nobre 
Senador Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias - Senador Carlos Bezerra, ao 
ouvir V. Ex• mais uma vez falar sobre nossa região, 
bem como a palavra do ex-Ministro lris Rezende, 
com a autoridade que tem nessa área como ex-Mi
nistro da Agricultura, chego a pensar que estamos 
batendo permanentemente numa tecla que não al
cança muito eco na mfdia, visto que se trata sim
plesmente de um estado, de uma região que produz 
alimentos. Pode-se lançar o melhor programa contra 
a fome no mundo, mas se não houver alimento de 
nada adiantará. Ultimamente tenho acompanhado, 
como todos os Senadores, os pronunciamentos do 
Presidente do BNDES, através da imprensa. E creio 
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que será necessário conversar com S. S" para infor
má-lo de que existe a Região Centro-Oeste em nos
so País. O novo Presidente do BNDES tem divulga
do amplamente linhas de crédito do Banco para no
vas frentes de financiamento. Semana passada foi 
difundida a abertura de um financiamento para a in
dústria de autopeças, inclusive com atuação no ex
terior. Não há nada, entretanto, referente à irrigação. 
Por Isso, gostaria de deixar registrado no pronuncia
mento de V. Ex• um pedido ao Presidente do 
BNDES no sentido de que S. Si insira esse item na 
política do Banco. Todos os países do mundo que 
tecnologicamente avançaram seu sistema produtivo 
rural utilizaram e utilizam-se da irrigação para poder 
usar a terra doze vezes no ano. Temos o privilégio 
no nosso País, principalmente na nossa região, de 
não termos geadas. Podemos produzir o ano todo. 
No entanto, concentramos nossa atividade na mono
cultura, produzindo quatro meses e deixando a terra 
ociosa por oito meses anualmente. Portanto, eu que
ria apenas trazer esta humilde contribuição ao pro
nunciamento de V. Ex•, para que também o BNDES, 
com toda a sua força, pudesse seguir essa trilha do 
Centro-Oeste, no objetivo de produzir alimentos para 
nossa Nação. A mesma âncora verde que ancorou o 
Plano Real pode vir, amanhã ou depois, a ser o 
grande problema desse plano, o setor produtivo. 
Não queremos para a área agrícola, para a área da 
produção, essas coisas de lobista de agricultura ou 
lobista de Centro-Oeste. Creio que isso não afeta 
nenhum de nós, porque nosso objetivo é defender o 
País, o povo brasileiro. Se há uma região que 
pode produzir alimentos rapidamente, com um 
pouco de apoio do Governo Federal, é a nossa re
gião. Não precisamos nem de um volume de di
nheiro que signifique o rombo do Banco Nacional, 
não. Precisamos de menos. E para produzir ali
mentos! Para produzir grãos, carne a,bundante, 
carne barata para a Nação brasileira. Penso que 
somente o rombo do Nacional é maior do que todo 
o recurso destinado à agricultura nacional no ano 
passado. Cumprimento V. Ex• pelo seu pronl.llcia
mento e solicito que V. Ex• prossiga nesse cami
nho, o da defesa daqueles que trabalham, daque
les que produzem, em última análise, daqueles 
que empurram o Brasil para frente. 

O SR. CARLOS BEZERRA- Agradeço o apar
te de V. Ex•. 

O Brasil entrou agora nessa fase aloprada de 
modernização da economia Isso tem desestrutura
do setores importantes. Essa nossa mania de copiar 
é antiga, é histórica. No século passado, copiáva-

mos a ingl aterra: tudo que o inglês fazia lá para nós 
era uma maravilha Neste século, copiamos os Esta
dos Unidos. Saímos da Inglaterra para os Estados 
Unidos. A China, por exemplo, que está em proces
so de modernização, está projetando esse processo 
para muitas e muitas décadàs, dando passos segu
ros para não desestruturar o país. Aqui, entretanto, 
queremos fazer isso de forma vertiginosa, usando 
até recursos preciosos que faltam dentro do País 
para gerar empregos lá fora Isso para mim é um 
contra-senso. Hoje o desemprego é o problema 
mais grave do Brasil, e o BNDES financia a fabrica
ção de desempregados, a geração de empregos no 
exterior. 

A modernização industrial em alguns setores, 
necessária para competir, nem sempre é razoável 
no Brasil, dependendo do custo social, que é o de
semprego que tem aumentado enormemente. Te
mos um índice de desemprego fictício, porque o ín
dice real é muito maior do que o que se apresenta 
na imprensa. 

Já ouvi os Senadores Humberto Lucena e 
Antonio Carlos Magalhães falarem sobre esse pro
blema aqui. Sou um aliado dessa proposta, e pen
so que estamos falando e não estamos fazendo. 
Precisamos nos unir, 1.11ir os pobres, os enjeitados 
deste País. Temos uma força política muito gran
de, incomensurável, mas não estamos sendo com
petentes para nos unir e dar um "chute no balde", 
porque esse recurso todo, no final, fica no Sudeste 
para financiar a Região mais rica do País. A desi
gualdade regional não é vista como uma questão 
importante no País, quando a sua correção é fun
damental. 

Senador Levy Dias, não se consegue nada em 
política na base da conversa amena, é um jogo polí
tico, duro, de força. Nós temos força, mas precisa
mos saber usá-la para poder impor o que é necessá
rio para a nossa Região e para que o Governo a 
atenda de modo suficiente. 

Espero que amanhã, na reunião com o Presi
dente da República, possamos sair com um encami
nhamento do Prodeco mais avançado e mais evoluí
do para o bem do nosso Centro-Oeste. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. CARLOS BEZERRA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso reúne nesta 

quinta-feira sua assessoria." estratégica com um grupo de lideranças politicas do 

Oeste Brasileiro para definir seu primeiro plano de desenvolvimento para o 

país. com base nas potencialidades desta região. cujo papel avulta no contexto 

da economia nacional. 

A celebração desta reunião confirma a disposição do 

Presidente, revelada a mim e a este grupo de parlamentares do Oeste, ano 

passado, de interiorizar o nosso desenvolvimento, dando sequência, assim aos 

planos do Presidente Juscelino Kubitschek quando da inauguração de Brasília. 

Quando o procuramos, meses atrás. e reivindicamos uma 

proposta consistente de desenvolvimento integrado para a regiiio, sugeriu-nos o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso que levantássemos as prioridades, em 

encontres regionais, para a elaboração de um documento preliminar. E mais. 

afirmou-nos que a ação governamental para desenvolver o Centro-Oeste era 

parte inarredável dos seus compromissos de governo. 

Reunimo-nos por duas \·ezes. Senadores, Deputados. 

Governadores. Secretários de Estado e outros representantes da comunidade 

regional. como os reitores das universidades e empresários. numa mobilização 
ímpar apontada como o primeira grande manifestação de unidade do Oeste 

Brasileiro. 

Como coordenador dos encontros que resultaram na 

formulação do documento Proposra de A~·ão Esrrarégli:a para o Cenrro-Oesre, 
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entregue ao Chefe do Executivo no dia 7 dejunho, tenho a grata satisfação de 

verificar que, o Governo Federal já começa a dar à região um atendimento 

consentâneo a suas múltiplas riquezas naturais e à capacidade laborativa do 

seu povo. Assim é que o Ministério dos Transportes prepara-se para 

implementar um corredor de transporte multimodaL cujos beneficies irão muito 

além dos interesses regionais, para alavancar uma nova etapa de crescimento 

na economia brasileira. 

Vale lembrar, Senhor Presidente, que a interiorização do 

desenvolvimento é medida que se impõe por fatores diversos. Não se trata 

apenas de levar o progresso· aos rincões mais distantes, mas de fixar o homem .. 

no campo ou nas cidades de médio e pequeno porte, evitando a concentração 

nas megalópoles. Trata-se. portanto. de evitar a favelização de imensos 

contingentes pop!Jlacionais. que sobrevivem a duras penas nas grandes 

cidades. flagelados pela fome, pela violência e pela falta de moradias. Trata-se, 

também. de expandir nossas fronteiras agricolas, de reduzir as desigualdades 

regionais, de ocupar efetivaméil.te nosso território e de evitar a degradação 

ambiental, mediante o aproveitamento de vastas áreas até recentemente 

consideradas improdutivas .. 

Todos esses fatores, Senhor Presidente, Senhoras e 

Senhores Senadores, foram considerados na formulação da Proposw de A~·ão 

!:'s!rmégtcu para o ( ·emro-( )e.\· I e. que levamos ao Chefe do Executivo. 
Formulada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Plano PlurianuaL a 

proposta define os objetivos a serem perseguidos e lista as potencialidades e 

deficiências dos Estados de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul e Goiás, além 
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do Distrito FederaL e ainda dos Estados do Acre, Rondônia e Tocantins, 

incluídos no documento para efeito de planejamento regional. 

As estratégias apresentadas no documento incluem a 

descentralização das ações, a integração das entidades governamentais entre si 

e com a comunidade, a melhoria da produtividade nos serviços públicos, o 

incremento da eficácia nas ações de Justiça e de Segurança, a dotação de infra

estrutura e a modernização produtiva, tecnológica e educacional; e, ainda, o 

aproveitamento das potencialidades regionais, o uso sustentável de recursos

naturais, a mobilização contra a degradação do meio ambiente e o 

fortalecimento da cidadania, da ética e dos valores nacionais. 

Foi-se o tempo, Senhor Presidente, em que o Centro-Oeste 

era considerado -uma- região de baixo rendimento agricola e de poucas 

perspectivas para as atividades produtivas em geral. A análise do potencial da 

região, hoje. deve ser feitajiia partir de sua realidade. Qualquer projeção que 

se faça, nesse sentido, deve levar em conta o que representava o Centro-Oeste 

há três ou quatro décadas e o que representa hoje, no contexto da economia 

nacional. 

Inicialmente. há que se destacar que o Centro-Oeste. 

englobando os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e mais o 

Distrito Federal. na definição oficial do Instituto Brasileiro de GeO!,'Tllíia e 

Estatística - IBGE. ocúpa urna área de I milnão 612 mil quilômetros 
quadrados. equivalente a 18.86% do território naciOnal: e tem uma população 

de 9 milhões 871 mil habitantes. que representam 6.75% da população 

brasileira. No entanto. a produção global de b'TàOs alimentícios no Centro-
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Oeste foi de 17 milhões 539 mil toneladas em 1994, equivalentes a 23% da 

produção brasileira. 

Os números relativos à produção de soja são eloqüentes. 

Considerado até há poucas décadas uma região imprestável para a agricultura. 

o Centro-Oeste apresenta excelentes níveis de produtividade para essa e outras 

culturas, bastando dizer que 41% da soja brasileira é produzida em suas terras. 

Também a pecuária regional tem aumentado de forma constante sua 

participação em relação ao-restante do País. Com 50 milhões de cabeças, o 

Centro-Oeste concentra nada menos que 32o/~ do rebanho bovino nacional. 

.1\.lém disso, tem sido o Centro-Oeste tradicional fornecedor de madeira, 

minérios e outros produtos extrativos para as âemais regioes do País. 

Outros aspectos há que privilegiam o Centro-Oeste, como 

sua estratégica posição geográfica no continente. que lhe confere a 

convergência dos principais corredores de transportes e de comércio erttre os 

países sul-americanos: e sua ·excepcional condição de reseíVl!~- ao lado da 

Região Norte, de grande parte dos derradeiros recursos naturais virgens dQ 

planeta. 

Ao lado das potencialidades da região. Senhor Presidente. 

listamos no documento entregue -ao Chefe da Nação as principais deficiências 

que entravam o seu -pleno desenvolvimento. concentradas nas áreás de 

transportes. energia elétrica e modernizaÇão produtiva. - 6 exame das 
prioridades ali alinhavadas e o seu cotejo com os grandes objetivos nacionais 

do Governo Fernando Henrique Cardoso - entre eles a redução dos 

desequilíbrios sociais e regionais - deixam patente a necessidade de 
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fortalecimento das matrizes de energia e de transporte intennodal no Centro

Oeste. A modernização produtiva, terceira área de concentração das 

prioridades, já se viabilizaria naturalmente, em grande parte, como decorrência 

das melhorias no binõmio energia-trárfsportes. 

Sendo a vocação agrícola do Centro-Oeste uma realidade e 

um consenso, a modernização produtiva dará ênfase, evidentemente, à 

produção rural. Isto, porque, mesmo produzindo 23% dos grãos nacionais, a 

região está muito longe de chegar ao seu limite, bastando dizer que a utilização 

das terras aptas do Centro-Oeste ainda é muito pequena. O aumento da área 

cultivada e a introdução de novas tecnologias podem multiplicar muitas vezes 

os números da produção rural, hoje já significativos. 

Pode o Cento-Oeste, portanto, fazer muito mais pelo Brasil 

do que vem fazendo, desde que o Governo exerça adequadamente sua ação 

fomentadora, propiciando melhor capacitação e estimulando o uso de novas 

tecnolo!!ias. Al11:urnas das estraté!!ias a serem executadas nesse setor, confonne 
~ -- - -

especificamos no citado documento, são a utilização da força de trabalho 

familiar, a plenitude do uso sustentável dos recursos internos, a diversificação 

produtiva, o aumento gradual do processamento de produtos rurais na própria 

região, a modernização dos processos de comercialização e a seleção de 

microbacias hidro~'Táficas corno unidades sistémicas de ges~ão. 

Conscientes de que o Centro-Oeste responderá aos 

chamados governamentais, no sentido de contribuir para o aumento do Produto 

Interno Bruto, com ênfase para a produção agropecuária. nós, parlamentares. 

juntamente com os governadores, reitores das universidades e outros 
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representantes da região, apresentamos uma série de pleitos específicos no que 

respeita à infra-estrutura básica, com destaque, como salientei, para o binômio 

energia-transportes. 

No setor energético, é do conhecimento geral o déficit de 

fornecimento nos Estados do Centro-Oeste, apesar do vasto potencial 

hidrelétrico da região. Tento em vista que a irrigação agricola, a verticalização 

da produção e o desenvolvimento urbano, entre outros aspectos, dependem 

fundamentalmente da oferta suficiente de energia, apresentamos ao Presidente 

da República algumas reivindicações nessa área. 

A primeira delas refere-se à ampliação e à melhoria do 

sistema de distribuição. que apresenta algtms pontos críticos. Entre outras 

prioridades, listamos a Linha de Transmissão Itumbiara-Brasília, com custo 

estimado de 45 milhões de reais, para garantir o suprimento de Goiás e do 

Distrito Federal até que entre em operação a Usina de Serra da Mesa. Deve-se 

lembrar. nesse ponto, que o atual sistema que atende ambas as unidades 

federativas já se encontra esgotado. 

Também listamos a linha Coxipó-Sinop · entre as 

prioridades, por atender à área de influência da Rodovia BR-163 (Cuiabá

Santarém). onde estão implantados grandes projetes das empresas privadas de 
colomzação. Esuma-se em 61 milhões e 300 mil reais o custo dessa linha com 

três subestações. 

Outras linhas de transmissão que consideramos prioritárias 

foram a de Barra do Peixe-Rondonópolis, região onde se concentra o segundo 
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pólo agropecuário do Estado de Mato Grosso; a de Rio Branco-Sena 

Madureira, que atende à região de influência da BR-364; e a linha Brasiléia

Xapuri. importante para as atividades de extrativismo vegetal, agricultura e 

pecuària de corte e de leite, com custo estimado de apenas 3 milhões de reais. 

Ainda no setor energético, é de fundamental importância a 

·conclusão da Usina Hidrelétrica do Rio Manso, em construção pela 

Eletronorte. O projeto 1proveitamento Múltiplo do Rio Manso, como é do 

conhecimento geral, servirà não apenas para geração de energia, mas também 

para irrigação agrícola, controle das cheias e piscicultura, além de contribuir 

·para melhorar as condições de esgotamento sanitário na Capital mato

grossense. 

Outras reivindicações nesse setor dizem respeito à 

construção da Usina do Lageado, interligando os sistemas de Tucuruí e Fumas, 

além de proporcionar a navegação no Rio Tocantins, de Porto Nacional até o 

município de Estreito; a ampliação da rede de eletrificação rural, de forma a 

atender 64 mil 350 propriedades: e o desenvolvimento de projetos para 

construção de pequenas e médias usinas. mediante parceria entre o Governo e 

a iniciativa-privada, no total de 40 unidades e ao custo total estimado de 30 

milhões de reais. 

