
• CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DA 125' À 127'SESSÃO DA 3'SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50' LEGISLATURA

VOLUME 21
N.!!18

16 SET. A 18 SET .1997

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
SUBSECRETARlA DE A.."'lAIS - SENADO FEDERAL

BRASÍLIA - BRASIL
1997



:fNDICE TEMÁTICO 

... . ... 
ÁLCOOL GLOBALIZAÇÁO ,. 

Dosraca. ~·para o -IU<IUik:oolcl- Allabsa a ~ do ~ ' iijll40 1111 proceuo do 
ro ~do OinseDio ~do Açtkar e Jlobobzoçlo S...: Ldao Alc:lnllln: ......... • ........... 151 
do -CIMA. Sen. Joel do Hollllilda. •••••.•• . •••••••• 161 Adboe do proc:euo do lk'hob•oçlo. Sen. Lauro 
ANAIS DO SENADO Campos -·-··· -···-················-··- ••••••• • ••••••• ••• ····-··· •• 163 

Sobcita aiii!IICnÇ!Io 11111 ADols do s-elo do""" HOMENAGEM 
1110 do ftof. RaYe o.ra.r; PJblx:ado oa Palba de SJ'aalo. 

do-~~=~~ ilibiulado Sadde Pnvacla: qual o COiillilho• Sen. Gllber· 
622 15 ID MJnmda. ••••••••••••••••-•••••••••••ooomno•••••• ••••••••••••••••• 