Ainda na àrea de energia, encarecemos ao Governo a 

conveniência de se- implantar uma usina termoelétrica para aproveitamento do 

gàs boliviano, ao custóâe 311 milhões de dólares, após negociação entre os 

dois países para definir as fontes de financiamento. 

As propostas referentes ao setor de transportes distribuem

se pelas modalidades de hidrovias, ferrovias e rodovias. Na primeira 
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modalidade destaca-se a Hidrovia Araguaia-Tocantins, que necessita de 

melhoramentos no trecho contínuo do Rio Araguaia, entre Aruanã e Xambioá, 

numa extensão de 1.230 quilômetros, e no Rio das Mortes, no trecho entre 

Nova Xavantina, no Mato Grosso, e São Félix, na divisa com Tocantins, numa 

extensão de 350 quilômetros. No Tocantins, há necessidade de balizamento, 

sinalização, drenagem e derrocamento, no trecho de 420 quilômetros entre 

Palmas e Estreito. 

Os serviços de balizamento, sinalização e drenagem, além 

de algumas retificações, são necessários também na Hidrovia Paraná-Paraguai_ 

numa extensão de 687 quilômetros, ao custo estimado de 35 milhões e 200 mil 

reais. 

No complexo ferroviário, enfatizamos a importância da 

Ferrovia Leste-Oeste, cujo traçado teve duas rotas definidas pelo GEIPOT. A 

primeira, com 1.035 quilômetros, interliga Cuiabá a Santa Fé do Sul, no 

noroeste de São Paulo. A conexão desse traçado com o ramal da FEPASA 

depende da conclusão da ponte rodoferroviária sobre o Lago de Ilha Solteira. 

no Rio Paraná. 

A segunda rota liga Alto Araguaia. no Mato Grosso, a 
cidade mineira de Uberlândi~, numa extensão de 683 quilômetros, passando 

pelas regiões produtoras de Mineiros, JataL Quirinópolis, Rio Verde e 

Itumbiara, em Goiás. 

A proposta que apresentamos para implantação e 

interligação da Ferrovia Norte-Sul já está sendo parcialmente viabilizada, com 
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o projeto ( 'orredor de Transporte Mulllmodal Cemro-Xorre, do Ministéno 

dos Transportes. A disposição do Ministro Odacir Klein, Senhoras e Senhores 

Senadores, em implementar essa integração, é digna do nosso aplauso. Sabe o 

Ministro Klein que essa integração multimodal, além de favorecer a produção 

agrícola dos cerrados, facilitando sua exportação pelos portos de Itaqui e Ponta 

da Madeira, no Maranhão, unirá a região Norte ao Centro-Oeste e, 

conseqüentemente, por meio das malhas rodoviária e ferroviária jâ existentes, 

ao Sudeste do País. 

O projeto do Ministério dos Transportes objetiva integrar 

os 1.230 quilômetros navegáveis do Araguaia, além de 580 quilômetros do Rio 

das Mortes e de 420 quilômetros do Tocantins, à ferrovia Norte-Sul, por sua 

vez interligada à Estrada de Ferro Carajâs e, conseqüentemente, ao Porto de 

ltaqui. Na elaboração do projeto o Ministério -dos Transportes demonstrou 

conhecer as potencialidades da região dos Cerrados, uma região, conforme 

destaca na apresentação do documento, "plana. com água ahundanre. sem 

mvemo e com alto índtce de m.m/a~·ào". 

Para melhor aquilatar o alcance desse projeto é preciso 

levar em conta, inicialmente. que a utilizacão do Porto Ponta da Madeira, 
reduzindo em cinco mil quilômetros a distância para os principais centros 

consumidores. tomará a soja produzida no cerrado mais competitiva, fato que 

facilitará sua colocação no mercado internacional. Além disso, deve-se levar 

em conta que essa interligação propiciará notável desenvolvimento da 

agricultura e da silvicultura no Centro-Oeste, sem falar nas potencialidades do 

Norte, como a produção agrícola da região de Balsas, no Maranhão. 

Esse projeto é ó ptímeiro resultado concreto da união das 

lideranças do Centro-Oeste:- e demonstra sobejamente que o Presidente 
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Fernando Heruique, ao sugerir que nos reuníssemos e apresentássemos nossas 

propostas para o desenvolvimento integrado da região, estava firmemente 

disposto a honrar seus compromissos de governo. Não representa, o projeto 

do Corredor de Transporte, pleno atendimento a nossas reivindicações, mas é 

prova segura de que temos na Chefia do Executivo, um interlocutor sério e 

conhecedor da realidade brasileira. 

Ainda na modalidade ferrovia, encarecemos ao Presidente 

Fernando Henrique Cardoso a implantação de ramais ligando Unai a Brasília e 

a Pires do Rio, em Goiás, corno parte do Corredor Leste-Oeste. Esse sistema 

representa hoje a melhor · opção de escoamento dos produtos agrícolas e 

agroindustriais da Região Centro-Oeste, mas sabe-se que existem pelo menos 

100 milhões de hectares cultiváveis e não aproveitados, no cerrado, por falta 

de escoamento rápido e eficierlte. 

Ainda no capítulo ferrovias, sugenmos a recuperação e 

modernização da Ferrovia Noroeste SR-10. no trecho entre Campo Grande e 

Cuiabá, e a execução de obras no Complexo Ferroviário de Saia Velha, em 
Brasília. incluindo o pátio de manobras e o ramal ligando a Porto Seco, com 

três quilôrnetros e meio de extensão. 

Em relação às rodovias, Senhor Presidente, resumirei 

nossos pleitos. Antes de mais nada, solicitamos a recuperação das rodovias 

federais que servem a região e que se encontram em péssimo estado. A 

melhoria dos 8 mil 632 quilôrnetros de vias federais no Centro-Oeste é 

estimada em 480 milhões de reais. Em seguida, salientamos a necessidade de 

pavimentar a BR-070 no trecho entre Cáceres, no Mato Grosso, e San 

Mathias, na Bolívia, além da MT-235, entre Porto Esperidião e Fortuna, na 

divisa com aquele país vizinho. 
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Outras rodovias cuja construção ou melhoria 

recomendamos foram a BR-060, para interligar o Chapadão do Sul, grande 

produtor de soja, à Ferronorte: a Rodovia Xambioà-Estreito, para interligar a 

Hidrovia do Rio Araguaia à Ferrovia Norte-Sul: a BR-080, no trecho entre 

Uruaçu e Padre Bernardo. que proptciarà uma redução de percurso. na Belém

Brasilia, de 1 I O quilômetros: a duplicação da ligação Itumbiara-Brasílía: a 

pavimentação do trecho entre Aparecida do Rio Claro, em Goiás, e Aragarças. 

na divisa com o Mato Grosso: a BR-158, ligando JataL Caiapônia e Pirarthas, 

numa extensão de 190 quilômetros; a rodovia MT-235, no trecho entre a BR-

163 e a BR-364. 

Também levamos ao Presidente Fernando Henrique a, 

necessidade de construção. ou melhoria. das rodo"ias BR-163, entre Colider e 

a di\isa com o Pará: BR-253. entre Mosquito, no Estado de Tocantins, e 

Arag:uatins_ na divisa com o Pará: BR-2-lS-, entre Pedro Afonso. em Tocantins. 
e Lizarda. na divisa com- o Maranhão: BR-242. entre Peixe, no Estado de 

Tocantins. e Campos Belos. em Goiás: e a BR-364, que representa a efetiva 

integração do Acre com os demais Estados brasileiros. A construção dessa 

rodovia permitirá interligar oito municípios que hoje estão completamente 

isolados. e seu custo é estimado em 162 milhões de reais. 

Além disso, ressaltamos a importância de integração com o 

Peru e a Bolívia através do Acre, implementando-se, assim, a tão sonhada 

saída para o Pacífico. Para isto, bastaria manter a BR-364, entre Rondônia e 

Acre. e pavimentar 342 quilômetros da BR-317, neste Estado, com um custo 

previsto em 56 milhões e 700 mil reais. 

Energia e transporte, como disse, Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores, foram as duas grandes vertentes em que 

concentramos nossas reivindicações, exatamente por representarem o suporte, 
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necessário á alavancagem do sistema produtivo. No entanto, a Proposta de 

.·kào f:"s!ratégtc:a para o Centro-Oeste, que levamos ao Presidente da 

República. contempla investimentos nos setores de infra-estrutura social, com 

ênfase para as áreas de habitação, saúde, saneamento básico, educação e · 

pesquisa científica no cãmpo do bem-estar social; e turismo, visando ao 

aproveitamento do extraordinário potencial representado pelo Pantanal. pelo 

complexo balneário de Caldas Novas. pela Chapada dos Guimarães e pelos 

rios Araguaia e Tocantins, ·além de numerosos sítios históricos e arqueológicos. 

Açõ!!s na área do desenvoh,imento urbano não foram 

esquecidas. Além de investimentos nas capitais, para melhorar a qualidade dos 

serviços básicos prestados pelo poder público à população. sugerimos ao 
Governo Federal uma estratégia preventiva nesse campo, uma vez que a região 

Centro-Oeste deverá continuar recebendo. nas próximas décadas, imensos 

contingentes populacionais oriundos de todo o território brasileiro. Juntamente 

com essas providências, chamamos a atenção para a situação dos 26 

municípios que compõem a região chamada Pele Pantaneira, no Estado do 

Mato Grosso do Sul. 

O Governo do Estado já desenvolve um projeto de 

recuperação das áreas degradadas nesses 26 municípios, que carecem de infra

estrutura de saneamento. Uma ação mais efetiva, no sentido de evitar a 

contaminação e a degradação do pantanal, exige recursos estimados em 100 

milhões de reais. 

O documento, finalmente, prevê a execução de programas 

de desenvolvimento comunitário, de forma a universalizar a dignidade humana 

e a justiça social: o fortalecimento do Fundo de Financiamento do Centro
Oeste, com o aumento da alíquota, hoje fixada em 0,6%: e a integração das 

universidades da re!,'Íão no processo de desenvolvimento. 
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A Propo.wa de Aç:ão Estratégica para o Centro-Oeste não 

se resume, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, a listar as 

necessidades da região e. a reivindicar recursos do Góvemo Federal. 

Obviamente, todos conhecem a situação de penúria em que se encontram as 

unidades federadas. algumas com os recursos tão comprometidos pela rolagem 

da divida e por- desequilíbrios orçamentários que sua capacidade de 

invesumentos simplesmente não existe. 

Não se pretende do Governo Federal. nesse caso, uma 

atitude paternalista, mas uma atuação mediadora que ofereça alternativas para 

o atendimento das prioridades regionais, muitas delas com reflexo direto na 

vida nacional. É salutar. nesse momento, saber que alguns Estados do Centro

Oeste já estabeleceram programas de saneamento de suas finanças, de forma a 

viabilizar a execução dos projetos mais urgentes. Outras opções que 

consideramos no documento envolvem recursos das agências internacionais, 

combinados com a poupança local e com investimentos do setor privado, cuja 

participação será fundamental na busca do desenvolvimento sustentável. 

A implementação do Corredor de Transporte Mu/timodal 

('entro-Norte, pelo Ministério dos Transportes, é um exemplo de que as ações 

estratégicas que propusemos ao Chefe da Nação são viáveis e importantes, e 

que terão o respaldo do Governo. É, sobretudo, o sinal de que estamos 

trilhando o caminho certo para fortalecer o Centro-Oeste como o grande 

celeiro do Brasil, de forma ordenada e integrada aos grandes objetivos 

nacionais de desenvolvimento. 

Muito obrigado' 
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Durante o discurso do Sr. Carlos Be
zerra, o Sr. Odacir Soares, 1• Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Antônio Carlos Valadares, Su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra ao próximo ora.clor inscrtto, 
Senador Romeu Tuma. 

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - V. Ex• terá de consultar o Senador Romeu 
Tuma, que está inscrito e já se encontra na tribuna. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, se V. 
Ex• permitir, concedo com muita honra, visto que se
rão só cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -V. EX" tem 
a palavra por cinco minutos, Senadora Marina Silva 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de iniciar, 
agradeço ao Senador Romeu Tuma por esta gentile
za. 

Desejo solidarizar-me com o Senador Eduardo 
Suplicy, que, antes da Ordem do Dia, fez uma de
núncia que considero muito grave: o fa!o de o dele
gado que conduziu o processo de prisão de Diolinda 
e de outros integrantes do Movimen!o Sem-Terra ter 
negociado a soltura dos mesmos em troca da prisão 
de José Rainha. 

Isso é muito grave, porque, ao proceder dessa 
maneira, o delegado assume que Diolinda não co
meteu crime algum, que ela é refém em função de 
eles ainda não terem conseguido prender o José 
Rainha. 

Diolinda defende uma idéia, um projeto de re
forma agrária, que muitos, no discurso, dizem ser a 
favor, mas que muttas vezes, na prática, não o são, 
porque a reforma agrária ainda não aconteceu. Por
tanto, ela não pode ser incriminada, porque não co
meteu nenhum crime. Se ele pode fazer a troca dela 
pelo Rainha é j)orque ela não cometeu um crime. 
Nesse caso, Diolinda é refém. 

Acabamos de participar de uma reunião de Se
nadoras, da qual o Senador Eduardo Suplicy tam
bém participou por ser Senador de São Paulo e por 
estar acompanhando .esse caso, dando-nos as infor
mações. Nessa reunião, resolvemos elaborar um do
cumento, solidarizando-nos com a Diolinda e que 
será enviado ao juiz que analisará o recurso solici
tando a soltura dela e de seus companheiros. Con
cordo com o Senador Eduardo Suplicy quando diZ 

que se defender uma idéia constitui crime, que nos 
levem todos à prisão. Todos nós deveríamos ser 
presos. Eu, particularmente, defendo as idéias da 
Diolinda, do Senador Eduardo Suplicy e V. Ex• que 

. preside estes trabalhos, com certeza, também as 
defende.· Nesse caso, a Justiça brasileira, para ser 
correta, deveria sair prendendo pessoas que defen
dem a reforma agrária. E, sem querer ser radical, 
penso que deveriam prender também as pessoas ·
que apóiam o projeto de reforma agrária Não é jus-
to, não é ético, não há sustentação em se prender 
uma pessoa pelo fa!o de defender uma idéia, um 
projeto e, muito menos ainda, tê-la como refém nas 
condições em que se encontra Diolinda É revoltante 
para o Pais, é revoltante para as rnt.iheres brasilei
ras, que tan!o lutaram pela democracia e pela justiça 
social. Está-se falando em desemprego - e as cifras 
são altas - mas uma forma de assegurar emprego e, 
conseqüentemente, renda é através da distribuição 
de terra, do acesso democrático a ela, que é um 
meio de sobrevivência e de produção. 

A minha breve comunicação é para solidarizar
me inteiramente com o Senador Eduardo Suplicy 
pelo trabalho que vem realizandQ e colocar-me à in
teira disposição para ajudar no que for posslvel, a 
fim de que essa injustiça vergonhosa seja reparada, 
no que se refere à prisão da Diolinda e de seus com
panheiros. 

Agradeço ao Senador Romeu Tuma por ter-me 
permitido fazer esta comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res)- Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão d~ orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, Senadora Marina, 
sinto;ne feliz por ter dado a oportunidade para que · 
V. Ex'- fizesse esse protes!o. E, se me permite, in
cluo nesse seu protesto o pedido de prisão preventi
va daqueles que roubaram do Banco Nacional. 

É importante que se saiba que, de oficio, a au
toridade policial pode e já deve ter aber10 o inquérito 
para providenciar as medidas de ordem judicial para 
que isso não se repita. 

Quando pensávamos que as contas fantasmas 
não existiam mais no mecanismo financeiro nacio
nal, percebemos que setecentas delas foram mani
puladas por quase uma década, sem que ninguém 
atentasse para isso. Como disse o Senador Roberto 
Freire: "emitiram dinheiro, fazendo com que a infla
ção crescesse, e todos nós ficamos navegando". 

Não sei se a Policia Federal, de oficio, já abriu 
o inquérito, não só pelas denúncias que foram veicu-
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ladas pela imprensa, mas pela fiscalização do Banco 
Central, pois o próprio Diretor do Banco disse que 
manipulava os balanços através dessas contas 
"mortas", que eram normalmente reativadas para 
movimentar os balanços falsos. 

Mas, aqui estou para fazer um discurso que, 
talvez, interesse também a V. Ex•. nobre Senadora. 
Trata-se da Campanha Fraternidade e Política, na 
qual a Igreja Católica, neste período de Quaresma, 
está empenhada, e que, neste ano, tem como lema: 
"Justiça e paz se abraçarão". 

O objetivo dessa Campanha é formar a cons
ciência política das pessoas a fim de que exerçam 
sua cidadania. OS Católicos, entre os quais me in
cluo, entendem que o cidadão deve conhecer seus 
deveres e direitos para um convivência social condi
zente com a dignidade da pessoa humana - e aí se 
inclui o aspecto da intervenção de V. Ex•, nobre Se
nadora Marina Silva 

. . Nesta manhã, na residência do Sr. Vice-Presi
denle- da República, Dr. Marco Maciel, Deputados e 
Senadores se retniram para discutir a melhor forma 
de difundi r o tema e as alternativas para fazermos 
ch!lQar essas idéias às bases políticas, Assembléias 
Legislativas e Cãmaras Municipais. Entre os coorde
nadores do Grupo Parlamentar Católico, temos os 
Senadores Lúcio Alcàntara aPedro Simon, que ocu
pou. recentemente .esta tribuna para expor o tema e 
que, acredito, juntamente com o Senador Lúcio Al
cãntera, vottará a meditar ·sobre o tema com mais 
profundidade. 

. · · · · · Acredito ser esta a oportunidade, Sr"s e Srs. 
. Senadores, de se mostrar o quanto se trabalha nes
ta·Casa · 

Aproveito o "gancho"" de Dom Lucas, em artigo 
"publicado no jornal O Estado de .S. Paulo, edição 
do último dia 21 ile fevereiro. inli)ulado •o abraço', 
no qual hã um destaque dé ediçãO: 'Nada é contrá
rio à fraternidade quanto a corrupção na política • 

Creio que este é o momenta de se dizer que a 
política sadia que. se taz·nesta Casa abomina a cor
rupção, sentindo-se violentada a cada manifestação 
que a imprensa invoca sobre qualquer ato inadequa
do de qualquer membro da atividade política. Permi
tir-me-ia ler um trecho desse artigo que deverá ficar 
à disposição dos Srs. Senadores: • 

Porque o bem-comum, no dizer de 
Aristóteles, é mais sagrado- mais divino, diz 
o filósofo - do que o bem individual, a políti
ca se toma uma atividade que cada qual, 
governante ou governado, deveria exercer, 
não improvisadamente, empiricamente, mas 

com competência, responsabilidade e senso 
do dever. 

Porque a política assim se chama por 
estar voltada para a polis, a cidade e a con
vivência humana na cidade é parte integran
te e constitutiva dela a promoção da cidada
nia no que esta significa como direitos e de
veres, como ideal e como tarefa, como exi
gência e como condição. 

Ao conversar com o Senador Pedro Simon, 
que normalmente tem sido um orientador de minhas 
manifestações nesta Casa, S. Ex< me dizia que eu 
deveria prosseguir nas explicações que contém o 
manual que a CNBB expediu - e que o Grupo Parla
mentar também, apenas com o texto base, deverá 
distribuir a esta Casa. Acredito que S. Ex•, como 
também o Senador Lúcio Alcãntara, poderá, em me-

.. lhores condições que eu, ater-se a esse tema 

Infelizmente, talvez imbuído nas manifestações 
contidas neste livro, no artigo de Dom Lucas e no 
trabalho que a Igreja pretende lazer com o tema da 
Carnpanha da Fraternidade deste ano, assusto-me 
com a leitura dos jornais das principais cidades bra
sileiras, que não nos permitem otimismo em relação 
à dignidade da pessoa humana As famílias de bem 
estão acuadas, assustadas, em pânico e aprisiona
das em seus lares, reféns do crime organizado, dos 
traficantes de drogas ou do mais simples marginal, 
que hoje já não se restringem às periferias das gran
des cidades, estão em todos os lugares. Não hã 
mais lim.ites para a ação criminosa 

Não pretendo estender-me sobre o assunto, 
mas não posso deixar de registrar minha repulsa e 
prinCipalmente minha preocupação com essa esca
lada. da violência, que denota a falência do sistema 
policial brasileiro. Não poderia ser outra a avaliação 
do cidadão, do pai de tamilia, enfim, da sociedade 
de bem.· 

A situação chegou ao absurdo em relação aos 
traficantes. Está aqui como manchete do jornal O 
Globo, edição de 25 de fevereiro: 

Traficantes impedem ação do Exército em fa
vela. 

O objetivo do Exército naquela viSita à favela 
era ajudar os desabrigados, vítimas das fortes chu
vas que caíram sobre a cidade. Enviaram 15 solda
dos desarmados, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, apenas para distribuir um panfieiO de orienta
ção para evitar doenças decorrentes das enchentes. 

O quadro de violência em São Paulo não é 
muito diferente do que acontece no Rio e em outros 
Estados brasileiros -acredito que no de V. Ex• Iam-
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bém - que parecem dominados pelo crime organiza
do. 

A situação em São Paulo tem se agravado. 
Nos dois primeiros meses do ano, segundo o jornal 
O Estado de S. Paulo, em sua edição de 27 de fe
vereiro, ontem, ocorreram na capital e grande São 
Paulo 13 execuções com 33 mortes. No mesmo pe
ríodo do ano passado, foram registradas 8 execuçõ
es com 25 mortes. 

Não sei se ressurgem os esquadrões da morte 
ou se são, como chamam modernamente, os justi
ceiros. Sei que a escalada dos homicfdios, a qual
quer muro, cresce assustadoramente. 

A matéria da revista lstoÉ cita algumas histó
rias de que, no Brasil, em São Paulo, se mata por 
nada. O tema da violência é abordado e diz~e que o 
brasileiro mata à-toa. No ano passado, na região 
metropolitana de São Paulo, ocorreram 7.358 homi
cfdios, e pelo menos 30% deles por motivos fúteis. 

Registro a presença de duas autoridades: o 
Presidente da Associação Nacional dos Delegados 
de Polícia e um colega, delegado de policia de São 
Paulo, que vieram ajudar-me na elaboração desses 
dados, pois sabem a posição aflitiva das autoridades 
policiais, que não estão encontrando meios e condi
ções de trabalho sadio para oferecerem um trabalho 
eficiente à sociedade brasileira 

A Srt. Marina Silva - Permite-me V. ExA um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Pois não, Excelência 

A Srt. Marina Silva - Estou acompànhando o 
seu pronunciamento, que considero mui1o importan
te. V. Ex• faz referência ao documento da CNBB, 
que é muito rico, com uma orientação que vai desde 
a pol~ica - como a Igreja orienta os católicos para 
que estabeleçam uma relação com os seus repre
sentantes - e de como escolher os polflicos, até dire
trizes mais gerais, de como fazer a inclusão social 
neste País de excluídos. Nobre Senador, o problema 
da violência é algo sobre o qual poderfarnos parar 
para refletir da seguinte forma: há alguns anos, no 
Brasil, com certeza, existia violência também, mas 
cabe a nós indagarmos por que, neste momento, ela 
é tão mais forte? Por que na sociedade, de alguma 
forma, aqueles que são excluídos, que têm algum di
reito, que têm alguma forma de viver com uma certa 
decência parece se protegerem contra aqueles que 
vivem numa situação de completa barbárie? Por que 
isso ocorre? r: o fenômeno da exclusão social que 
acontece no mundo, mais particulanmente nos par
ses do Terceiro Mundo. E o Brasil, perversamente, 
faz parte dessa cifra de países de exclufdos com 

uma contribuição lamentavelmente muilo grande, 
onde não existe reforma agrária, as pessoas não 
têm acesso à terra, portanto, são desempregados. O 
modelo de educação que temos até hoje não possi
bilita às pessoas um meio de sair da s~o. mú
tas vezes, de penúria em que vive para um acesso 
ao conhecimento, tendo a possibilidade de disputar 
o mercado de trabalho com decência. A maioria das 
crianças que entram na escola sequer chegam a 
completar o primeiro grau. O problema da violência 
no Brasil tem uma raiz social mtito forte. O docu
mento da CNBB, ao qual V. Ex• começa fazendo re
ferência, tem m~o a ver com o este seu pronuncia
mento. Creio que o grande desaflo da humanidade, 
o grande desaflo dos brasileiros, dos homens e mu
lheres de bem é favorecer a inclusão desses milho
as de brasileiros que hoje estão à margem, que não 
estão fazendo a viagem da possibilidade de sobrevi
ver com a mfnima decência. Lamentavelmente, na 
Amazônia- repetidamente tenho dilo -,as pessoas 
que antes viviam - e V. ExA conhece a Amazônia -
num barraco, ainda que numa palafita, viviam com 
dignidade. Hoje, vivem em favelas, nas periferias da 
cidade. Manaus, por exen1J~o, tem 75% da popula
ção do Estado; o a capital do Acre está com 53%; e 
a capital do Estado do Amapá deve ter aproximada
mente 75% também. Então, esse processo perverso 
faz com que as pessoas, sem aHemativa, do ponto 
de vista social, cultural, de trabalho, passem a lançar 
mão dessas formas bárbaras de existência de rela
cionamento humano. r: lamentável que uma socie
dade que começa a ficar completamente degradada 
.não veja perspectiva de sair dessa situação de pe
núria. Mais lamentável ainda é a análise do proces
so que levou a toda essa situação de penúria, crian
do seres humanos que, mu~ vezes, passam a ser 
seres humanos pela metade, quer nas condições de 
vida, quer nas formas de se relacionar uns com os 
outros. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço à Senadora 
Marina Silva e incorporo ao meu discurso a sua ma
nifestação. Penso que se trata de um alerta ao Go
verno, que não pode virar as costas à periferia sofri
da das nossas cidades; caso contrário, haverá a in
vasão dos grandes centros, e a orbe tranqililamente 
transformará a vida do cidadão em algo impossfvel 
de ser vivido em função da superpopulação. E as 
prefeituras não poderão, em hipótese alguma, acom
panhar o crescimento demográfico e dar toda assis
tência 

Imaginem se esse êxodo continuar a invadir as 
nossas cidades. Sofreremos terrivelmente com um 
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índice muito elevado, não digo no aspecto do au
mento da criminalidade, mas da violência, que está 
claramente vinculada ao aspecto social. 

O Sr. casildo Maldaner - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA -Ouço o nobre Colega 
O SR. CASILDO MALDANER • Senador Ro

meu T uma, V. Ex• aborda três temas importantes. 
Primeiro, o caso dos bancos. Estamos para votar o 
PROER numa situação inquietante, pois para salvar
mos a situação financeira do País, precisamos apli
car recursos. Os desvios de recursos está campean
do no País e nos deixa alordoados, com maquíação 
de balanços e assim por diante. V. Ex" adentra o 
tema da CNBB, da Fraternidade e Política. Parece 
que fica no meio esse tema que V. ExA aborda hoje, 
e fecha bem, e estava culminando com a estrutura
ção da própria polícia e da segurança do País. Na 
verdade, precisamos de uma polícia bem aparelha
da para que possa apurar, inclusive, esses desvios. 
V. Ex•, portanto, foi muilo feliz em abordar tudo isso 
nesta tarde. O tema central, que é a CNBB, abrange 
tudo isso. Temos que ter uma política social, quer di
zer, o direito de participação para incluir os excluí
dos, mas, ao mesmo tempo, temos que ter uma poli
cia aparalhada para fazer com que se punam des
vios, como vêm acontecendo, quando se fazem ma
quiagens em balanços de bancos, já que, no fuldo, 
é o dinheiro dos brasileiros. Se vamos aprovar o 
PROER para salvar essa sitUação, é o dinheiro dos 
brasileiros que vai faltar para o tema principal da 
CNBB, que é a fraternidade, uma política responsá
vel. assim por diante. Assim, Senador Romeu Tuma, 
como V. ExA vem sempre à tribuna analisar temas . 
de profundidade incalculável, receba os nossos 
cumprimentos. 

O SR. ROMEU TUMA ·Agradeço a V. Ex•, Se
nador Casildo Maldaner. V. Ex• sabe a admiração 
que tenho pela sua pessoa e pela presença perma
nente nos grandes temas nacionais. 

Não posso ter· a pretensão de defender o Presi
dente Fernando Henrique no aspecto do sistema fi
nanceiro. Acredilo que a própria evolução dos acon
tecimentos, que vem de anos. fez com que o Gover
no resolvesse abrir o tumor. No entanto, precisou 
salvar o sistema financeiro; caso contrário, através 
dele, poderia levar o sistema produtivo nacional a 
uma quebradeira geral. 

Parece-me que não há qualquer sentido em se 
pensar que estava ele escondendo qualquer fato 
grave que hoje os principais jornais estampam em 
suas manchetes, senão teria feito. As informações 

estão saindo do Banco Central. Não sei se houve ou 
não omissão, depende das apurações que a própria 
polícia poderá fazer através de inquérito. É uma ou
tra coisa Mas o Governo, provavelmente com muita 
angústia, está trazendo a público os fatos e respon
dendo os questionamentos. 

Acredilo que a vinda do Presidente do Banco 
Central a esta Casa possa esclarecer nossas d(Jvi
das e, assim, possamos ter embasamento para futu
ras decisões que tenhamos que tomar. Por isso, 
agradeço a V. Ex• essa indicação em seu aparte. 

Voltando à analise do carnaval no Rio, salienlo 
que o Secretário de Segurança Pública do Rio de 
Janeiro e o delegado Hélio Luz têm procurado me
lhorar a imagem daquele Estado especialmente pe
rante os turistas. E a Veja esta semana traz, na ma
téria "Uma imagem melhor", pesquisa sobre o turis
mo no Rio de Janeiro e em outras cidades brasilei
ras, mostrando uma visão melhorada dos turistas 
em relação à segurança. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA • Ouço V. Ex• com pra-
zer. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Gostaria de extemar 
em primeiro lugar o meu apoio à ca• npanha da Igre
ja. Consistente com as passadas Campanhas da 
Fraternidade, esta, de justiça e política, é colocada 
lado a lado. e constitui um chamamento a todos nós 
que fazemos parte da vida política brasileira, sobre
tudo com a responsabilidade por sermos senadores. 
Tive a oportunidade de ler boa parte do livro da 
Campanha da Fraternidade deste ano e acredito que 
constitui leitura obriga1óría para todos nós. Conside
ro importante também a manHestação de V. Ex• com 
respeito ao rigor para com aqueles que procederam 
de forma irregular na administração das instituições 
financeiras do País. No que diz respeito à violência 
que se registra, sobretudo na cidade onde nós mora
mos,. São Paulo, nestas (jtimas semanas, inclusive 
nos feriados de Carnaval - um índice extraordinário 

_ de violência, de homicídios, de roubos e de assaltos 
-, é importante que as autoridades estejam procu
rando perceber que não se pode estar acomodado 
simplesmente pelo fato de estar havendo - e af até 
com sucesso - maior estabilidade da moeda brasilei
ra, na medida em que as condições de desemprego, 
as condições de remuneração tão baixa da popula
ção certamente estão contribuindo para que haja 
tanto desespero, tante tensão nas grandes metrópo
les, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras. Final
mente, Senador Romeu Tuma, relativamente àquilo 
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que V. Ex• conhece tão bem, por ter dedicado gran
de parte de sua vida à Policia Federal e conhecendo 
V. Ex• tão bem os episódios diffcels por que pas
sam. por exemplo, os delegados, quero dizer que 
ainda hoje conversei com o delegado de policia, Di
retor da Corregedoria da Policia Civil de SAo Paulo, 
que assumiu hâ poucos dias, Dr. Roberto Mauricio 
Genofre. Disse-me aquele diretor que, em relação 
ao episódio relatado pela Senadora Marina Silva, 
havia encaminhado ao delegado-geral uma solicita
ção para que seja instaurado regular procadlmen1o 
administrativo, objetivando o deslinde de eventual Ir
regularidade na conduta do delegado de policia Tal 
procedimento, além de ensejar ao Interessado am
pla possibilidade de esclarecer o rumoroso episódio 
que o envolve, atende também ao dever de Estado 
de apurar quaisquer faros relevantes noticiados à 
autoridade do Governo de São Paulo, no caso o Go
vernador Mârio Covas. Aqui, Senador Romeu Tuma, 
estou me referindo ao procedimento do delegado 
que propôs à própria Diolinda Alves de Souza que 
ela pudesse ir para casa cuidar de seu filho, que os 
demais líderes do MovimeniO dos Sem-Terra pudes
sem ser liberados, desde que seu marido, José Rale 
nha, se entregasse. Trata-se de um episódio que 
não guarda relação com a tradição jurfdica brasilei
ra. Espero que a policia de São Paulo possa realizar 
um trabalho adequado, no qual se apure a· respon
sabilidade da autoria de procedimenios,. que não 
condizem com a nossa legislação. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. EXA pelo· 
aparte. Posso garantir que, conhecendo os delega
dos que dirigem a Policia Civil de São Paulo e o Dt." 
Roberto Mauricio Genofre, com quem trabalhei du
rante um largo periodo da minha vida profissional, 
terâ satisfeita a sua reivindicação, '!leia honestidade 
de trabalho que representa esse novo CorreiJector 
da Policia Civil de São Paulo. 