ANIVERSÁRIO (VIde HOMENAGEM) HOMI!NAGI!M l'ÓS1UMA 

BANCO ESTADUAL 
~ p6!lilma ao ez-Seoador Ani6alo 

Moriz. Soa Ncj SulssuDL -••••••••m•-•• o o '""'" num o 4 

~~~lo~-~ .. ~~-~ 604 Manz.~=·= ~:~ .. ~-~ 16 
Lamama o &Jmmento do Dr. Allt6mo Jmnro Fi~ 

•, CONSELHO IN'I'ERMINISTER (VIde ÁLCOOL) lho. Sen AliloPio Carlos Valadara ............................ 163 

COOPERAnvA 
Ho- ~ma ao a-Senador ADI&üo 

340 Manz Sen Huiilbertõ Lu<:ena.. .......... • • • .. ........ • 
Comeiila IJ!iO o ............ Rabcno RocJnaues, fcn 

IMPE11tAÇÁO eleJio ~·doni" ila Ab!!!l\'8 CoopenbvaiDi"mii:looaa-
623 ACI. . JOII! I ...... Feirelra. ....... ............ • ........ Rqisn a ~ do nocuno feaiD pelo Dr 

DESEMPREOO (Vide GLOBAIJZAÇÁO) al10 SJI~ ao pm1111 TnbwiBI Fedonl. em face 

DJREm)S POúnOOS (VICie lMPE'l'RAÇÁO) ~:~ o.t...~~ .. ~-~~~~ 601 

ECONOMIA INFORMAL IMPRENSA (VIde ANAIS DO SENADO! 
-·~elaOIXIIICIIIia mfcnDal eaeu llllp!l>- Ponhauza a ll*lio Eldorado. do Slo Paulo, e os 

ID 110 mon:ado dõ lilbalbo. ~ ..... e 1101 do- -o Elllulode .................... da lVde. por ie-
- OSJ*IIII ela CIIJ!I"i•oçlo • Sen. Joel do lldlaacla. 153 mn aiJ!:3çado a CIUia da lliitOdei"nnuu do = 
I!XPOSIÇÁO 

Timor Lõsi", lillip coUima JICIIIU&UOS8. Sen. 
Supbcy .. -· ....................... _ ......................... 5S7 

~ ~:.':'~~~"'!t 
CoalonW1ol .....,. ela -.a Plbllcacla na F• 

.. de .......... inlillllacla: GoYemo ~lo: Fuodo do 
Cãnsliildçlo, Justiça. ClcladaiuL Sc:a. Caolldo Malclaner ... 602 l!otabiiiZIÇio Filc:al110111 autonzoçlo ÓI8Jlllll Ma-

602 rmho ..................................... _______ ., ............... 

FES'IlVAL Co""""*""' acerca do aleiUia iiiBiina aoble 
AJslliala a mhzQ> 1101dlas 27 e 28~XVDI ~~::t;.~:=::,...~-~-~-~ .... :~ 613 

fesbval IDi"nnaaonal de Pac:a, IIII c-.. Sen 
Carlos Bezara...................................... ....... . ............ 624 UQlllDAÇÁO I!XnAJUDICAL (Vide BANCO ES-
FUNDO PAR11DÁRIO TADUAL) 

... ~~="-~~~ 
Sen. Anlcmio Carlos Valadma. ...... . ................. .. ........ 14 

do a~.lo ~·-~~S:."= 
Fn>M ....... • • • ........................................................ 623 



D 

MADEIRA 
Alena sob"' a exploraç!IO prodalóna do made1ra 

na Amazõrua por empresas asUit1cas Sen Romeu Tuma 

MEDIDA PROVISÓRIA 
Cnuca a edl_çio da MP r" I 585197, que IIISbtul as 

Graufi~s do ~ :t~ Essenaal l 
JusDça- GFJ, de ADVJdaile de I Eslrali!Dc:as 
- GDI. de ADvKiade Funchilna - G , e PloVJsóila -
GP Sen JosapbOI Mannho • ... .. ... 

MENSAGEM 
l..eJ111ra da Mensaa<m ,_ 475197, do l'lesldeme 

Fernando Hennctue Can1õso. 111bmelendo l ""'"""'"'lo 
do Congresso N"liCional, ~ 11""' painan&lé:la 
lm!JX11Úla de f~a llllhlar do U-11 DO ianlóno .. 
CIOiiaJ pora a n:ah"'!!!o de exen:iaos llDII)UIIIOs de força 
de paz ..... OS IW!rciios bnsdeuu OIIJI'!IIIIIO, I n:aJJzar ... 
no corrente ano .., Estado do Rw Gniilde do Sul. de con
fomudade com a mcJusa 01~ de moa- do Sr MJ. 
IIIICIU de Estado do Eráaro. SeiL Vaimu" Campelo. ...... 

MEmOROLOGIA 
Cons1denlç6es so~ o fenlimeno -..16gu:o 

"El Nllio" (repu&hoaçlol Sen. Hugo Napoldo . .. .. 

MINIS11!.0 DAS COMIJNICAÇ()ES 
LeaiUra da carta do Mlmsuv Sá!DQ MoDa. ao~ 

nocíaas de que 1a1am dcsaalado os Ex'""' Sn. Senado
.., EduardO Suplicy e Rooaldo CUnha LuDa. Sen Ro-
naldo CUnha uma... .. .......... . .... .... . .... •. .... . . 

Acala a exph"!'ÇÇo do Mlmsao SáJpo Molla so
le o ops4c!lo ocómcki ... Mltustálo das Conllmc:oçGes 
Sen. RõDaldo CuDba Luna. • .. .... .. ......... ..... .. •• 

Considenlç6es • ....,...., das ~hcaçiles do MI· 
IUSIIO Sáaui.Moi1a. sobre IIIOICiáno de !PIOIIOna deslrJt
rado os Ei""' Srs Senadores Eduardo Suphcy e RonaJ. 
do CUnha uma. Sen. Eduardo Suphcy • .. .. .... • ..... 

PARECER 
Panocer oad l Emenda~ 2-PLEN ao PR~ 111197. 

'lll" IIIIDIIZB O Estado do Slo Paulo I t:IDIII1" -vá do 
õfe:rtas oúbbcas. uns fiDancelras do T......., do &ta
do de Slo Paulo - I.Fl"SP, deslllwld<He os rtc:ursOS ao 
111m do sua diVIda moblhilna oom vencimonm em serem
mo de 1997 Sen Vllson KI0111Dbing... .. ......... 

Panocer ri' 495197 - Conussio Duaora. que apre
senta a redaçio final do PR n• 111197 Sen Ronaldo 
Cunha L.una . . . . . ..... . ...... ...... . . 

.......... ~496197- Conussio DJmora, que~ 
senil f!'daçlo filial ao PR r" 112197 Sen Ronlldo 
Cunha Luná......... ..... .... ...... . .. .......... . . ..... .. .. ... 

Para:er ~ 497197 - Conusslo Duaora. que Bjlre
lellla ~lo final du Emendas do Seaaclo ao PLC 
li' 37197 (li" 2.695197. aa onfri!I!J), !PI" esrabem ncr
mas pora as eleJÇiles. Sen Roriíldci Ciinha LuDa. • .. •• 