Vou me permitir-me não ler o resto do meu pro
nunciameniO, pedindo à Presidência que o conside
re como lido. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Quero felicitar V. ExA por 
todo o discurso, é claro, sempre oportuno. De modo 
espacial, reporto-me ao inicio do pronunciameniO de 

V. Ex'. Na verdade, hoje, o chamado Grupo Católico 
do Congresso lançou uma publicação, que é oópia 
da Campanha da Fraternidade da CNBB para este 
ano, essa que V. Ex• está mostrando. Ela se destina 
aos Deputados Estaduais. Aos Deputados Federais, 
Senadores e Vereadores. A nossa idéia, e dizemos 
com toda clareza, embora seja do Grupo Calólico, 
não é nem calólica nem cristã, mas trata-se de hu
manismo, de ética, de moral, de dignidade, do bem 
comum. V. Ex• bem salientou que, a exemplo do que 
propõe a CNBB, uma vez que o teme este ano é po
litica e justiça, se promova, dentro do possivel, nas 
casas legislativas brasileiras essa discussão entre 
os Senadores, os Deputados, Vereadores. Por isso, 
estâ sendo enviada uma cópia do texiO a todos nós, 
para que façamos uma anâlise desse tema tão com
plexo, a distinção entre a corrupção e a sociedade, 
no Congresso entre a classe politica, o que é o que 
não é, como deve e como não deve ser feito. Então, 
essa é a decisão que hoje, juntamente com o Vice
Presidente da Replblica, esse grupo !ornou. O do
cumento foi impresso e está sendo distribuido via 
UPI - União Parlamentar Interestadual, às assem
bléias legislativas e a todas as cãmeras de vereado
res, com o objetivo de um amplo debate. Penso·que 
ele é oportuno, é necessârio, é jus10. A Senadora 
Marina· Silva coloca muito bem que a questão social 
é gravissima Vârias vezes tenho me perguntado o 
que temos feito até hoje no sentido de discutir essa 
questão, porque nós aqui, no Parlamento, convive
mos com a classe média para cima Qual é o pobre
como pergunta a Senadora Marina - qual é o miserá
vel da zona norte ou da zona sul que pode entrar no· 
gabinete do Senador Pedro Simon, da Senadora 
Marina ou no gabine!e de V. ExA; representante de 
São Paulo? Quem pode chegar até aqui tem condi
ções. Então, temos de olhar para. este Pais de tan
tos contrastes. Se me perguntassem qual é a grande 
dificuldade de administrar o Brasil, diria, com toda a 
singeleza: o drama de administrar o Brasil é nos de
pararmos com dificuldades irreconclliâveis, ou seja, 
em nosSO pais temos 5% de classe rica, como nos 
Estados Unidos, Europa ·e Japão; e temos 16% ou 
15% de classe média, enquaniO a Europa e os Esta- -
dos Unidos têm 85% de classe média; e ternos 85% 
de classe pobre ou miserável. Então, os Estados 
Unidos e a Europa são administrados, a rigor, para a 
classe média. Os 5% de pobres que se adaptem 
àquela realidade, e os 5% de ricos são fiscalizados 
por melo do imposto de renda No Brasil, a gente 
quer fazer caridade, distribuir pão para o pobre, para 
o miserável que estâ morrendo de fome. Os 5% da 
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burguesia e os 16% da classe média têm governo; 
mas os 85% da classe pobre ou miserável, a rigor, 
não têm governo, não têm fiscalização, não têm 
ação. Então, o debate e o estudo dessa questão 
parecem-me fundamentais. Perdoe-me por abusar 
do tempo do pronunciamento de v. ExA, mas en
tendo que a Senadora Marina Silva colocou bem o 
problema. O Presidente da República tem toda ra
zão quando disse que não há razão para essa 
moça estar na cadeia, aliás, para esses jovens es
tarem na cadeia. Reforma agrária é uma questão 
para ser debatida. Podemos ser totalmente a favor 
ou não. Sabemos que neste Senado há grandes 
proprietários de terra que são contrários à reforma 
agrária. Podemos divergir em nos'sos pontos de 
vista, mas colocar pessoas na cadeia, não. Acredi
to que o Presidente da República fez bem, porque 
nem na época da ditadura militar foi feito isso. 
Essa moça Ef 6 marido dela já estão se transfor
mando em líderes. O Governo está criando uma 
grande líder e um grande líder do movimento da 
reforma agrária. Quer dizer, o Governo não, per
dão, a justiça. A irresponsabilidade desse juiz -
perdoem-me a sinceridade - está criando mártires. 
Daqui a pouco pode acontecer qualquer coisa. 
Essa moça já foi parar no hospital, e assim estará 
criada a "santa" pela incompetência e irresponsa
bilidade. Pelo amor de Deus! No Rio Grande do 
Sul - onde eu fui governador -. assim como no 
Brasil inteiro, estamos convivendo há muito tempo 
com esse problema de invasão de terras. Por que, 
de repente, esse juiz resolveu mandar prender 
essa moça? Isso é piada Perdoem-me a sinceri
dade, mas é piada, é fazer o jogo do adversário. 
As vezes eu acho que esse juiz está fazendo de 
propósito: "olha, deixem ela presa lá porque preci
samos ter uma vítima ... ". Se não fosse assim, não 
agiria com tanta irresponsabilidade. 

O SR.ROMEU TUMA - Agradeço o aparte de 
V. Ex•, Senador Pedro Simon. Antes do início do 
meu discurso. V. ExA recomendou que eu aprofu'l
das~e na análise desse documento da CNBB. 

No último domingo, na missa da paróquia São 
Judas Tadeu - sou frequentador e devoto de São Ju
das -, conversando com o ... 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex• é esperto, esco
lheu bem o santo. 

O SR. ROMEU TUMA - É um bom amigo. 
Como estava dizendo, conversando com o Padre Al
berto, meu amigo, falei sobre a Campanha da Fra
ternidade. E ele deu-me um manual da campanha. 

Vim a Brasília disposto ver o material que os jornais 
estavam publicando para poder analisá-los frente 
aos objetivos da Campanha da Fraternidade, porque 
essa campanha se refere especificamente à justiça 
e à paz, que se abraçaram. 

Já em Brasília, aceitei um convite para tomar 
café com o Sr. Vice-Presidente. Tomei um susto, 
mas de alegria, porque se discutiria o que realmente 
São Judas tinha inspirado em meu pensamento, no 
domingo, durante a missa Naquela oportunidade, 
disse que não me atreveria a meditar sobre o texto, 
porque esperava que V. Ex• o fizesse. pois V. Ex• o 
faz com muito mais brilhantismo, com muito mais in
teligência que eu. 

O Sr. Pedro Simon - Dificilmente teria alguém 
com a autoridade, com a dignidade, com a compe

- tência - e o que é importante -, com a seriedade e 
com o caráter de V. ExA para realizar essa tarefa. 

O SR. ROMEU TUMA - Muito obrigado. 

O Sr. Pedro Piva - V. E:xA me permite um apar-
te? 

O SR. ROMEU TUMA - Com muito prazer, Se
nador Pedro Piva 

O Sr. Pedro Piva - Meu Colega, o Senador Pe
dro Simon, adiantou o que eu ia dizer. Dificilmente 
alguém, nesta Casa, tem a autoridade, a competên
cia e a honestidade para tratar desses assuntos 
como V. Ex•. Fiquei aqui até esta hora para lhe cum
primentar. É sempre um prazer ouvi-lo falar sobre 
esses temas. Parabéns, Senador Romeu Tuma V. 
Ex• dignifica esta Casa · 

O SR. ROMEU TUMA - Senador Pedro Piva, 
agradeço as palavras de V. Ex• e perdOo-lhe o exa
gero porque V. Ex• é meu irmão. Mas fica o registro. 

A s ... Marina Silva - V. ExAme permite um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Com muito prazer, Se
nadora Marina Silva. 

A Srl Marina Silva - Parece-me que o docu
mento da CNBB muito inspirou os Srs. Senadores 
e expressa objetivos que são muito interessantes. 
Na página 40, são descritos os ObJetivos específi
cos da Campanha da CNBB. "1. ampliar o conceito 
de política para além de processos eleitorais;". 
Isso é muito interessante porque, às vezes, os ci
dadãos associam a política apenas ao momento 
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da eleição. "2. oferecer elementos para um novo 
exercício da política a partir do pobre e do excluído; 
3. incentivar as pessoas a se tornarem sujeitos da 
ação política na promoção do bem comum; 4. cla
rear a ligação da política com o cotidiano das relaçõ
es familiares, comunitárias e eclesiais; 5. estimular a 
militância política e o exercício de cargos públicos 
revisando permanentemente a prática do poder." En
foco uma questão que se refere à prática do poder. 
Geralmente, o poder é entendido como algo que se 
concentra. Tenho uma teoria de poder que é com
pletamente adversa. Para mim, o poder, quanto 
mais diluído, mais forte ele é. ESl!a frase não é mi
nha, é uma citação do oráculo do I Ching que diz 
que a água é tãó poderosa porque não oferece re
sistência alguma. Não é a água que mata as pes
soas; são as pessoas que morrem dentro da água 
O poder também poderia ser assim. Tudo que se 
concentra tem uma facilidade muito grande em se 
quebrar. Esse tetó Só se sU$1enta porque está apoia
do em vários pilares. Se fosse sobre um pilar só, 
com certeza já teria caído por terra A concepção de 
poder é dividir o poder. O meu poder tem que estar 
em V. Ex•, nos Senadores Pedro Simon, Antonio 
Carlos Valadares, em todos nós. Se for assim, será 
forte, duradouro e benéfico. Se estiver só em mim, 
se destruirá muito fácil e, com certeza, não será tão 
benéfico, porque ninguém dá conta da diversidade 
da sociedade, dos aspectos diferenciados da vida 

Achei muito interessante essa questão de repensar 
o poder. Já que estamos falando de um documento 
religioso - talvez o meu pensamento de poder seja 
sonho, e eu gosto muito de sonhar-, vou aqui resga
tar uma passagem bíblica que relata que São Tomé, 
para acreditar que Jesus realmente havia ressuscita
do, pediu que Ele lhe mostrasse as mãos chagadas. 
Jesus obedeceu, mas disse que infelizmente São 
Tomé era um homem que não~dava um bom exem
plo, porque bem-aventurados são aqueles que acre
ditam mesmo sem estar vendo. Acredito que temos 

que começar a sonhar, começar a acreditar para po
der ver as coisas. E eu faço isso. Vou sonhando, 
acreditando, aí vou vendo as coisas acontecerem. O 
desafio de acabar com a violência, de acabar com 
os excluídos pode parecer impossível - acabar no 
sentido de possibilitar uma inclusão social, não de 
eliminá-los fisicamente, é claro -, mas não é. Já dizia 
o poeta que sonho só é sonho quando se sonha so
zinho; quando se sonha em multidão, o sonho vira 

realidade. Aqui não temos uma multidao, mas há al
guns; lá fora deve haver muitos, principalmente os 
excluídos, que querem ser incluídos de alguma for-· 

ma. Parabenizo V. Ex._ pelo seu pronunciamento. O 
documento da CNBB, que tem um fundo religioso, 
serve para todos nós, de qualquer religião. Sou de 
formação católica e entendo que nesse documento 
encontramos lições para todos os partidos. O meu 
Partido se sente muito contemplado nessas orienta
ções; os demais, com certeza, se sentirão também, 
porque, afinal de contas, ninguém faz uma agremia
ção para praticar o mal, para praticar a corrupção. 

lodo mundo tem um bom propósito. t: esse 
bom propósito que os Parlamentares católicos de
vem tentar implementar nesta Casa. Estou imbuída 
desse propósito, ainda que pareça um sonho. Quero 
crer para ver. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço-lhe o aparte, 
nobre Senadora Marina Silva. 

Seus sonhos representam a esperança de uma 
grande maioria sofrida do povo brasileiro. Com sua 
fé e disposição de luta, eles em breve realizarão 
esse sonho, porque contarão com o apoio de todos 
os Senadores que têm assento nesta Casa, pois -
acredito -a maioria deles têm o mesmo sonho de V. 
Ex•. 

Pediria ao Senador Pedro Simon que, na próxi
ma reunião, convidasse a Senadora Marina Silva 
para participar desse grupo, porque S. Exi, sem dú-
vida, colaborará com bastante eficiência. ·~ 

Recortei um artigo de GHberlo Dimenstein •o 
Plano Real é Assassino"? Nele, o jornalista aborda 
algumas análises de policiais sobre a violência du
rante o carnaval. Diz que foi o real, cujo maior poder 
aquisitivo permitiu a compra de bebidas e drogas, 
que incorporou a manifestação de violência dos ci
dadãos que se divertiram no Carnaval. 

Tenho minhas dúvidas sobre isso, mas não en
tro no mérito para não me alongar. 

Por falar em droga, precisamos ter muito cuida
do com a discussão sobre a liberalização da maco
nha e outros produtos que possam levar o homem a 
perder o seu raciocínio e difiCultar até o uso de sua 
inteligência. A tese da despenalização - esse não é 
um termo juridico -, que poderá refletir na população 
menos esclarecida, é no sentido de não levarmos o 
usuário às prisões, à cadeia, mas de aplicar-lhe pe
nas alternativas de restrições de direito, para reedu
cá-lo e apoiá-lo na caminhada de rec1.4Jeração. 

Um amigo jornalista foi ao México e de lá trou
xe-me uma camisa que fala de marijuana, como é 
chamada a maconha em Acapulco. Quer dizer, pre-
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tende-se levar à discussão o tema de descriminali
zação, faz-se a propaganda da droga 

No jornal Folha de S. Paulo, há um pequeno 
artigo sobre uma enquête a respeito da droga feita 
com os jogadores da seleção brasileira. As opiniões 
são divergentes. 

Na semana passada foi publicado um artigo de 
Otavio Frias Filho - mandei um telegrama cumpri
mentando-o -, em que ele diz que estamos zonzos, 
perdidos e tontos nas discussões sobre o encami
nhamento do problema das drogas. 

O Senado não pode descuidar-se ao entrar 
nessas discussões. Esta Casa é que vai fazer as leis 
estabelecendo os mecanismos para a sociedade en
contrar o seu caminho e para encontrar um caminho 
sadio; a sociedade depende de nós, de nossas leitu
ras, de nossas análises, de nossas discussões nos 
centros irradiadores dos projetos. 

Queria terminar lendo um trecho também da 
Campanha da Fraternidade: 

"Muitos parecem não se dar conta de que os 
políticos, no exercício do poder, fazem as leis e to
mam decisOes que vão interferir diretamente na vida 
dos cidadãos ... S6 haverá justiça e paz se houver 
leis justas, boa administração p(blica, distribuição 
equilibrada de cargas e benefícios, isto é, se houver 
uma boa política". 

PIO XII dizia que depois da religião a tarefa 
mais importante do homem é a política 

Era isso que tinha a informar. 

Espero não ter cansado V. Ex"s. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROMEU TUMA EM SEU DISCURSO: 

A VJOLIÕNCIA E A POL[TJCA 

A lg reja Católica, nesse perl ado de Quares
ma, está empenhada na Campanha Fraternidade 
e Política, sob o lema deste ano Justiça e Paz 
se Abraçarão. O objetivo é formar a consciência 
política das pessoas a fim de que exerçam sua 
cidadania. Os católicos, entre os quais estamos 
incluidos, entendem que a cidadão deve conhe
cer seus direitas e deveres para uma convivên
cia social condizente com a dignidade da pessoa 
humana. 

Nesta manhã, na residência do Senhor Vice
Presidente da República, Dr. Marco Maciel, deputa
dos e senadores se reuniram para discutir a melhor 
forma de difundir o tema e as alternativas para fazer-

mos chegar essas idéias às bases políticas, Assem-
. bléias Legislativas e Câmaras Municipais, entre os 

coordenadores do grupo partamentar católico temos 
os Senadores Lúcio Alcântara e Pedro Simon, que 
ocupou recentemente esta tribuna para expor o 
tema e que, acredito, juntamente com o Senador Lú
Cio Alcântara, voltará a tratar sobre o assunto com 
mais profundidade. 

Esta é a oportunidade, Senhoras e Senhores 
Senadores, de se mostrar o quanto se trabalha nes
ta-Casa, aproveitamos o gancho de Dom Lucas, em 
artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo edi
ção do dia 21-2, intitulado O Abraço, no qual há um 
destaque de edição: Nada é tão contrário à tratemi
dade quanto a corrupção na política 

"Porque o bem comum, no dizer de 
Aris1óteles, é mais sagrado - mais divino, 
diz o filósofo - do que o bem individual, a 
política se toma uma atividade que cada 
qual, governante ou governado, deveria 
exercer, não improvisadamente, empirica
mente, mas com competência, responsabili
dade e senso do dever. 

Porque a política assim se chama por 
estar voltada para a Polis, a cidade e a con- ·~ 

vivência humana na cidade é parte integran-
te e oonstitutiva dela a promoção da cidada-
nia no que esta significa como direitos e de
veres, como ideal e como tarefa, como. exi
gência e como condição." 

Lamentavelmente, a· leitura dos. jornais das 
principais cidades brasileiras . não nos permite 
otimismo .em relação a dignidade da pessoa hu
mana. As famílias de bem estão acuadas, assus
tadas, em pânico e aprisionadas em seus lares, 
refém do crime organizado, dos traficantes de 
drogas ou do mais simples marginal, que hoje já 
não se retrigem às periferias das grandes cida
des. Estão em todos os lugares, não há mais li
mites para ação criminosa. 

Não pretendo me estender sobre o assunto, 
mas não posso deixar de registrar minha repulsa e 
principalmente a minha preocupação com essa es
calada da violência, que denota a falência da sis
tema policial brasileiro não podia ser outra a ava
liação do cidadão, do pai de família e, enfim, da 
sociedade de bem. A situação chegou ao absurdo 
dos traficantes impedirem a ação social do Exérci
to numa favela do Rio de Janeiro, o que mereceu 
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de O Globo, em sua edição de 25 de fevereiro, a 
seguinte manchete: Traficantes impedem a ação 
do Exérc~o em favela. O objetivo do Exérc~o era 
o de ajudar os desabrigados vítimas das fortes 
chuvas que caíram sobre a cidade. Para tanto en
viaram à favela da Rocinha 11 15 soldados, dois te
nentes-médicos e dois enfermeiros e, observe-se. 
desarmados. 

O quadro de violência em São Paulo não é 
muito diferente do que acontece no Rio e outros 
estados brasileiros, que parecem dominados 
pelo crime organizado. Aliás, a situação em São · 
Paulo tem se agravado. Nos dois primeiros me
ses do ano, segundo o jornal O Estado de S. 
Paulo, em sua edição de 27 de fevereiro, ocorre
ram na capital e grande São Paulo 13 execuçõ
es, com 33 mortos no mesmo período do ano 
passado, foram registradas 8 execuções com 25 
mortos. Ou seja, verificou-se um aumento de 62 
por cento. Mata-se a sangue frio. Numa madru
gada de domingo quatro rapazes, à 1 h40min, 
conversavam em frente a um salão de baile funk 
na estrada do MBoi Mirim, no Jardim Ângela. De 
repente, três homens apareceram e atiraram no 
grupo. Três morreram na hora e um quarto ficou 
gravemente ferido. 

Os números são assustadores, senhoras e 
senhores senadores. a Revista lstoÉ, que se en
contra nas bancas, aborda o tema da violência 
com o titulo O brasileiro mata a toa No ano passa
do ocorreram na região metropolitana de São Pau
lo 7.358 homicídios, e pelo menos 30 por cento 
deles ocorreram por motivos fúteis. No último car
naval foram registrados 219 assassinatos, 42,2 
por cento a mais do que no carnaval de 1995. 
Ante os números de São Paulo, o secretário de se
gurança carioca, delegado Hélio Luz, mostrou-se 
otimista com o balanço dos assassinatos no Rio. 
Considerou baixo o nível de ocorrência, com •ape
nas" 82 mortes. 

É urgente o reaparelhamento das policias esta
duais e federal. De nada adianta organizar planos de 
ações, iludir a população com promessas de ações 
contra o crime, quando se sabe que nada sairá do 
campo das boas intenções por absoluta falta de re
cursos para acionar o sistema repressor. Isso acaba 
aumentando o descrédito da população em relação 
à polícia 

Aproveito o momento para destacar o esforço 
que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de 

Janeiro vem desenvolvendo no sentido de mudar a 
imagem da polícia, mas isso ainda não basta ante a 
organização dos traficantes de drogas. Urge uma 
ação integrada das polícias dos principais Estados. 
com o apoio da Polícia Federal. 

Além do combate ao crime organizado torna-se 
igualmente urgente um controle maior sobre o uso 
de armas. Segundo a revista Isto É, um em cada 
queitro habitantes na Grande São Paulo circula ar-

• mado. O modelo adotado pela policia de Nova Ior
que precisa ser seguido pela polícia brasileira. Além 
do programa de controle de armas, as autoridades 
passaram a exigir maior eficiência da polfcia Uma 
vez por mês cada comissário tem de dar explicações 
sobre o aumento de alguma modalidade de crime na 
região sob sua responsabilidade. Além disso, há em 
Nova Iorque um conselho comunitário que recebe 
doações da população e distribui verbas e equipa
menlos à polícia 

Não há como negar que uma boa parte da 
violência não se confunde com o crime, e pode ser 
atribuída a ausência de uma educação adequada 
e à crise social. As perspectivas não são otimistas, 
pois a crise social só tende a aumentar com o 
crescente desemprego, especialmente ·na Grande 
São Paulo. Nessa situação, só resta à polfcia ·um 
trabalho preventivo através do maior corrtrole ao 
uso de armas. 

Não basta apenas combater o tráfiCO e o uso 
de drogas, especialmente no momenlo em que se 
assiste a um maior apelo ao uso de drogas oom o 
Ecstasy e a maconha A classe polftica não pode fi
car indiferente e relembro trecho da campanha da 
fraternidade: 

"Mútos parecem não se dar conta de 
que os políticos, no exercício do poder, fa
zem as leis e tomam decisões que vão inter
ferir diretamente na vida dos cidadãos ... Só 
haverá justiça e paz se houver leis justas, 
boa administração pública, distribuição equi
librada de cargos e beneffcios, Isto é, se 
houver uma boa política." 

Nobres Senadores, vamos dar nossa contribui
ção para conter a violência Nada impede que ama
nhã avllimasej&umd&nós. 

Muilo Obrigado." 
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O SR. ROMERO JUCÁ • Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res} -Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá 
para uma comunicação inadiável 

O SR. ROMERO JUCÁ • Sr. Presidente, há al
guns dias, ao saber que o Relator da reforma da 
Previdência, Deputado Euler Ribeiro, havia retirado 
do relalório o fim do IPC pronunciei-me contrário à 
manutenção dessa instituição nos tennos em que 
funciona hoje. Dizia naquela oportunidade que era 
inadmissivel que a classe politica dirigente, o Con
gresso Nacional • Senadores e Deputados - legislas
se para o resto do Brasil fazendo os ajustes neces
sários no sistema previdenciârlo nacional e teimasse 
em manter ou em caracterizar, nesta Casa. privilé
gios. Naquele momento, declarei-me favorável à ex
tinção do IPC e defendi • como defendo agora - que 
os Parlamentares e os membros que aluam por co
bertura do I PC tenham o mesmo tratamento dado 
aos servidores ptblicos. Quero fazer hoje essa rea
firmação, Sr. Presidente, porque, nesta oportunida· 
de, gostaria de lamentar que a Assembléia Legislatf. 
va de Roraima esteja andando exatamente no sentf. 
do oposto da realidade e do clamor nacional. Quer(!, 
neste plenârlo, condenar a iniciativa da Assembléia 
Legislativa, que deu inicio à tramitação de um proje
to que cria o instit~ de previdência da Assembléia 
Legislativa do Estado de Roraima. Enquanto luta
mos para acabar com o IPC, a Assembléia Legislati
va de Roraima tenta criar o seu próprio instituto de 
·pensão. 

Reafinno que lamento a posição da Assem
bléia e da maioria dos Deputados do Estado, porque 
entendo que não é passivei qualquer categoria, mt.i· 
to menos a de polfticos, ter um atendirnen1D diferen
te do restante do Pais. 

Lamento, pois, esse fato e apelo para que as li· 
deranças e a Presidência da Assembléia Legislativa 
de Roraima efetivamente não dêem andamento a 
esse esdrúxulo projetO. que busca dar privilégio a de-
putados estaduais. .~- . · 

Por fim, reafirmo aqui a posição de que os ser
vidores públícos, os Parlamentares e toda a socieda
de brasileira devem ter apenas um regra para as 
aposentadorias e para a concessão de beneficias. É 
inadmissivel que qualquer segmento tenha privilé
gios num pais onde tantos são deserdados da sorte. 

Era o que·tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res} • A Presidência comunica que, tendo encerrado 
a votação para a escolha de Suplente da Mesa, no-

meará uma comissão, composta dos Senadores Ro
mero Jucá e Marina Silva, para proceder à apura
ção. 

Solicito aos servidores da Mesa que tragam a 
uma para contagem das cédulas. (Pausa.} 

(Procede-se à contagem das cédulas.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) - Foram encontradas na uma exatamente 61 cé
dulas, número igual ao de votantes. 

Passamos agora à apuração dos votos. 
(Procede-se à apuração.} 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) • A Mesa vai proclamar o resultado: eleito, com 
·58 votos, o ex-Uder do Partido dos Trabalhadores, 
Senador Eduardo Suplicy, a quem convido para as
sumir a presidência dos trabalhos e nos dar a honra 
de encerrar esta sessão. 

Eu queria fazer um parêntese para dizer que 
nos sentimos honrados com a presença marcante 
do Senador Eduardo Suplicy na Mesa, uma vez que 
S. ExA tem um passado recomendável por fazer um 
trabalho efetivo em tevor do aprimoramento não só 
da nossa instituição, como da democracia no Brasil. 

: . PeQO ao Senador Eduardo Supllcy que assuma 
a Presidência e, no lugar __ do Presidente José Sar· 
ney, encerre esta sessão. 

· O Sr. Ant6nio Carlos Valadares, &r 
plante de Secretário, d8ixa a cadeira da pre
sidtmcia, que é ocupada {J(IIo Sr. Eduardo 
St.p/icy, Suplente de Secretkio. . · 

O SR. Pf!ESIDENTE (Eduardo Suplicy) ·Se
nador Antonlp Carlos Valadares, agradeço a gentile
za e atenção das palavras de V. Ex•. Agradeço a 
confiança com que meus pares me elegeram para ser 
parte da Mesa. como s~ Espero colallorar' para 
que os trabalhos desta Casa se realizem sempre da 
melhor maneira e no interàsse do povo brasHeiro. 

Gostaria de registrar, Senador Antonio Carlos 
Valadares, 'Senadcwa Marina Silva, SenadOr Romero 
Jucá, que esta é a prirrielra vez que presido uma 
sessão do Senado, ainda que tenha chegado a esta 
Casa em 12 de fevereiro de 1991. V. Ex•. Senador 
Antonio Carlos Vatadares, é o primeiro a me convi
dar para presidir os trabalhos do Senado. E agora, 
como membro da Mesa. 

Os Srs. Senadores Odacir Soares, João. Fran
ça e Ademir Andrade enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados, na forma do disposto no art 
203 do Regimento Interno. ' 

S. E)(l.s. serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre

sidente, Sris e Srs. Senadores, reveste-se de suma 



498 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

importância, o Decreto nO- 1726, de 04/12195, pelo 
qual Sua Excelência, o Sr. Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, instituiu uma Comissão lntermi
nisterial para sistematizar as informações dos diver
sos Grupos e Comissões existentes sobre os corre
dores de transporte bioceànlcos. 

Entre as incumbências cometidas à cilada Co
misSão, destaco, por sua relevância, a que determi
na a seus integrantes: "elaborar recomendações que 
permitam a !ornada de deciSão. 

Tão relevante se me afigura essa determina
ção que não hesilo em transformá-la no tema do 
pronunciamento que hora farei desta tribuna 

Efetivamente, !ornada de deciSão é tudo o que 
anda a faltar para que se converta em realidade o 
sonho secular da construção de uma rodovia bioceA
nica que hã de abrir ao Brasil sua passagem para o 
Pacifico. 

Na verdade, tudo o que precisava ser feito para 
dar concretude a esse sonho jã o foi, conforme ve
nho sublinhando em inúmeros pronunciarnenlos e 
artigos nos quais tenho abordado essa matéria. 

Com efeito, de hã muito jã se deu por conclui
do o conjunlo de medidas que pracedem a etetiva
çao de um projelo dessa envergadura: assinatura de 
acordos diplomáticos, elaboração de projetos técni
cos, estimativa de cuslos, estudos e anãlises des re
percussões ambientais, superação dos obsláculos e 
objeções contrapOS!os ao projeto, e construção do 
traçado bãsico da estrada 

O mesmo seja dito em relação ao convenci
menlo das auloridades governamentais e da opiniAo 
pública em geral, sobre o alcance do projeto, sobre 
a conveniência de sua execução e sobre os berJen. 
cios que hão de advir para o Pafs, em consequência 
de sua implantação. 

De falo, os estudos e levantamentos jã efetiva
dos sobre a matéria têm levado ao convencirneniO 
generalizado de que a concluSão dessa rodovia tran
soceãnica proporcionará entre mui1os outros, os se
guintes beneflcios: : 

- uma alternativa promissora de salda para o 
Pacífico dos produlos do Centro-Oeste e do Norte 
do Brasil 

- idêntica alternativa, também, para as Regiões 
Sul e Sudeste, de vez que ela constituirá importante 
corredor de escoamen10 de seus produtos, tanlo 
mais quanlo se sabe que a sarda para o Pacifico re
duzirá, em cerca de quatro mil milhas, a distancia 
percorrida por produtos brasileiros até alguns porlos 
de pafses asiáticos, notadarnente o Japão e os cha
mados "Tigres Asiáticos". As exportações brasileiras 

para aquele continente partem, hoje, de Santos ou 
de outros portos do Sul e Sudeste do Pafs, seguem 
pelo Canal do Panamá até SAo Francisco, nos Esta
dos Unidos, para, só, entao, cruzar o Pacifico. A re
dução drãstica dessa longa rota representará, se
gundo flnladas estimativas, uma economia anual, 
em fretes, de muifos milhões de dólares. 

- as vantagens acima citadas atingirão, tam
bém, grande parte dos pafses da América do Sul, de 
vez que a transoceAnica virá intensificar o fluxo de 
mercadorias, de capitais e de pessoas, do AHantico 
em dlreção ao Pacifico e vice-versa, reforçando o 
ideal da Integração PANAMERICANA. 