Pala:eroral ao PLC rJ!.37197 (nl2 695197. aaon-

~C:.~~~-~u~~-~-~ ~: 
1'llecer ... 498197 - Conusslo do Edllcaçln. sobre 

o PDL n" 1161!16 (n" 27S/96, aa ongem), que IIJ!I!IYB o 
ato que CJ!IIOtp peruusslo l Calfc:u Rachodifusli> Lida., 
~ exploni le!'VJÇO de radlodlfuslo sonora em fie. 

-~~k~~-~ .. ~~b~-~!. .. ~ 
.......... ri' 499197- Comlssio de Educoç"', sobre 

o PDL ri! 117196 (rJ!. 276196. na IJ!IF!!), gue lfiiOYB o 
810 que """"'" penmssio outorpdà l Jljdjo LibeRiade 

Ng. 

617 

de CaruOIU Lida.. para explorar oemço do radlodlfuslo 
sonora em f"n!cl!l&iaa moCiulada na Cidade de CaruOIU 
CPEl Sen. Joel i1e Hollanda. .. .. 

Parocer ri! 5001'17- Conussio de Educaçlo, so~ 
o PDL n!llS/96 1 n! 2nl96, na ongem!-_que aprova o 
ato que renova c:onc:essiio defenda l TV ~ COia
nnense Lida., para explorar oerVJÇ!) de radlodúuslo de 
sons e ·~• OeleVJsio) na CJdãde de Cnadma (SC) 
Sen Vllsoii Klelnulnng .... .. ..... • ... 

Parocer n! SOJI97- Conusslo de Educ:açlo, sobte 
155 o PDL r" 119196 (n" 278196, aa ongem), '11!0 !IJirDYa o 

mo que renova a c:onceaslo defenda l RJdlo Difusora de 
Muassol D'Oesk Lida., para explorar sorVJÇO de radK>
dJfuslo aonora em onda rn6cha na Cidade ile Muassol 
D'Oeste (MT) Sen. Ramez Tebet. ..... .. ........ 

158 

343 

583 

584 

585 

Parocer ~ 502197- Conusslo de EdlraçJo, sobte 
o PDL n! 121W96 (rJ!. 279196. na onse!JI), quç aprgva o 
ato que.....,.. concesslo ~ liUdJõ Siõ Carlos 
Lrdl, ~ exfll<!rar - de radJocllfuslo sonors em 
onda Di6dla na cidade do Siill cartas (SC) Sen. Eopen-
diãoArmn ... • 

Paroc:er n" 503197- Oun1ssio de l!dncaçln, sobre 
o PDL rJ!. 3197 (n! 300196. na -~ !!J>!OYa o ato 
que miOVJI '"'"telslo outorgadã à Gãdcha Z..O 
Hora de~ LtdL, boje _per.........., l RBS 
TV de l'lonan6pobs S A., para explorar ~ de ra
dlodlfuslo de 110DS O 1-(JmeVJsio) Da àdade de 
f1onantlpo1is ISC). Sen V"llsou Klelnutnns .. ... • .. ... 

Paroc:er.,. 504197 - Conusslo de EdiiCIIÇio. ~ 
o PDL r" 4197 (ri' 301196, na ongem), que - o aiO 
que n:nova c:oncessllo defenda -l Te1eVIIIi> Olapec:6 
S A, para .. ~ !""!!Ç! de_radJodlfuslo de sons e 
IRI81!""5 na cidade de UllpOCO (SC). Seo. Espendliill 
Am1n • .. ...... . ......... . 

...._. ~ S05197- Ccmusslo de Edw:açlo,
o PDL r" 5197 (r" 302196, na orJF-111), que_ oprova o ato 
que renova core: ·'o defenda 10 S•ltema crube de Co
mumcaçlo Lida., para explorar serYJÇO de radlochfuslo 
sonora em onda màba na Cidade de Ribeulo Pr<to tSP) 
Sen Roberto Reqwlo . . .... . .. . .... 

Paroc:er n! 506197- Conusslo de f!dncaçln, sobte 
o PDL r" 6197 (n! 3031!16. na ongem). que oprova o 010 
que mlOYa CDIW ''o da 'Udlo Dlfuiorã ~ Ltda.. 
para ••piorar setVJÇI! de r111hocbfuslo IOIICIIa, em onda 
lnlplcal na adade de Taubalé (SPl Sen. Coubnbo Jorgr 

Para:er ri' 5111197- Conussio de Educ:açlo, so~ 
o PDL r" 7197 Ir" 304196, na ongçm), que aprova o aro 

22 que ....... c:oncessllo da RálJO Rlboliio """" Lida.. 
~ explorar semço de radlochfuslo SODDra em onda 
ináha aa Cidade de Rlbouio Pr<to (SP) Seo. Espendllio 

23 AJJUD • •• •• 
l'arec:errt'-508197- Conusslo de Fdnraçlio, sobte 

o PDL rJ!. 8197 (ri! 310196. oa ongemJ, _que 8J1!0Vl o ato 
25 que ....., .. cone lio. oatocpdã a IUdlo e JomaJs do 

Ceart S A , para explorar oemço de rachodúilslo IIOCIOill 
em onda m6dla aa i:Jdade de Fortaleza (CEI. Sen Bem 
v..... ...... . .... ... . ............................. -· ... .. 

315 1'11-ocer n! 5fBI97- Coausslo de l!d1raçlo. salino 
o PDL ~ 9197 (~ 311196, aa on~a o 010 

128 
que JeiiOYO ~~-da FluJclaÇio O de Ouedas 
do 1guaçu (Racllo MUDICI~ _de QUedas do ~), para 
exprorar_ semço de nchõclúusiD sonora em fijqoãJaa 
mócllllada. Da Cidade de Quedas do lguaçu (PR) Sen 

464 

JoSI! Fogaça... ... ..... ... .... • .. .. .. .... 
PaJa:er r" 5Ull97- Comissio de Educaçlo, sobre 

o PDL ri' 29197 (nl326196, na ongeml, que 11JH!1V11 o ato 
que renova a MMM'Io ou~ ., RAdio Londnna 
S A., fJ1!1!1 afllon!" I!O'VJÇC} de iacbodlfuslo IIODCIIII em 
onda ID6dia, aa cidade de Londnoa (PR). Sen. Roberto 
Reqwlo. .... . . . . .... .. . ... 

468 

472 

476 

480 

484 

488 

494 

498 

518 

523 

529 



Para:er ri' 511197- Cmrusslo de Educaçlo.IIC!bn 
o PDL ri' 30197 (li' 327196, 118 CIJ!IOIII).~ que aprova o aro 
11110 10110va a llOIICOSIIo auiOI!IIIdã l!Udio AZul Celeste 
Lida., ~ explonr ~ de lllhochfUsio IOilDIIl em 
onda IMcba, 118 Cidade de Amencana (SP). Sen Re&IIIB 
Assumpçlo ....... .......... .................... .......... .. ........... .. 

Parecer ri' 512197- Conusslo de Educoçlo. -
o PDLd'36197 (11'331196, 118 ongem),que Ç!OVllO IIID 
gue ....,. •• ==sio OIII<ÇOda l JUdio Cullura de 
Rlbeulo Prdo Llilla., ~ explõnr IIOI'V_IÇI! de ncllodlfil· 
do 10110111 em onda Jil6d1a, na C1Ciade dei Rlbeulo Prdo 

· (SP) Sen. Jdho Campos ........... • ............................. .. 
Pm:oerd' 513197 -Colmsslo DI-que..

senta 1 ~ rJIIII do PR ftl 113197. Sea. ROJWdo 
Cuuha Lima........... ............... .. ......... _ .................... . 

Para:er,. 514197- Coausslo Dnl<n, que -
11e111a a redaçlo liDai do PR ftl 117/97. Seo. Ronllclo 
Cunha ......... _, __ ,,, ................................................. .. 

,..._.arai ao PLS ,_41196,JIIH'ialloduz .. ...,.. 
çlles .. Lei ,. 8 629193. Seo Oomar Dw. ................... . 

......... ri' 515197- Conusslo l)uaon. que-
-ta a nodaçlo fiDal do PR r# 103197 Seo. ROJWdo 
Cunlla Lima...... .. ..................... --· • • ...... __ , ___ .... . 

-ri' 516197- Coausslo Dln!tora, que-
-ta a llldaçlo liDai do PR .,_ 106197 Sea. Rolllildo 
CuDha ........................................................................ .. 

-ri' 5171!17- Coausslo Dln!tora, que
oenta a ~ flaal ao PR r# 1021!17. Seo. Roaüdo 
Cunba Uma. ......................................... ,.,,,._, .......... .. 

PAR11DO P0I..tnoo (Vide FUNDO PAlmDÁRIO) 

PATIUMONIO CllL'ItJRAL 
llqisaa a feliz iluclaava do Mllllllirio da Cllllu

m e do IDIUIUIO do l'llnmllnlo fiiSI6nco e An!IIICO N• 
01011111 J>01" f!llRm alado o !'loiiiBma de Reviralizlçl!> de 
S!ttos -coa -vá da nx:uponçlo do palnin6mo 
calbual Sea l.liCIO Alc:IDtara. ................................... . 

PB11!.ÓU!O 
Quesboaa o Gowmo Fedeml _.,. da c:naclo 

de - ~ llpdas 1 illea do .mleo. e afir
ma que ~a."i IIÇio .JW>10 ao CADE )iora on6ble doo 
eoniDIOS ci:lebmdoS......, 1 l'clnlbtas e euas empraas. 
Sea Joll! Eduardo DulllL .................................... , ... _,_ 

PROJETO DE DECRin'O LEGISLA11VO 
Leilllm do PDL ftl 86197 C,_ 443197, aa onaem), 

""" 1(110!!1 o lato do Aamlo llúlco de Coopeiac:lo 
Tllcmca, Oenlflica e Teena16111ca. celebndo altte IRe
adbhc:o. federallva do lllllsll e o Oow:mo da Rçpo!bbca 
i1a BoltVII. em Fmllleza, em 17 de dezembro dõ 1996. 
Sea. Cauanho Jcqe. .......................................... .. 

Leilllm do PDL ftl 871!17 (DI3171!17, aa ~ 
que 11J!!11V11 o lato do Al:onlo eaae o Governo da 
tihc:a 1'ederlbva do llruJI e o Govemo do Remo 
Pafoes IIIWII rellllvo ao exon:fcio de llivulades ...,._ 
IIOIIdas )11!1" )11111!0 de clependenla do )101101! dl)ll9oúb
.... coniulaf. adlmmllllllvo e l6crui:o, eelebãdo em 
Brulba, om 31 de ]Ilibo de 1996. Seo Caullllbo Joqe ... 

Leitura do PDL ftl 88197 (ftl 431197, aa onaem). 
que !IPftiYll o - do Al:onlo de ==para o Combille ao N~ e l formaca, cole-
lmldo enae o Govemo da Readbbca ~do Blll-
111 e o Governo doo Estados \Jmdos ....,_ aa CI
dade do MEluco, em 18 de IIOVallblo de 1996. Scn 
CoUimho Jaqe .,, ___ ..... ,_.... . .......... . . , ___ , __ •. 

PROJETO DE LEI 

Aúhre do projetO de 1eJ que mocblica o lnlta
mento dos cuiJll!dc!! pdos eh....- c:nmes hediondos. 
Sen Jo~ Eduãrdo DUIIlL ...... • .. .. .. .. .. • ...... • ...... 

PLS r# 196197, que delenmna CJ11! o MunSitno ela 
•33 Fozenda d1vulgue a-~ elas cotas ieferenleS - Fun-
• dos de PlruapaçiO dos Ealados e do Dls1n10 Federal, e 

dos MUIIIdP!OS 118 rede de comwucaçlo -lnlauel. Sen 

537 

587 

llomrro Juõi ...... -... .................... __ ,,,,.. ,_,....... . 
PLS ftl 1971!17, que _.toma ~o o cadaslla

mento. JIO'II!IIO o SI....., Umoo de Sãllde. de benelia6-
no e aegullldos de planoa e re)lllnll de udde. Sen Joll! 
Sem. ..................... -· ........................................ . 

Discute o PLC r# 371!17 tnll 695197, na Dr!P'!!). 
que --- ....... eiCiçlles. Sen PediU 81-
IDOD. .. •••••••••••• -··· ......... ••••••••••• ............ ······- •••••••• 

DI"""" o PLC ftl 37197 (n! 2.f85197, na onse!!l). 

588 
gue elllbelecc 1111111111 ..... u clelçl!c&. Sen Romã. T6-
6et. ............ . .. ................ -···· . ............... ......... • ......... . 

589 .r:=,.o~:=7.r.='S:~; 
~ .......................... __ ,,,,. ......... . ......... .. 

~a DIJcute o PLC,. 371!17 (1112.695197, .. !!!'P."J, 
""' que estabelece aonnas ...,. u elelçCies Sen. Epí*'o CafercinL................... .. ............................................ .. 
598 -=~~-:~~~:f:sr~: :!::" Dlllm. ................................................................ . 

621 -=o..:;:~ .. (nl~5197.:-~ 
~-·;·Pü:-;;t 37.ii"(~i6M7~~· 
~~~~-~ .. ~ .. ~~~ ........ ~? 