Entretanto, na relação das coisas já feitas, o 
item que mais SUIJ)reende, é o da própria construção 
da rodovia, que basicamente já foi rasgada e até pa
vimentada em cerca de 80% de seu traçado. 

Cumpre aqui esclarecer que, no .Brasil, otere
cenHie cerca de dez altemativas de interconexão 
com o Pacifico. Dessas as que considero mais viá
veis ostentam ambas a mesma condição de já se 
encontrarem basicamente prontas,dependendo ape
nas de recursos bem menores do que os que; à pri
meira vista, pareceriam necessários para um projelo 
desse porte. 

A primeira alternativa parte de cidade de San
tos, segue por S!io Paulo- Porto Velho - Rio Branco 
- Assis Brasil- lllapari- Puerto Maldonado - Juliaca
Puno - Moquegua, até atingir os portos de llo e Ma
tarlni, no Peru. 

Na segunda alternativa, o acesso do Brasil ao 
Pacifico se dá via Bolivia/Chile/Peru. 

Nesta segunda opção, a extensao da rota de 
interconexão dos portos de Santos e llo lotaliza os 
5.339 Km, sendo que ao atingir Porkl Velho ela deri
va para Guajará-Mirlm, na fronteira com a Bolfvia, 
atinge Guayaramérlm, percorre o tenritório boliviano, 
alcança o território Chileno, ganhando, por fim, os 
portos de lqulque e Arica 

Nessa rota, tomando-se em conta tão-somente 
a distância Porto Velho-llo, tênHie um lotai de 2.039 
Km, dos quais 365 cortam o solo brasileiro; 1.178, o 
solo boliviano e chileno; 496 o solo peruano, até o 
porto de llo. 

Essa altemativa vem conquistando praferência 
crescente, sobretudo em RondOnia, pelas seguintes 
razOes: 

- compreende uma rota menos extensa, com 
cerca de 250 Km a menos do que a primeira; 

- independe de grandes inversões e de obras 
de grande porte, já que constitulda por rodovias ba
sicamente jã construldas, abertas ao tráfego regular, 
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apresentando-se, ademais, totalmente pavimenta- Guayaramérim se constituem, na verdade, na opção 
das, nos trechos brasileiro e chileno, e parcialmente disponivel para promover uma vasta área que englo-
no trecho boliviano; ba, pelo menos, 1 O milhOes de hectares de terras de 

- carecem tais rodovias apenas de obras de boa fertilidade que precisam ser incorporadas ao sis-
adaptação de alguns trechos ás exigências do tráfe- tema produtivo. O crescimento do intercâmbio co-
go de um corredor bioceànico, cabendo acrescentar marcial com o Pacifiço consolida estas áreas e viabi-
que, do lado brasileiro, tais adaptações referem-se llza o seu desenvolvimenlo. 
ao alargamenlo e melhoria do piso da BR-425, no O abastecimento (90%) da Área de Livre Co-
trecho compreendido entre Abun!i e Guajará-Mirim, mércio de Guajarâ-Mirim se realiza, hoje, a parlir de 
com 130 Km de extensão, e à construção de duas !quique, que possli uma Área de Livre Comércio 
pontes: uma sobre o Rio Abufla e outra sobre o Rio niodema e diversificada. Também a Bolivia se abas-
Mamará, objelo de um tratado com a Bolivia, ainda tece lá. Os empresários chile·nos são organizados, 
por realizar. Registre-se, aliás, que as obras de competentes e agressivos no comércio exterior. O 
adaptação Já estão sendo iniciadas e que os recur- intercâmbio destes com os empresários locais será 
sos para a construção da ponte sobre o Rio Mamo- mui1D benéfico, em razlto de sua maior experiência e 
ré, acabo de diligenciâ-los, mediante emenda que melhores inlormaçOes relativas a pr9QOS intemacio-
manda inclui-los no Orçamenlo Geral da União para nais, qualidade, padronização e acabamento final 
1996; Esta , de reslo, já mereceu a aprovação da dos produ!os. 
Comissão de Orçamenlo do Congresso Nacional; Os portos de !quique e Arica tem capacidade 

- leva vantagem sobre a primeira alternativa, ociosa o podem ser importantes meios de desafogar 
pois aquela depende de longos trechos a serem os portos nacionais, uma vez que seu cuslo de opa-
construidos ou pavimentados, sobretudo no lado pe- ração é mais baixo e o frete para o mercado asiático 
ruano, implicando o cus!o dessas obras cerca de pode diminuir em 4.000 milhas para o produto·do 
500 milhOes de dólares para o Perú, e 150 a 200 mi- Centro-Oeste e Nordeste. 
lhões para o Brasil, o que, infelizmente, tem contri- Essas, em suma, são as razoes que tomam 
buído para que o ritmo de execução de tais obras mais atrativo o acesso do Brasil ao Pacifico, adotan-
seja mais lento do que o verificado com as que se do-se a rota Por!o Velho/Guajará-Mirim/l.a Paz/lqui-
referem à segunda alternativa; que e/ou Arica. 

- pesa, por último, consideravelmente, nessa Acreditamos, todavia, que ambas as allemati-
preferência de Rondônia pela segunda alternativa - vas, possam, a longo prazo, ou mesmo simultanea-
a que liga Guajarâ-Mirim, via La Paz a lquique - o mente, vir a ser adotadas, visto que ambas afere-
falo de se encontrarem nos pontos extremos desse cem vantagens distintas em relação aos diversifica-
rota c. Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim e a dos Interesses dos Estados do Centro-Oeste e do 
Zona Franca de lql.ique, porto dos mais movimenta- Norte do BrasU. 
dos daquela altura do Pacífico. · · Da mesma forma, ambas as allemativas reper-

É importante salientar que, armara incipiente, cutirAo beneficamente, seja na economia do Brasil, 
já existe intercâmbio comercial entre· Guajarâ-Mirim seja na da Bolfvia, ChUe e Peru, se tomarmos em 
e lquique. '· conta a proximidade dos portos de lquique, Arica. llo 

Por sua vez este só tenderá a crescer na medi- e Matarani. 
da em que se acelf!rarem as obras de adaptação Iniciei este pronunciamento citando a edição do 
dessa rota aos pad!Oes de um corredor oceànlco, e Decreto Presidencial ~ 1726, de 04/12195, como 
na proporção em qué se alargar, como vem-se alar- evenm sintomático da aproximação da hora de re1o-
Qando alentadoramente, o volume de negócios na mada e arremate das obras do corredor de transpor-
Ares de Livre Comércio de Guajarâ-Mlrlm. te bioceànico. 

Guajarâ-Mirim é uma cidade que viveu sempre Tao alvissareiras ~ esses decrelos, são as 
do comércio com a Bolfvia e ficou à margém do visias do Presidente da República do Peru, Sr. AtJem 
crescimento do Estado, que se processou em tomo Fl.fiii'IOII e, dentro de algtrnaS semanas. a do Presidente 
da BR-364. Guayararnérim, no Departamento de da Rep(tllica do ChHe, Sr. EduaJdo Frei Ruiz Tagle, 
Bani, na Bolfvia, também vive isolada porque, exce- em cuja palia de conversaçOes figura, com destacada 
tuando-se Ribeiralla a 88 Km, a cidade mais próxi- relevêncla, o tema da rodovia bioceànica. 
ma, acima de 1 o.ooo habitantes se encontra a 1.200 Coincidentemente, as manchetes dos jornais 
Km. As Áreas de Uvre Comércio de Guajará-Mirim !I reavivam interesse de seus lei1Dres por esse palpi-
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tante matéria Acredito, mesmo, que há de ser gran
de a surpresa dos que OtNem falar do assunto pela 
. primeira vez. quando tomam conhecimento de que 
pelo menos duas, dentre as múltiplas alternativas de 
acesso do Brasil ao Pacifico já estão virtualmente 
prontas apresentando condições de sofrivel trafega
bilidàde. 

E é aqui que desejo dar o justo e merecido re
·leva ao papel desempenhado pelas lideranças em
presariais e políticas da Amazônia, natadamente, 
pelas do Estado de Rondônia e da Acre, em prol do 
amadurecimento e da viabilização desse ambicioso 
Projeto. 

Ouso dizer, sem temor de estar incidindo em 
exagero, que no que concerne à abertura brasileira 
para o Pacífico, a vanguarda desbravadora tem sido 
constituída por essas incansáveis lideranças, vindo 
a reboque os homens de governo. 

Por vezes. esses denodados bandeirantes con
temporâneos pareceram estar-se sobrepondo ao 
Poder Executiva, quando, por conta e iniciativa pró
prias, promoviam Congressos e Seminários, anteci
pavam estudos e levantamenlxls, suscilavam deba
tes, edilavam publicações e convocavam à participar 
de tais debates jornalistas, intelectuais, e~resários, 
políticos, diplomatas e governantes do Brasil e dos 
demais pafses envolvidos no Projeto. 

Era a tentativa de impedir que a bandeira do 
aceso ao Pacífico não viesse a arriar, vencida pelo 
vendaval de objeções que, sobre mLitiplos pretex
tos, logo se ergueram contra o Projeto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores 
Não faz mt.ito, um punhado de empresários do 

Acre e de Rondônia, reedilando o arrojo dos Bandei
rantes do Brasil Colônia, ousaram demonstrar que 
as rodovias da primeira e, sobretudo, da segunda al
ternativa de acesso ao Pacífico já existem e são 
transitáveis, a despeito dos trechos precários que as 
integram. 

Para tanto, formaram numerosa caravana e, 
bem equipàdos dEi veículos possantes e de moder
nos instrumentos de comunicação à distãncla, larga
ram-se, ousados, em direção ao Pacifico. 

Da primeira vez, vararam a rota mais árdua e 
precária, correspondente à alternativa 1, vale dizer, 
a que parte de Parlo Velho atinge a fronteira do Acre 
com o Peru, para ganhar os Portos de llo e Matara
ni. Da segunda vez, afrontaram a alternativa 2 , que 
consideram, hoje, a mais integradora e, também, de 
tráfego mais fácil. Assim, pois, largaram de Parlo 
Velho, daí, se dirigiram a Guajará-Mirirn, donde al
cançaram Guayaramérin, em sola boliviano, chegan-

do até La Paz, de onde seguram para,sucessiva
mente, ganharem os Portas de !quique e Aríca, no 
Chile, e de llo e Matarani, no Peru. 

Essa verdadeira epopéia, além de demonstrar 
a trafegabilidade das rotas descritas, pôs em evidên
cia o ímpeto e ousedia com que estes impávidos 
pioneiros se entregaram ao propósito de acelerar o 
acesso da Brasil a um futuro de prosperidade, que 
seguramente há de advir com a conclusão do proje
ta da corredor de transporte bioceãnico. 

Por tudo isso, não apenas é recomendável, 
mas constitt.i, também, um imperativo de justiça que 
as lideranças e~resariais e políticas de Rondônia, 
assim como dos demais estados arnazônicos sejam · 
OlNidas pela Comissão lnterrninisterial instituída 
pelo Decreto n" 1726, de 04/12195. 

Não seria justo, Sr. Presidente, pelo contrário, 
seria sumamente decepcionante a iniquo, que tendo 
empunhado desde a primeira hora a Bandeira da 
construção da rodovia transoceâníca, postando-se 
na vanguarda de seus desbravadores, na hora cru
cial das decisões, tais lideranças fossem ignoradas 
e postas de lado cedendo a outras regiões a priÓridade 
da colheila dos frUas de sua árdua semeadura 

t o que penso Sr. Presidente 
Obrigado. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PMDBRR)- Sr. Presi

dente, Sr% a Srs. Senadores, a demarcação das ter
ras indígenas é assunto delicado que requer bom 
senso na definição das políticas a serem adotadas. 
Por um lado, estão os indios. Muitos, por serem nô
mades, sobrevivem da caça e produtos da floresta. 
Por outro, milhões de não-indios que necessilam da 
terra para assentar-se e dela extrair a subsistência 

O governo Collor cometeu excessos. Cito um 
exemplo. Destinou dois terços do território de Rorai
ma para os povos ianornànlis. Aos proprietários legi
timas das terras foi negado o direito essencial em 
qualquer pais que se quer democrático de recorrer 
à Justiça para defender seus interesses. 

Para justificar tal megalomania, o governo ale
gou o fato de os índios ianornànlis, tomados os 
maiores latifundiários do pais, serem essencialmen
te nômades. Por isso mesma, segundo ele, necessi
tam de grandes extensOes territoriais para satisfazer 
suas necessidades básicas. 

A sociedade brasileira foi apanhada de surpre
sa. A de Roraima especialmente. Depois vieram os 
números. Espantosos. Diria inacreditáveis.· Mas nâó 
havia dúvida Estavam escritOs. 

São 96.649 quiiOmetros quadrados destinados 
a uma população inferior a dez mil índios. Arredon-
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dando, Senhor Presidente: cem mil quilOmetras qua
drados para dez mil índios. Mais de quatro estados 
de Sergipe. 

A época, circulava pelo Brasil afora esta piada 
que reflete o absurdo do que acabava de ser perpe
trado contra o povo de Roraima. Se os índios brinda
dos com aquela vasta extensão territorial repito: 
duas terças partes do estado de Roraima nasces
sem correndo e passassem toda a vida correndo, 
sem um minuto de descanso para comer ou dormir, 
não teriam tempo de percorrer toda a área a eles 
destinada. 

O resultado todos conhecem. O superdimen
slonamento levou a conflitos. POs em risco a integri
dade ffsica dos nativos. fndios mortos por garimpei
ros ou sabe Deus por quem passaram a ser espetá
culo diário na região. 

Brancos já instalados na área recusaraiTH!e a 
abandonar seus lares. Arrnara!TH!e até os dentes 
para enfrentar o que desse ou viesse. Aventureiros 
aproveitaram a hora de perplexidade de governantes 
e órgãos de fiscalização para ocupar áreas ricas em 
recursos minerais, mas essenciais aos povos que ali 
viviam. 

Sr. Presidente, nobres Senadores, é essa 
grande confusão que o Decreto 1775196 veio corri
gir. Ao permitir a revisão das demarcações de terras 
indlgenas por via administrativa, o texto dá um pas
so considerável para a revisão da grande injustiça 
que vitimou o Estado de Roraima e muitos dos seus 
cidadãos. 

Claro que, nos processos de revisão, há de se 
levar em conta as enormes diferenças culturais dos 
índios e seu futuro crescimeniO populacional. 

Há de se levar em conta, também, que a ver
dadeira causa indigena não busca o conflito, mas 
corre atrás de solução duradoura. A corda, em caso 
de confronto, sempre rebenta do lado mais fraco. O 
índio perde sempre. A História é pnXIiga em exem
plos de boas intençõ~ que resultam em desserviço 
aosindios. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - Sr. 

Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, mais urna vez 
me pronuncio a respeito de um assunto que consi
dero da mais alta relevância para AmazOnia e em 
particular para o meu Estado, o Pará, que é o de
senvolvimento da nossa lavoura de cacau. 

Quero hoje, novamente, solicitar às autorida
des responsáveis do Governo Federal que tenham a 
sensibilidade para estudar atentamente e ajudar no 

solucionamento das dificuldades que a cacauicultura 
amazOnica está atravessando. Pretendo continuar 
falando neste plenário sobre este assunto, como o 
fiz em outros pronunciamentos, e continuar entre
gando documentos de reMndicação às autoridades 
deste Pais, até que essa situação seja resolvida, 
como o fiz através dos meus oflcios número 528, de 
8 de agosto de 1995, dirigido ao Ministro da Fazen
da Pedro Malan e número 523, de 3 de agosto de 
1995, dirigido ao então presidente do INCRA, Brasl
lio de Araújo Neto, aos quais solicitei recursos para 
o desenvolvimento da cacauicultura no Estado do 
Pará 

Devo ragistrar que me foi entrague o ofício 
007/1995-GS, do Engenheiro AgrOnomo Hildegardo 
de Ftgueiredo Nunes, Secretário de Agricultura do 
Estado do Pará, o qual incluo como parte integrante 
do meu discurso. Nele, o secretário mostra sua 
preocupação com a acentuada queda da produção 
nacional de cacau e mostra que a lavoura cacaueira 
da AmazOnia oriental coloca-se como alternativa viá
vel para atender a demanda interna e externa. do 
produto, pois o plantio arnazOnico do cacau tem 
comprovado o seu sucesso nos últimos anos, inclu
sive com uma produção invejável de 70 mil tonela
das por ano de cacau seco, o que representa 23 por 
cento da produção nacional. Com isso, a cacauicul
tura da AmazOnia deve ser vista inclusive sob o as
pecto estratégico econOmico, mesmo no aluai mode
lo, que nós tanto criticamos e que favorece a mono
cultura destinada à exportação. Aliás, deve se consi
derar também a importante vantagem de que algu
mas espécies já desenvolveram resistência à vas
soura~e-bruxa, praga que tem dizimado plantações 
inteiras na Bahia. 