Dlacule a PLC r# 37197 (0112.695197, aa onaeml. 
que Olllbelec:e _,.. pua 11 eleJÇIIIes Sen. Jdma Man-
se. - ····-·· .............................................................. . 

Disc:ute o PLC ri' 371!17 (al2.695197, aa O!IFRl. 

339 c.:~~-~-~-~~ ... ~.~:"' 
... ..=::!!ii.~'!'e\:~~~ au .................................................... _ .................. -

Dl~eute o PLC nl 371!17 (1111695197. na anse!!ll. 
que estabelece _,.. pua u elaçlles Sea Manna Sll-

611 YL ..... ,,,,, ... ,,,,.,,.,,, ,.,,.,,,, ,,,,,, •• ,,.,, ... 

443 

449 

~:~.;a~-~~~~~~~~~ 
DI"""" o PLC r# 371!17 ~'!,~5197,"" C!!'P-!11), 

que wllbelece ...,_ para 01 Sea. Emib• Fer-
liaDdcs .............. -- ....... • ......... --...................... ~ ..... . 

1.dunl do PLC ri- 85197 Cnl 4451!17, aa IIOI!!!D), 
que IIIIOIIZO a penlll!lbaa u:mpodria de lil!ça IDIÜIIIr 
do u- ao laniA!no IIKIDIIII ...,. a lllllizacio de ......rc:10s ..,lU.,_ de~ de poz _,os exãatos 
bru&Jmo e l!li=IIIIO, a ~ 110 COIRiiiiC 1110 
ao~ do Rio Gnaxle do Sul. Sea. Vllbmr Clmpelo _ 

Encamlllbameato da = do PLC r# 371!17 

ii:,~~-~~=-~ ......... ~.~~-~ 
(r# ~"':":ameato -:,..V:.:~.,:?."".! 
olelçlles. Sea. ~ ...... ,_, __ ,,.,, ........ .. 

Blleamiah1111101110 ela = do PLC r# 37/97 

~O:':i.1:.u.~ ............ ~.~~-~ 
llacaaunJwaeato da = do PLC r# 371!17 Cr# 2.6951!17, • on->. aoe ___ ,...,_,......,.ao 

elelçC!cs. Sen. Alllllliio Clrfiao Valaclareo ..................... .. 

9 

18 

20 

106 

107 

109 

110 

112 

ll4 

116 

118 

119 

121 

123 

125 

158 

169 

169 

'' 
170 

171 



I 

IV 

Encammhunento da votaçlo do PLC n' 37/97 
(D

0 2.69SI'I7. na on~m). que estabelece normas para as 
ele1ções Sen Pedm litmon . . . . . .. . . ... 

Encamtnhamento da votaelo do PLC rf! 37/97 
(rf! 2 69S/97. na ~l. que estàbelece normas para as 
ele1çi!es Sen Sebasnlo ROcha... ... • .. • ..... 

Encammhamento da votaçlo do PLC rol 37/97 

=~~"::~~~ .. ~~~~ .. 
Encammhamento da votaçlo do PLC rol 37/97 

(rf! 2 69S/97, na~). que esoibeJece normas para as 
detções Sen Emlha Femaitdes .. .. . . .... .. ..... 

Encamtllhamento da votaçlo do PLC ri' 37/97 
I rol 2.HJSI97, aa O<rgmJ), que estàbeJece normas para as 
eleições. Sen Benedita da Stlva .... .. . .. ....... 

Encanunhamento da votaçlo do PLC ri' 37/97 
(rol 2 69S/97, na ~l. !111'! estàbeJece normas para as 
eletç6cs Sen Adenur Andiade. • .. ... ..... • • .. ...... 

Enc111111nhamento da vo: do PLC ri' 37/97 

~~~ 'l"Ok!""C!·.~ ~ .... ~.~.~ ~ 
Encanunhamento da votaçlo do PLC rf! 37/97 

(rf! 2.69S/97, na onsçml, que eatibelece normas para as 
eleiÇ6es Sen. Laum Campos . . . . . • .. ....... 

Enc111111nhamento da votaçlo do PLC rol 37/97 
<rol 2 69SI97, na onaeml, que estàbelece normas pata as 
detções Sen JOk! &luardõ Dutra. • .. ... • ...... 

Encanunltamento da •= do PLC rol 37197 

~ã:~~""f'"~ ....... ~~~.~as 
Encanunhamento da VOIIÇlo do PLC rf! 37/97 

(rf! 2.69S/97, na ongem), que estabelece nonnas pata as 
eletçlleo. Sen. LuaO Alciniara.. . . .... .. ..... 

U.tura do PLC nB 41197 (rol 2.683196, na on-

[~~~~~~~~~~ 
U.tura do PLC rol 42197 trol 2 899/97, na on

aem.!:, gue "'I!Uiamen
20 

ta o ~o dmco do 111. 49 da 
U.u-9.394,Cie dedeUtnbtõde 1996 Sen Coubnho 
Jorpe. ...... - . . . . .. ... .. ..... . . .. 

U.tura do PLC rf! 43197 (rf! 3 386197, na on
-.J, que chsplle IObie a ~lo de semoventa nas 
lndoVIas e.......,.. ... fauw de domlmo Sen Couanho 
Jorge. ... .. ... . ........ .... ...... .. 

U.tura do PLC rol 44197 (rol 2 381/96, na on
gem), que d1spõe sobre a tncluslo no nto J'IOC!'SS!Ial da 
Lei rf! 8.029. de 12 de lbnl de 1990, das Uquulac~ do 
Banco de Rcoalma S A - BANRORAIMA e da Compa
alua USinas N8C101181s- CUN Sen. Coubnho Jmge . . 

U.tura do PLC rf! 4SI97 Cri' 4.2S9/!13, na on
aeml. que chspiie ........ a-do ~o oquavdrio 
em ~&uauob pmJC!Jçlo II8CIOIIIIf Sen CouilnhO Jorge. 

l..Oitura do PLC rf! 461!17 (ri' I 765196, na on
gem), que cbspõe IObie 1 ~de contas de apiJCa
Çio de noc:ursos a que se iefere a Lei rf! 8. 742. de 7 de 
Clezembro de 1993 SaL Couunho.JorF. ... - ......... 

LOitura do PLC ri' 47197 Cal 380191, aa ongem), 
que chspOe sobre a cnatllo do Fundo de Reco~ 
EaJa6niH:a das Remões Nmte, N-e Ceatri>-None 
do Eslado do RIO dé Janeuo Sen. Coullaho Jorge. • • 

U.tura do PLC rf! 48197 ln" 2 7117197, na on
gemJ. que cbsplle sobn: a admisslo de ~ 16:ru
cos e a--.......,_~ wuYetstdades e pelas 

t:"'C:::ro::'.~ .... -.... ~e.~~~~ 
PLS rol 198197, que 8lllDnZa a Repdbhca Fedenb

va do Brasil a.....,.... -010 de amiiUÇio de Jll!Odu
ID mtanaciOnal ao trecbo ·ArgelllUia-Utu&umaai-Porto 
Alegre Sen. Pedro Stmon. ...... • .... • .. .. • 

PLS rf! 199/97, que diSPDe IObie a dectotaçio 
pelo Tnbunal de Contas da Unilo, da lnchs)IODiblbdade 

172 a. bens de .... tx>DSáveJ, IIli ocorrenaa ... Jndletos da nn
posslblhdade ile ruaammento ao Eráno dos danos em 
aputaÇlo Sen Romero Jucá. ... .. .. .......... . . .. 

172 PLS rol 200197. que dispõe sobn: a ~açlo 
de tenas rulliiS onde se venficiue a ocon6naa dó tnho
lho OSCIBVO de cnanças e adOlescentes 5en. Marluce 

174 Pmto.. . .. .... ...... .. .. ........ ... .... ... . .. 
PLS ri' 201/97, que dlspi5e .IObno 1 (li'OJblçlo da 

ex~ "boa opar&laa" nos aadiiCios de"""""""" 
174 eieJeçlodepessOal Sen.BetiOdttadaSIIva ...... 

PLS rol '1J12I97. 1111• deelanl Data NIICIOIIal o dia 
20 de DO-. "DDa NOCIOilal da CoasclõneJa Neli"'" 

175 Sen. BOIIOihta da Stlva .. .... .. . .... . .. .. .. .. ...... 
~ de let de IDICJabVI JIOIIII(ar, com IIWS de 

um mtlhlõ de ISSID81Wl1S, devol.endo a Ft:mando Col-
176 1or de Melo 1011s duatos pollbco< Sen l!rnaades AnJo. 

nm ... ........................... . 

177 PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Discute o PR ri' 111/97üt%.ue

111 
IIIIOriza o Estado de 

178 Slo Paulo a enabr Letras de Jl!lbbcas, desbnan
do-se os IOCIIrSOS ao guo de III& d!Yiila moblhma com 
vcnamemo em seteamro de 1997, e doado-se ao art. 21!, 

~~ ~=~~~~~~s~se 
180 PROS'ITiliiÇÃO 

Abonla a~ ~-IIIICio 1Dfantt1 ao pan
tanaliDlJio.JIIIISS"'ISC' Sen Ramez Tebet. .. .. . 

181 

347 

372 

375 

377 

382 

422 

425 

439 

REELEIÇÃO 
"pmta autenbcldade na declslo do Clovemador 

Mllno Covas de abdicar da Clllld«<aan l reeletçio ao 
Governo de Slo Paalo Sen. .leJl'enoll Páa ........ .. ... 

REFORMA AGRÁRIA 
RoJISII!I o 1ançanlen!o pelo M1mstblo da Refor

ma Apna, do prognma deriiHmnado Casulo, '11!!' vm 
penmllr a descetíllali~ da teforma qrúJa no BraSil 
para os mumcfJIIOS Sen: J*ler Barllolho ........ - .. • • 

REGIÃO AMAZÓNICA (VJde MADEIRAI 

RELA'i'ORIO 
Auabsa ldalóno da Ornmzaçlo das N~ Um

das sobno o desellvolvtmento 'humano em 17S jlol'ses do 
mundo. Sen. Coultnho Jmse ... . . .. . . .... .. ...... 

REQUERIMENTO 
Roquenmento rol 773197,110batando iDI'ortJuJçl!.e 

ao MuusUD liKII'allnllltmo de l'llllbca FIIIIIIWm, Sr 
Raul Belous l~ Pmto, ..,IICionada ao lmpoalo 
Tomtonal Runll- ITR Sen Manna StlvL .............. . 
~- rf! 774197 aobatando ao MimoU

no dos TlliiiS~ ""P!as dos Pirec:aes da Consultona 
lurfdJca daquõle drJio. Sen Gtlberto Miranda. ......... • 

Reouenmento rol 776196, aohatando lafotn~ 
ao Muastmo do Meio~ dos Rocunos Hídricos 
e da Amaz&ua Legal. sobn: a açlo tlep! das madotm
ns -.:as que 111118111 na flmeila amài&uca. Sen Ro-
mao JDcá. .. .. ...... .......... • .......... .. ......... .. ...... . 

~uenmento ri' 777197, sohalllldo 1 baiiSÇIIÇID 
nos Allü do s.a.do. do leJtto da coafetbcta noabzida 
aa Acadetrua PiiiiiJeiiSO de Letras. ao cha IS de março de 
1997. pelo acadettw:o Celso Banos Coelho, aa bottlena-

S48 

SSI 

SS2 

601 

22 

6 

167 

603 

SS4 

168 

168 



cr.:.~~~~-~-~~~-~-~~~ 
R~mento rf! 778197. no qual sobc1ta que o 

uer!odo clã Hora do &P!"fleme da S"esslo Delibeiallva 
i1o lha 21-10.97 ICJ• dõdlc:ada a homonaseor o Dia do 
Mo!dlco Sen. Sebasillo Rocba. ............................... . 

SAFRA 
C:O...dençlles ....... do Plano de Safra 97198, 

- 1111l111:1ado pelo Mmmtno da Ap!CIIIIIIIa. 
Sen. Olomel Machado .... ·- ..... ... ·- .. .... • . ............ .. 

SEOVRANÇA PClBUCA 
Anlbsa 15pecto1 da oeguraaça plbhca no Bnsd 

Sen .......... l'umi...... . ...... • . .. • ..... ... ..... ... ... . ... 

... 
S4J TSLEVISÃO 

Conslderaçi5es ....... da lllclusio de ._.... .... 
dlficada na progta!IIBÇio das emiiiSOIU de lelev1slo. 
desUnada 101 ~·de IIOCOSSidadesespec!BIS (deli· 
ainc:lallllhava). Sea Benoc!IIB da SllvL ... • • ...... • .. 

TRABAUIO 
Tnbalho IIÚIIIIII nas corvoanas. 5on. Ramez Te-

619 bel. ........................... - .................................. . 

USINA TERMOElÉilUCA 
Defeode a ompllaçlo de wi~ de 11111181 ..,.._ 

142 ~-...... ·-Sea Eapenddo Alma.. 

v 
J'ic • 

609 

140 

... 



fNDICE ONOMÁSTICO 

ADEMIR. ANDRADE 

-~~~':.'=~: .. ~~~: 
Eacanullhamellto da votaç~o do PLC ,.. 371'J7 

(,. 2.695/97, aa onaem), que Mlibe"""' 110r111111 pora u 
elaç6es. ........................................................................ .. 

AN!'ONIO CARLOS MAGAUIÃES 
~. DonaCIIIOVeloso pelolnDICUISO 

do oeu !l0111111Wrúno. ............................ - ................... . 

ANI'ONIO CARLOS VAlADARES 
PIOp&o ~ .., Fuado EIJ!!!CII! de Aalll!n

aa FiDimci:ua dos l'llibdos Polfbcos- Fuado l'arbddrlo. 

que~....:~~':.' .\:J;:~:. ~-~~· 
Lamellla o flloc:m'"""' do Dr. ADI6mo .Jacinto FI-

lho ........................................... - ......................... . 