Diz textualmente o Secretário que "a solução 
para a cacauicultura nacional está na Região Ama
zOnica, mais especialmente no Estado do Pará, pois 
além de ser originária da região, esta espécie vege
tal encontra condições de solo e de clima plenamen
te favoráveis ao seu desenvolvimento". 

Ele elogia o trabalho de pesquisa de espécies 
de cacau feito pela Superintendência da Comissão 
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira na Ama
zOnia Oriental (SUPORICEPLAC), que é levada a 
efeito nas cidades de Medicilãndia e Benevides, no 
Pará, e Ouro Preto, em RondOnia, e reconhece a 
clarividência e competência do Dr. Ademir Teixeira 
em sua administração do referido órgão. 

Mais do que outro fator, o que nos move a bus
car soluções para a cacauicultura da nossa região, é 
que ela gera cerca de 20 mil empregos diretos e 60 
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mil indiretos, garantindo uma receita anual da ordem 
de 30 milhões de dólares. Somente o Estado do 
Pará é responsável por 30 mil toneladas de amên
doas, cultivadas por mais de 5 mil famnias, predomi
nantemente de pequenos produtores. 

Numa parceria produtiva e que tem nosso re
conhecimento, a Secretaria Estadual de Agricultura 
e a Superintendência da CEPLAC na Amazônia 
Orientei elaboraram o "Projeto de Revitalização e 
Consolidação da Cacauicultura Paraense - 1996 -
2002", passando a dispor a região de um "Programa 
de Cacau", que tem por objetivo resgatar seu cútivo 
nos estados que nos últimos anos tem sido classifi
cados como "produtlres". Todavia, para que tal fa\:l se 
concretize, sem que as açOes ora em desenvolvimento 
sofram soluçao de contim.idade, toma-se necessário o 
atendiment> de três reivindicações básicas. 

1 - Que se invista na reestruturação da lnslitl.i
ção na AmazOnia Orientai, equipando-a com vefcu
los, informatizando-a, dotando-a, enfim, da infra-t!S
trutura que necessita, de um modo gerai, para que 
possa trabalhar pelo desenvolvimento da lavoura do 
cacau na região, dada sua importância econômica e 
social. 

2 - Que a instituição, na Região, disponha no 
mfnimo de 40% do total dos recursos orçados em 
todo o pais, o que em termos proporcionais dariam à 
Amazônia Oriental 25% para atender os Estados do 
Pará, Maranhão e Mato Grosso, ficando a Amazônia 
Ocidental (RondOnia, Acre e Amazonas) com 15% 
do total programado, considerando que a CEPLAC 
em Rondônia vem tendo significativa ajuda no cus
teio de suas despesas com recursos do Baxo MU1-
dial (PLANAFLORO), cujos repassas vem sendo fel
tos através do Governo daquele Estado. 

3 - Que na reformulação da estrutura organiza
cional do Ministério da Agricultura seja reativada a 
função de Diretor Adjunto da CEPLAC para a Ama
zônia em Brasma, com a finalidade básica de dar su
porte para as ativldades do órgão na região, defen
dendo os interesses dos estados produtores. 

O que prellinclemos é chegar . a soiUQ(les, é 
acordar os senhores dirigentes de órgãos públicos, 
instalados nos gabinetes e nos departamentos da 
administração direta, a que estejam afelos essas 
quesliles, para que sil'llllesmente encarem de frente 
esses problemas e tomem as providências que eles 
exigem. Mas isso tem que ser fei!o egora, pois o In
vestimento que se pede ainda pode ser considerado 
baixo, diante da perspectiva de uma falência da ca
cauicuHura na Amazônia, fato que poderá ocorrer se 
medidas não forem adotadas. Isso traria conseqOên-

elas rm.ito danosas à economia do pais, da Região 
Amazônica e do Estado do Pará 

Finalizo meu pronunciamento desta tarde ape
lando ao Presidente da República, Dr. Fernando 
Henrique Cardoso, ao Ministro da Agricultura, José 
Eduardo Andrade Vieira e ao Ministro da Fazenda, 
Pedro Sampaio Malan, para que olhem a questão da 
cacauicuHura do Pará com olhos de quem quer ver e 
que sejam feitos investimentos de recursos para o 
desenvolvimento dessa lavoura, com vistas a fortale
cer uma alternativa que deu certo. Neste sentido en
viei offcios a e~ três autoridades, os quais peço 
sejam também inseridos no meu pronunciamento, 
para que fiquem registrados nos anais desta Casa 

Era essa a nossa manifestação. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU DIS
CURSO: 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
Secretaria de Estado de Agricultura 

Belém, 25 de janeiro de 1996 
Oficio Circular n" 007196-GS 
Excelentfssimo Senhor 
Doutor Ademir Andrade 
DD. Senador da República 
Senado Federai - Praça dos Três Poderes -
Alameda T eotOnio Vilela 
Brasllia - DF 

Senhor Senador, 
Pr~os sobremaneira o quadro atual da 

produção naciorial de cacau, consideranckHle que 
da posição privilegiada de 2" maior produtor, hoje 
em dia viverlciamos um sofrivel 5" lugar no ranklng 
mundial. Este falo deve-se principalmente aos. pro
blemas surgidos com a lavoura cacaueira baiana, 
que na década de 80 chegou a produzir algo em tor
no de 420.000 toneladas de cacau seco/ano, con
trastando com a produção atual de 150.000 tonela
das. Esta brusca redução, deve-se principalmente 
aos sérios e talvez irreversíveis problemas que a 
doença vassoura-de-bruxa vem causando aos ca
cauais do Estado da Bahia 

Submetendo-se a conjuntura acima configura
da à uma análise mais técnica, chega-se rapidamen
te à conclusão de que a solução para a cacauicultu
ra nacional está na região arnazOnica, mais espe
cialmente no Estado do Pará, pois além de ser origi
nária da região, esta espécie vegetai encontra condi
ções edafo.climáticas plenamente favoráveis ao seu 
desenvolvimento. Junte-se o fato de existir maierial 
botãnico (sementes) altamente produtivo (m!nimo de 
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2kg de cacau seco por pé), e jâ com alguna nlsis
têncla à vassoura-de-bruxa, podendo ser encontrado 
nas Estações de Pesquisa da Ceplac em Medlcilan
dia (Transamazônica), Benevides e Ouro Prelo 
(Rondônia). 

Em assim sendo, a Secretaria de Agricultura e 
a Superintendência Regional da Ceplac na AmezO
nia Oriental, elaboraram o Projeto de Revitallzaçllo e 
Consolidação da Cacauirutura Paraense -
1996/2002, passando a dispor a regiêo de um Pro
grama de Cacau, que, se viabilizado, resgatará seu 
cultivo principalmente nos estados produtores. Toda
via para que tal fato se concretize, sem que as BÇO
es ora em desenvolvimen1o sofram solução de conti
nuidade, necessârlo se toma a observAncia e cum
primen1o dos Itens abaixo enunciados, priorizados 
que foram pelo aluai Superintendente Regional da 
Ceplac, Dr. Ademir T eixelra, e que sêo reveladoras 
da clarividência e competência com que administra 
aquela instituição. 

1) Que na reforrmJaçAo da estMura organiza
cional do Ministério da Agricultura. seja reativada a 
função de Diretnr Adjunkl da Ceplac para a AmezO
nia em Brasma. com a finalidade bãslca de dar su
porte para as ativldades do órgêo na regi!io, defen
dendo os interesses dos estados produtores. 

2) Que a instituição na reglllo, disponha no 
mlnimo de 40% de seus recursos orçados, o que 
em termos proporcionais dariam à Amazônia 
Oriental (Parã, Maranhllo e Mato Grosso) 25%, fi
cando a Amazônia Ocidental (Acre, Rondônia e 
Amazonas) com 15% do total programado, consi
derando-se que a Ceplac em RondOnla, vem ten
do significativa ajuda no custeio de stBS despesas 
via recursos do Banco Mundial (Pianaftoro), cujos 
repasses vêm sendo feitos através do Governo da
quele Estado. 

3) Que se invista na reestruturação da Institui
ção na Amazônia Oriental, eq~do-a com valeu
los, infonnatizando-a, dotando-a enfim de infra-es
trutura de um modo geral. 

Em razão do aCima explicitado é que vimos até 
Vossa Excelência, que tem revelado ex1raordnâria 
sensibilidade na defesa das causas públicas, solici
tar o inestimâvel apoio, para que juntos possamos 
reverter o quadro, na busca pela redenção da ca
cauicultura nacional. 

Ao ensejo, renovamos protesfos de elevado 
apreço. 

Atenciosamente, Eng> Hlldegardo de Figuei
redo Nunes, Secretãrio de Estado de AgricUtura do 
Pará 

OF.GSAA N"0158196 

Brasllia-DF, 22 de fevereiro de 1996 
Exceien1fssimo Senhor 
Doutor Fernando Henrique Cardoso 
Dignlssimo Presidente da República Federativa do 
Brasil 
Bras ma 
Nesta 

Excelentissimo Senhor Presidente, 
Com a honra de cumprimentã-lo dirijo-me a 

Vossa Excelência para requerer sua especial aten
ção aos termos constantes do anexo documen1o 
(oficio circular n<> 007/96-GS) da Secretaria de Esta
do de AgrlcUtura do Estado do Pará, a nós encami
nhado pelo seu Secretãrio Eng> Agr<> Hildegardo de 
F"JQueiredo Nunes, onde expõe sobre a situação da 
cacaulcultura no Brasil e propõe a implantaçêo do 
Projet> de Revitalização e Consolidação de Gacaui
cultura. Paraense, elaborado em comum acordo en
tre a Secretaria de Agrlclitura do Parâ e a Superin
tendência Regional da Ceplac na Amazônia Oriental. 

Segundo consta do citado documenfo, a caJiu
ra do cacau no Brasil vem sofrendo enorme queda 
em sua produção e, após a elaboração de uma aná
lise técnica acurada. a Secretaria de Estado da Agri
cultura e a Ceplac vêm propor o supracitado projeto, 
com vistas ao resgate do cultivo do cacau nos esta
dos produklres brasileiros, confonne detalhes expll
citos no anexo documen1o jã citado. 

Confiante no discernimento de Vossa Excelên
cia quan1o à importância de se investir no desenvol
vfmen1o do cacau na Amazônia, e comungando com 
as idéias já referenciadas do Governo do Estado do 
Pará na adoção das medidas propostas para solu
cionar a decadência da lavoura cacaueira no Parã, 
encareço-lhe o exame destes reivindicações e apelo 
vosso lmprescindlvel apoio para o assunto aqui tra
tado 

No aguardo de suas deliberBQOes. antecipo 
meus melhores agradecimen1os, aproveitando para 
renovar a Vossa Excelência protesfos de elevada 
consideração e apreço. - Senador Ademlr Andrade 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo S!..pilcy) - O 
Projefo de Lei da Câmara que regula direitos e obri
gações relativos à propriedade industrial deverâ 
constar da Ordem do Dia da sessào ordinária de 
amanhA. em virtude de urgência concedida pelo Ple
nârio. 

Considerando a complexidade da matãria e o 
exlguo prazo para seu conhecimen1o por parte dos 
Senhoras Senadores, uma vez que apenas ontem 
foram pwlicados os pareceres das Comissões de 
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Constituição Justiça e Cidadania e de Assun1Ds Eco
nômicos sobre as emendas a ele apresentadas em 
plenário, e que concluíram por substitutivos em inú
meros pon1Ds discordantes, a Presidência, a fim de 
propiciar uma melhor visualização e entendimenlo 
das divergências entre o tex10 do projeto recebido 
da Câmara e aqueles constantes dos substitutivos 
das comissões técnicas, determinou à Secretaria
Geral da Mesa que elabol'asS!l quadro comparativo 
dos três textos, com destaque das partes divergen
tes e, ainda, dos pareceres sobre as emendas de 
plenário, que estão sendo distribuídos aos Senhores 
Senadores tanto aqui em plenário como nos gabine
tes. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabaihos, designando para a sessão deliberativa or
dinária a realizar-se amanhA, às 14h30min, a se
guinte Ordem do Dia 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

111"48, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Ola, nos termos do arl 64, 
§ 2", da Constituição Federal, combinado com o 

art 375, VIII, do Regimen1D Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje1D de De
cre1D Legislativo no. 48, de 1994 (ri' 355193, na Cê
mara dos Deputados), que aprova o a1D que ou1Drga 
permissão à ZILINSKI, PROPAGANDA E RADIODI
FUSÃO L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Gas
par, Estado de Santa Catarina 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçao) 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

. 111"62, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do arl 64, 
§ 2", da Constlb.ição Federal, combinado com o 

art 375, VIII, do" Regimen10 Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje1D de De
creto Legislativo no. 62, de 1.995 (ri' 354/93, na Cê
mara dos Deputados), que aprova o a1D que ou1Drga 
permissão à RÁDIO PANEMA L TOA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na Cidade de Andiré, Estado do Paraná 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçllo) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 115, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimen1D rl'-118, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Proje1D de Lei 
da Câmara no. 115, de 1993 (ri' 824191, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que regula direi1Ds e obrigações relativos à proprie
dade industrial, tendo 

Pareceres das Comissões 
- de Constltulçllo, Justiça e Cidadania, sob 

rJI'.s 654, de 1995, e 43, de 1996, 12 promuncjarneo
l!l: favorável ao Proje10, com as Emendas rJI'.s 1 a 
147-CCJ; 2" pronuodameoto: sobre as emendas 
apresentadas perante a Mesa: favorável às de rJI'.s 
242, 243, 244, 247, 248, 249, 250 253, 254, 258 e 

· 262; pelo acolhimento parcial das de rJI'.s 256 e 261; 
nos termos de substitutivo que oferece (Emenda no. 
268), e pela rejeição das de rJI'.s 245,246,251,252, 
255, 257, 259, 260, 263, 264 e 265. 

- de Assuntos EconOmlcos, sob rJI'.s 655, de 
1995, e 44, de 1996, i 2 pmnmciameoto· favorável às 
Emendas da CCJ de n<>s 1 a 3, 6, 1 O, 18, 26, 30, 35, 
40,44 a47, 49, 52, 58,63 a67, 69,71 72, 84,87 a91, 
93,95,99, 100a 102,104a 106,108,110a115, 117, 
124 a 126, 128, 129, 135, 137 a 139, 145 e 147; pelo 
acolhimento parcial das de rJI'.s 22, 33, 43, 51, 54, 55, 
62, 83, 103, 109 e 122; apresentando as Emendas n<>s 
160, ·161, 163, 164, 168, 170 a 234, 236, 239 e 240, 
nos 1111m1011 de subslllutlvo que oferece (Emenda no. 
241-CAE); e pata rejelçtlo das de rJI'.s 4, 5, 7 a 9, 11 a 
17, 19 a 21, 23 a 25, 27 a 29, 31, 32, 34, 36 a 39, 41, 
42, 49, 50, 53, 58, 57, 59 a 61, 68, 70, 73 a 82, 85, 86, 
92, 94, 96 a 98, 107, 116, 118 a 121, 123, 127, 130 a 
134, 136, 140 a 144 e 146-CCJ; 2" pmnmciamen!o: 
sobre as emendas apresentadas perante a Mesa: fa
vorável às de n<>s 243, 245, 246, 262, 264 e 265; pelo 
9XIIhimerm nos termos de slilemenda que apresenta 
às de rJI'.s 255 e 263; nos termos de stb;titutivo que 
oferece (Emenda no. 267), e peta rejeição das de n<>s 
242, 244, 247 a 254 e 256 a 261. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 6, DE 1995 

(Incluído em Ordem do dia nos termos do 
Requerimento no. 117, de 1996, e do 

Recurso no. 6, de 1995) 

(Tramitando em conjunto com os Proje1Ds de 
Lei do Senado rl'-s 8 e 15 de 1995) 

Discussão, em turno único, do Proje1D de Lei 
do Senado no. 6, de 1995, de autoria do Senador 
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José Eduardo Outra, que estabelece o princípio ela 
doação e extirpação de órgãos, tecidos e partes do 
corpo humano para fins de transplante, post mortem, 
salvo expressa disposição em contrário, em vida, 
tendo 

Parecer, sob n" 496, de 1995, ela Comissao 
- de Assun1Ds Sociais, favorável ao ProJeto 

nos termos da Emenda n" 3 (Substltutlva) que 
oferece, e pela prejudlclalldade dos Projetas de 
Lei do Senado nos 8 e 15, de1995. 