EncanuDIIamento da votaç1o do PLC ,.. 371'J7 c,o 2.69~7. aa onaem>. que Mlibeloce- pora a 

lleiç&:s. ...... - .......................................... -.......... . ...... . 

BELLOPARGA 
~ da >111a;!1D do PLC ,.. 37/fn, 

(1112.69~7. aaonaem>. que-.........,.... pora u 
elaç6es. .... ..................... .. ..... -... .......... ... ,_ .... _ .... . 

BENEDITA DA SILVA 

que..::~~'!?=~:.~-~: 
BnciDIIDbamento da ~ do PLC .. 37197 

(,0 2.695/97, aaonaem). que ___!oce.....,.. pora a 
elaçiies .......................................................... - ............... . 

PLS ,.. 2011!17, '~'!!' das~ oobno a proablçlo da 
&JLP! r'n ,_ 1p8!1Daa· aos inliDcJos de IIICIUiaiDeDtO 
e oõloçlo de peuãol.......... .. ................................... _ .... . 

PLS ,.. 2021117,_que declan Dila NICIODII o dia 
20 de D0m11bnJ. "DDa NIICIODII da Comatnaa Nepa". 

Coowdaaçllel aobJe a aiUIÇio do Timor Lesre, 
~ col6ma J1111111111e1L ApiiiiiO ., Sen. l!4wdo Su-
plicj ............................ - ............... _ ......... ___ , ·-·-.. . 

Considaaçllelacm:a da- de ...... .... 
dific:ada aa JIIUIÍII!IIIIÇi das eausaoras de íelmslo, 
dosbnod• .,. Jllliiadares de adadelllpOCIIII (clefi-aenc.a audaDYa). ........................ .................. .. ............... . 

BENIVERAS 

I'Dcer .. 50819'7-Caausslo de Ed11caçi'>, oobn: 
o PDL .. 8N1 (111310196, III onaem), que IIIJ!OYI o ato 
CIJe ~ OMces''k\ outcqadã 11 R&bo e Jonuas do 

109 ~..Ji~:=~..t.amt~~ ,18 

176 BERNAIIDOCABRAL 
Rdere-le • Jlllllllb!içllo lllfamil que CIIQPOII .., 

8 ponranal..........,._. Ajiane., Sen. Komez T-. . 
15 CARLOS Bf?ERIIA 

AlliDala a nobzlc:lo DOS dlu 27 e 21. do xvm 
femvolln....,.,.,_ de l'eKa. em Caceres (M'I1. ... ... 624 

14 CASJLDOMALDANER 

115 ~ • -~10 da a.pl~~Çic! - • 

163 rc:.=.~:o~~ .. ~-~~ 602 

COUJ1NHOJORGE 
171 Lalula do PLC .. 41/fn ( .. 2.61U1!16, III C!f18'!111), 

:ce~:=e~=~-~-~-~ 347 
Ldan do PLC ri' 42N1 Cri' 2.89!1/fn, aa ~), 

~;~::;'~~.l'e,~~ .. ~-~~ ... ~1 
372 

174 Looan do PLC ri' 43197 (nl 3.386N1, aa DIIJI!I!I), 
que dup'le oobn: a~ de semovemes ou ilxfo. 
"""' e ..,.pocllvu failW de clomfmo. ................... ... .. • 375 

l.odura do PLC ri' 44N1 (nl2.381196, aa ori~. 
119 que dasDile IICibre a illl:lllllo.., rito processual dã Let 

Iili 8.o:t9, de 12 de - de 1!190, das hauidaclles do 
Bauco de Rcnima S.A. - BANRORAIMA e da Compa-

175 ttbtaU11UUNa&:lmws-CUN ..................................... 377 
Leltun do PLC nl 45197 (nl 4.259193, aa an-

551 C"};.T."=sii::r..~.~.~~-~~ 382 
Leltun do ,.. 46N1 Cri' 1.765196. aa on-

552 FII) que dtaplle llllne I~ de 0D1111S de~ 

==:'ii9~.~-~-~-~-~-~-~:?.~.~-?.~ 422 
·~ Lettun do PLC ri- 47N7 r.J~l,_~-~! 
~'" w:.=-·~do de~ 

doEsbldodo~az=euo~.~ ~-~~~::~~ ~ 
Lettun do PLC ,.. 48N1 (nl 2. 'K11N7,-.a Dri-

609 aem), cp dasplle ...... 1 pfmjplg de~ 16:m
COS e denllltu ...........,.. Delas IDDwntdadel e pelu 
iastt~ de pesqwsa oacudlica e IIOCttOI6&tca fedõnts. 439 



I 

n 
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Ata da 125~ Sessão Deliberativa Ordinária 
em 16 de setembro de 1997 

~ Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Júnia Marise 
dos Srs. Ronaldo Cunha Lima, Flaviano Melo e Joel de Hoflanda 

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Albi
no Boa Ventura -Antonio Carlos Magalhães - An
tônio Carlos Valadares - Bello Parga - Benedita 
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Carlos Patrocínio - Casildo Maldaner
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy 
- Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Ca
feteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina 
·Pereira - Freitas Neto - Gerson Camata - Gilberto 
Miranda - Gilvam Borges - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jefferson 
Peres - João França - Joe! de Hollanda - Josap
hat Marinho - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça - · 
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Serra - Júnia Marise - Laura Campos - Leo
mar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella -
Lúcio Alcântara - Marina Silva - Marluce Pinto -
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan -
Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon -
Ramez Tebet - Regina Assumpçâo - Roberto 
Freire - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Lima- Sebastião Rocha - Sergio Machado 
-Teotónio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson 
Kleinubing - Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A lista de presença acusa o comparecimento de és 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

Sua Excelência o Senhor 
Senador Ronaldo Cunha Lima 
Primeiro-Secretário do Senado Federal 
Nesta 

PS-GSE-143/97 

Brasília, 11 de setembro de 1997 

Senhor Secretário, 
Comunico a Vossa Excelência, a fim de que se 

digne levar ao confiecirnento do Senado Federal, 
que a Câmara dos Deputados aprovou parcialmente 
o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 3.710, 
de 1993, (n2 73/94, nessa Casa), o qual "institui o 
Código de Trânsito Brasileiro• nos seguintes termos: 

· Aprovados: 
~·os dispositivos referidos nos itens de nºs 1 a 

326, com parecer favorável do Relator, ressalvados 
os destaques; 

"- o inciso III do--ªrt, 2Q do Si=, objeto do Desta
que de Bancada nº 2 (PMDB), em substituição ao in
ciso 11 do art. 20 da Câmara; 

-o inciso 11 do art. 106 do Substitutivo do SF, 
objeto do destaque simples nº 41' excetuada a ex
pressão •faixas de segurança nas cones branca e 
vermelha em condições de visibilidade diurna e no
tuma afixados na traseira e nas laterais dos veículos 
e•, para substituir o inciso III do art. 111 da Câmara; 

-o inciso V do art. 106 do Substitutivo do SF, 
objeto do Destaque de Bancada nº 45 (Bloco PT); 

-o inciso VI do art. 106 do Substitutivo do SF, 
objeto do Destaque de Bancada n2 46 (PSDB); 

- o caput do art. 280 do Substitutivo do SF, 
objeto do destaque simples nº 51, para substituir o 
caput do art. 280 da Câmara; 

..,. o inciso VI do art. 280 do Substitutivo do SF, 
objeto do Destaque de Bancada (PPB), para substi
tuir o inciso VI do art. 280 da Câmara; 
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- a Emenda de Redação nº 1, oferecida pelo 
Relator. 

Rejeitados: 
- os dispositivos referidos nos itens de nº 328 a 

362, com parecer pela rejeição, ressalvados os des
taques; 

- os requerimentos de destaques simples de 
nºs 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
22,24,25, 26,27,28,30,32,33, 35,37,40, 41,42, 
43,47, 48, 50, 51,54,55,56,57, 58,59,60,61,62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73 (votação em 
bloco); 

-o caput e os§§ 12 e 22 do texto do SF, obje
to do Destaque de Bancada nº 1 (PFL) para manter 
o art. 15, caput e § 12 da Câmara; 

- o inciso V do art. 20 do SF, objeto do Desta
que de Bancada nº 3 (PSB), para ser incluído no tex
to aprovado; 

- o inciso VIII do art. 21 do Substitutivo do SF, 
objeto do Destaque de Bancada nº 6 (PFL), para 
manter o texto da Câmara; 

- o inciso IV do art. 23 do Substitutivo do SF, 