(Dependendo de parecer sobre a Emenda n" 4, 
de Plenário) 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

f\10. 8, DE 1995 

(Incluído em Ordem do dia nos termos do 
Requerimento no 111. de 1996, e do 

Recurso n" 6, de 1995) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de 
Lei do Senado n"s 6 e 15 de 1995) 

Discussão, em turno único, do Proje1D de Lei 
do Senado n<> 8, de 1995, de autoria do Senador 
Darcy Ribeiro, que altera a Lei n" 8.489, de 18 de 
novembro de 1992, que dispõe sobre retirada e 
transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo hu
mano com fins terapêuticos a científicos e dá outras 
providências, tendo 

Parecer, sob n" 496, de 1995, ela Comissão 
- da Assun1Ds Sociais, favorável ao Projeto 

de Lei do Senado n" 6, de 1995, nos termos de 
Subslllutlvo que oferece, e pela pre)udlclalldade 
dos Projetas de Lei do Senado nos 8 e 15, de 
1995. 

(Dependendo de parecer sobre a Emenda n" 4, 
de Plenário) 

-a-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

f\10.15, DE 1995 

(Incluído em Ordem do dia nos termos do 
Requerirneirto n" 117, de 1996, e do 

Recurso n<> 6, de 1995) 

(Tramitando em conjunto com os Proje1Ds de 
Lei do Senado nos 6 e 8, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projet> de Lei 
do Senado no 15, de 1995, de auroria da Senadora 
Benedita da Silva. ·que estabelece regras para a 
doação e extirpação de órgãos, tecidos e partes do 
corpo humano para fins de transplantes, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer, sob n" 496, de 1995, ela Comissão 

- de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto de 
Lei do Senado no 6, de 1995, nos termos de Substi
tutivo que oferece, e pela prejudicial idade dos Proje
tas de Lei do Senado nos 8 e 15, de 1995. 

(Dependendo de parecer sobre a Emenda n"4, 
de Plenário) 

-7-
REDAÇÃO FINAL DO SUBSTITUTIVO DO 

SENADO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
f\10.101, DE 1993 

Discussão, em turno único, da Reclação Final 
(apresentada pela Comissão Direrora corno conclu
são de seu Parecer n" 30, de 1996), do Substitutivo 
do Senado ao Proje1D de Lei da Câmara n" 101, de 
1993 (n" 1.258188, na Casa de origem), que estabe
lece as diretrizes e bases ela educação nacional. 

-e-
suBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE 

LEI DA CÂMARA f\10. 38, DE 1994 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Proje1D de Lei da Câmara n<> 38, 
de 1994 (n" 3.417192, na Casa de origem), que dis
põe sobre direitos do cOnjuga sobrevivente e dos 
herdeiros necessários na sucessão, tendo 

Parecer, sob rfJ. 831, de 1995, ela Comissão 
- Dlretora, oferecendo a redação do vencido. 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

f\10.161, DE 1993 

Discusslio, em turno único, do Projet> de Lei 
da Câmara no 161, de 1993 (n" 3.059192, na Casa 
de origem), que toma obrigatório o uso de tarja com 
expresslio que ressalte a importância do aleitemen1D 
matemo nas embalagens e propagandas dos produ
tos utilizados no aleitamen1D artificial, tendo 

Pareceres, sob nos 535 e 900, de 1995, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais; 12 pmm (nciamen1Q: fa
vorável ao Proje1D; ;>!! prQD(UJCjamen1!) (em virtude 
da requerimento de reexarne): favorável, com emen
da que apresenta. 

-10-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

f\10. 26, DE 1995 

Discusslio, em turno único, do Projet> de Lei 
da Câmara n" 26, de 1995 (rfJ. 3.970/89, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a participação das partes 
interessadas nas reuniões de órglios colegiados ela · 
administração pctllica dlreta, tendo 
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Parecer, sob n" 790, de 1995, da Comissao Parecer favorável, sob n" 20, de 1996, da Co-
- de Constitulçao, Justiça e Cidadania, favo- missao 

rável, nos termos de substitutivo que oferece. -de Constituição, Justiça e Cidadania. 
-11- (Terceirodiadediscussao) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA -15-
N" 49, DE 1995 PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 73, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projek> de Lei 
da Câmara n" 49, de 1995 (n" 3.991/89, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivos ao art. 791 da 
Consolidação das Leis do Trabalho tendo 

Parecer favorável, sob n" 824, de 1995, da Co
misslio 

-de Constitulçao, Justiça e Cidadania. 

-12-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N2 75, DE 1995 

Discussao, em turno único, do Projek> de Lei 
da Câmara n" 75, de 1995 (n" 4.039193, na Casa de 
origem), que altera a redaçao do § 42 do art. 24 de 
Lei n" 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dis
põe sobre o condomlnlo em,edificaQOes e as incor
porações imobiliárias, tendo 

Parecer favorável, sob n" 791, de 1995, da Co
missao 

-de Constltulçao, Justiça e Cidadania. 

-13-
PROPOSTA DE EMENDA A ONSTITUIÇÃO 

N0-68, DE 1995 

Discussao, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 68, de 1995 (n" 163/95, 
na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera os arls. 71 e 72 do 
Aro das Disposições Constitucionais Transilórias, in
troduzidos pela Emenda Constitucional de RevisAo 
n" 1 , de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n" 10, de 1996, da Co
misslio 

- de Constib,iÇllo. Justiça e Cidadania, ve~ 
dos os Senadoras Josaphat Marinho, Ademlr An
drade, Roberto Freire, Ronaldo Cunha Lima, Be
nedlta da Silva e Carlos Patroclnlo. 

(T areeiro e último dia de discussão) 

-14-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N0-1, DE 1998 

Discusslio, em primeiro turno, da. Proposta de 
Emenda à Constituição n" 1, de 1996 (n" 48195, na 
Câmara dos Deputados), que dá nova reclaçao ao 
inciso 11 do artigo 192 da Constituição Federal, tendo 

Discussão, em turno único, do Projek> de Re
solução n" 73, de 1995, de iniciativa da Comissão 
Direk>ra, que regulamenta o credenciamenk> de pro
fissionais da área de comunicação social; dispOe so
bre o Comitê de Imprensa do Senado Federal e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres, sob n"s: 
- 883, de 1995, da Comissao de Constitulçao, 

Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto e contrá
rio à emenda; 

- 884, de 1995, da Comissao Dlretora, contrá
rio à emenda. 

-18-
PARECER N"330, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Parecer ~ 330, 
de 1993, da Comlssao de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre a CollSIJta n" 1, de 1993, do Presi
dente do Senado Fedenll, concluindo pela remessa 
e utilização de documenk>S sigilosos por comissao 
parlamentar de inquérito diversa da solicitante, em 
vista do interesse p(blico. 

-17-
PARECER N" 732, DE 1995 

Discussao, em turno único, do Parecer n" 732, 
de 1995, da Comissao de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre o processo Diversos n" 24, de 1994, 
do Senador Giberto Miranda, solicitando seja formu
lada consulta por aquela Comissao ao Plenário do 
Tribunal de Contas da União sobre o alcance da in
compatibilidade do art 54, 11, a, da Constlb.ição da 
República, visando o reexame da Decisão n" 
558193-TCU-Pienárlo, concluindo pelo descablmenk> 
da consulta. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
encerrada a sessao. 

(Levanta-se a sessilo às 1Bh2Bmin.) 

ATA DA 29" SESSÃO NÃQ-DELIBERA TIVA, 
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 15 de fevereiro de 1996) 

RETIF/CAÇÃO 

Trecho de ata, nas páginas de n"s 1912 a 
1913, referente ao Parecer n"-31, de 1996, apresen
tado à Proposta de Emenda à Constituição n" 61 , de 
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1995, que permite a admissão de professores, técni
cos e cientistas estrangeiros pelas universidades 
brasileiras e concede autonomia às instituições de 
pesquisa científica e tecnológica, que se republica 
por haver saldo com incorreções. 

PARECER N2 31, DE 1996 

Da Comlssllo de Constituição, JustJ. 
ça e Cidadania, sobre a Emenda n21-Pien 
(substitutiVo) à Proposta de Emenda à 
Constituição n2 61, de 1995 (n"-182/94, na 
origem) que pennlte a admlssao de pro
fessores, técnicos e cientistas estrangei
ros pelas universidades brasileiras e con
cede autonomia às lnstitulçOes de pes
quisa cientifica e tecnológica. 

Autor: Senador Darcy Ribeiro 

I - Relatório 

Retoma a esta Comissão a Proposta de Emen
da à Constituição ri> 61 , de 1995. Tovemos já a opor
tunidade de emitir parecar favorável à matéria Con
tudo, a apresentação do Substitutivo do Senador 
Hugo Napoleão exige que a Comissão de Constitli
ção, Justiça e Cidadania se manifeste novamente. 

A PEC n2 61/95 acrescenta dois parágrafos ao 
arl l!07 da Lei Maior. O primeiro perm~e que as uni
versidades adm~m em seus quadros professores, 

· técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. O 
56QuiKio eslabeieC:e QUe vaie-pa,.g BiiilsruçOeS -dti 
pesquisa cientffica e tecnológica o disposto no relen
do artigo do texto constftucional, a saber: a autono
mia didático-cientifica, administrativa e de gestao fi
nanceira e patrimonial; a lndissociabilldade entre en
sino, pesquisa e extensão; e a faculdade de admitir 
cientistas estrangeiros. 

Aponta o Senador Hugo Napoleão sua inteira 
concordância com a permissão dada pela PEC à ad
missão de professoies, pesquisadores e técnicos 
pelas universidadeS e lnstitlições de pesquisa cien
tífica e tecnológica públicas. Ressalva, porám, que a 
redação dada ao parágrafo segundo da proposta 
apresenta falhas que poderiam comprometer sua 
aplicação. 

Com efeito, é preciso concordar com suas ob
servações de que nao cabe exigir Indiscriminada
mente de todas as instituições ·de pesquisa a indis
sociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a exten
são. Ainda que muitas instituições de pesquisa tam
bém se dediquem ao ensino e à extensão, a exigên-

cia de associação das três tarefas é especifica das 
universidades. 

Também não convém conceder autonomia di
dática a todos os lnsmutos de pesquisa, já que ml.i
tos deles não se dedicam ao ensino ou possuem 
pouca tradição na área 

Por fim, exatarnente pela diversidade de situa
ções desses institutos, alguns tradicionais e respei
táveis, outros ainda dando seus primeiros passos, 
não seria aconselhável estender a todos eles, auto
maticamente, as prerrogativas da autonomia admi
nistrativa e de gestao financeira e patrimonial. 

Embora essas observ890es sejam corretas, 
duas considerações orientam o vo1D deste parecer. 

Inicialmente, é tao inadequado proibir a contra
tação de professores e cientistas estrangeiros pelas 
universidades e institúções de pesquisa públicas, 
que a aprovação da PEC se apresenta como urgen
te. Nos meios unlversMrios é grande a expectativa a 
respe~ da matéria. Um número considerável de 
professores e cientistas estrangeiros, aprovados.em 
concursos públicos, aguarda a aprovação e regula
mentação da PEC para regularizar sua sução pro
fissional. Qualquer mudança que se promova na Ini
ciativa acarretará a necessidade de seu retomo à 
GAmara, para votação em dois turnos. O extraordi
nário avanço do conhecimento do nosso tempo não 
recomenda adlarnen1Ds da inserção plena do Brasil 
no intel'l$nbio cientifico internacional. 

Por outro lado, a Proposta de Emenda à Cons
tili.ição n2 233/95, de iniciativa do Poder Executivo, 
ainda em tramitação P.a Cll_mara dos Deputados, 
corrige as impropriedades apontadas no § 2" da 
PEC no 61195, ao estipular que: 

• A lei poderá estender às demais Insti
tuições de ensino superior e aos institutls 
de pesquisa diferentes graus de autonomia. 

Como o § 2" da PEC n2 61195 precisará ser re
gulamentado, suas dificuldades de aplicação pode
rão ficar suspensas até que o Congresso Nacional 
delibere sobre a PEC de iniciativa do Presidente da 
República 

li-Voto 

Ante o exposto, votamos pela rejeição do 
Substitutivo à PEC ri> 61195, ainda que seu valor 
mereça o nosso reconhecimen1D. 

Sala das ComlssOes, 14 de fevereiro de 1996. 
- lris Rezende, Presidente - Lúcio AJcantara - Pe
dro Simon, Esperldlao Amln - Darcy Ribeiro, Re
lator- Jefferson Peres - Roberto Freire - Guilher
me Palmelre - Eduardo Supllcy - lulz Alberto -
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José Eduardo Outra - Ramez Tebet - Bernardo 
cabra I. 

ATA DA 1•REUNIAODOCONSELHO 

DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

Realizada em 28 de fevereiro de 1996 

Aos vinte oito dias do mês de fevereiro do ano 
de mil novecentos e noventa e seis, no plenãrio do 
Senado Federal, reúnOTSe o Conselho de ttica e 
Decoro Parlamentar, sob a Presidência do Senhor 
Senador Nabor Júnior, nos termos do disposto no § 
32 do arL 88 do Regimento Interno, presentes, ainda, 
os senhores membros titulares Ney Suassuna, ca
sildo Maldaner, Waldeck Omelas, Elcio Alvares, 
José Alves, Lúcio Alcântara, Pedro Piva, Epitáclo 
Cafeteira, Emflia Fernandes, Osmar Dias, Marina 
Silva e Romeu Tuma, este na qualidade de Correge
dor, membro nato do Conselho, e os suplentes Ger
son Camata, Carlos Patrocfnio e Sebastiao Rocha, 
em stbstituição aos Senhores Senadores Rarnez 
Tebet, ·Francelina Pereira e Darcy Ribeiro, ausentes, 
por motivo justificado. A Presidência esclarece que a 

reuniao foi convocada a fim de se proceder à eleição 
do Presidente e do Vice-Presidenta do Conselho. Na 
discussao são sugeridos os nomes eloS Senhores 
Senadores Casildo Maldaner, para Presidenta e 
José Alves, para Vice-Presldente. A Presidência ln
forma que as cédulas para votação encontram-se na 
cabine indevassável existente no recinto do plenãrio. 
Procedida a votação e feita a apuração, constatou
se o seguinte l'liSIJtado: para Presidenta e Vice-Pre
sidente, respectivamente, os Senhores Senadores 
Casildo Maldaner e José Alves, ambos com treze 
votos e três abstençOes. Proclamado o resultado, o 
Senhor Senador Casildo Maldaner assume a dlreçAo 
dos trabalhos para li!lradecer, em seu nome e no do 
Vice-Presidente ekilfu. os votos recebidos de seus 
Pares. Nada maJs.liilvendo que tratar o Senhor Pre
sidente, às dezanove horas, encerra a reunião, ao 
tempo em que determina ao Senhor Secretário-Ge
ral da Mesa do Senado Federal, Dr. Raimundo Car
reiro Silva, lavrar a presente Ata que, após aprova
da, v~l assinada por mim, Raimundo Carreiro, Se
cretãrio-Geral da Mesa e pelo Senhor Presidente do 
Conselho. 

Sala de ReuniOes, 28 de fevereiro de .1996. Se
nador C8slldo Maldaner, Presidenta do Conselho 
de ttlca e Decoro Parlamentar. 