·õbjeto do Destaque de Bancada n2 17 (PSDB), para 
manter o texto da Câmara; 

-o Inciso IV do art. 41 do Substitutivo do SF, 
objeto do Destaque de Bancada nº 3_1 (PFL), para 
ser substituído pelo inciso IV do art. 40 da Câmara; 

- os §§ 42 e 5º do art. 257 do Substitutivo do 
SF, objeto do destaque simples nº 50, para serem 
substituídos pelos mesmos dispositivos do texto da 
Câmara; 

Suprimidos: 
- a expressão 'ciclomotores', constante do in

ciso VIII do art. 106 do Substitutivo do SF, objeto do 
Destaque de Bancada nº 49 (PFL); 

Mantidos: 
-o caput do art. 25 do SF, objeto do Destaque 

de Bancada nº 29 (Bloco PT); 
- o art. 67 e parágrafo único do Substitutivo do 

SF, objeto do Destaque de Bancada n2 34 (PSDB), 
para ser substituído pelo art. 67 e parágrafo único da 
Câmara; 

-a expressão 'explorados pelo Poder Público', 
constante da redação dada ao § 22 do art. 76 do 
substitutivo do SF, objeto do destaque de Bancada 
nº 36 (Bloco ·PT). 

Retirados: 
-o Destaque de Bancada nº 1 O (PL); 
-o Destaque simples nº 18; 
- o Destaque de Bancada n2 23 (PSDB); 
- o Destaque de Bancada nº 38 (PTB); 
-o Destaque simples nº 39; 

-o Destaque simples nº 74. 
_prejudicados: 
- os itens de nºs 327, 341, 347 e 359 do pare

cer do Relator: 
- -- -

-o destaque simples nº 21; 
..,. o des_taque _simples nº 44; 
- o destaque simples nº 53; 
-o destaque simples nº 68; 
- o destaque simples nº 72. 
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 

que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção. 

Atenciosamente, - Deputado Nelson Trad, Pri
meiro-Secretário em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 1º Se
-cretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

DIVERSOS N2 51, DE 1997 

OF.SF GSCBEZ Nº 493/97 

Brasília, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente 
Considerando as ingentes demandas históricas 

que estão a exigir a integração física dos Países da 
América Latina, sem a qual todo e qualquer proces
so de integração estará fadado ao fracasso e ciosos 
da alta sensibilidade que Vossa Excelência possui 
para ·os magnos temas da Política Externa, vimos 
pela presente requerer, com fulcro na documentação 
que segue em anexo, que se promova o 'Seminário 
para a Consolidação das Ligações Rodoviárias Al
tânticó-Pacífico', noâmbito das atividades da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Reiteramos votos de elevado apreço e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, Senador Carlos Bezerra -
PMDB-MT. 

SEMINÁRIO PARA CONSOLIDAÇÃO 
DA LIGAÇÃO RODOVIÁRIA 

ATLÂNTICO/PACÍFICO 

1-0bjetivo 

1.1 - promover um debate visando à consolida
ção da integração latino-americana através da inte
gração física dos territórios, com especial enfoque 
na implementação do corredor bioceânico Atlânti
co/Pacífico; 

1.2 - divulgar os trabalhos já realizados na liga
ção física do Centro-Oeste brasileiro à região andi-



Setembro de 1997 ANAIS QO SENADO FEDRR AI 

na, destacando as recíprocas vantagens provenien
tes do incremento das relações comerciais entre os 
Países que conformam as economias do Mercosul e 
do Pacto Andino; 

1.3 - destacar a importância geopolítica da 
construção de uma economia bioceânica e com 
acesso direto aos Países componentes da APEC 
(Países da "Bacia do Pacífico•, dentre os quais in
duem-se os "Tigres Asiáticos•, além de China, Ja
pão, Índia, que deverão estar, em poucos anos, den
tre as maiores economias do mundo), ressaltando a 
vocação de macro produtor de alimentos de toda a 
região do "interfand" da América Latina; 

1.4 - relevar a importância sine qua no para o 
sucesso de tal integração física, da consolidação da 
Rodovia Cuiabá/Arica/llo e de seus eixos acessórios. 

11- Participantes 

Serão convidados a participar do Seminário 
promovido pela Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional: 

2.1 - o Senador autor da solicitação; 
2.2 - os Presidentes das Comissões de Rela

ções Exteriores dos Parlamentos do Chile, Peru e 
Bolívia; 

2.3 - os Ministros de Relações Exteriores do 
Brasil, Chile, Peru e Bolívia; 

2.4 - os Ministros dos Transportes do Brasil, 
Chile, Peru, e Bolívia; 

2.5 - Embaixadores acreditados junto ao Go
verno brasileiro, do Chile, Peru e Bolívia; 

2.6 - Os Governadores dos Estados brasileiros 
limítrofes aos Países andinos envolvidos no projeto; 

2.7- Os Governadores das regiões defrontei
ra com o Brasil, dos Países andinos envolvidos no 
projeto; 

2.8 - Entidades de Classe (Confederações e 
Federações de Indústria, Comércio, Agricultura e 
Transportes diretamente envolvidas com o tema); 

2.9 - Presidentes dos Órgãos da Advocacia 
Organizada dos Estados-membros e regiões direta
mente envolvidas com o projeto. 

Obs.: também serão convidados a participar do 
evento empresários do ramo de importação e expor-
tação. · 

Jll. Documentação oferecida aos participantes 
Publicação acompanhada de fotos alusivas ao 

evento, incluindo textos de autoria do Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores, do Senador Car
los Bezerra, dos Ministros das Relações Exteriores 
do Brasil, Chile, Peru e Bolívia, dos Ministros dos 
Transportes do Brasil, Chile, Peru e Bolívia, e do Dr. 
Henrique lglesias, Presidente do BJD. 

IV- Data de realização 

O Seminário para a Consolidação da Ligação 
Rodoviária Atlântico/Pacífico será realizado no dia 3 
de dezembro de 1997, no Senado Federal, às 10:00 
horas. 

V- Eventos Paralelos 

Será realizada, na ocasião, exposição de fotos 
alusiva à Rodovia Cuiabá-Arica.-llo, bem corno encer
ramento festivo, no período da noite (a ser definido). 

VI - Palestrantes convidados 

- Presidente do Senado Federal 
- Presidente do CREDNISF 
- Sen. Carlos Bezerra 
- Representante do Chile 
- Representante do Peru 
-Representante da Bolívia 

- Convidados especiais: 

- Dr. Henrique Jglesias (Presidente do BID) 
- Mareio Lacerda (Vice-Govemador do Estado 

do Mato Grosso) 

VIl - Instituições envolvidas para 
elaboração do Evento 

- Senado Federal (Comissão de Relações Ex
teriores, Gabinete do Senador José Samey, Gabinete 
do Senador Carlos Bezerra, Consultaria Legislativa, 
Diretoria de Relações Públicas e Cerimonial do SF) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O expediente lido será publicado e remetido à Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna, por cessão do Senador Nabo r Júnior. 

V. Exª dispõe de vinte minutos. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, ao prefaciar o livro ·o impeach
ment do Presidente do Brasil", o Ministro Evandro 
Lins e Silva, cuja autoridade moral e intelectual to
dos reverenciamos, assim se pronunciou: 

Da participação do processo do impeachment 
do ex-Presidente Fernando Collor de Mello guardo 
algumas gratas e indeléveis recordações, entre as 
quais devo destacar a atuação do Relator da Comis
são Especial, o Senador Antonio Mariz, firme, sere
na e competente do começo ao fim. 

Coube-lhe a importante missão de verdadeiro 
juiz instrutor da causa, de orientador de colheita da 
prova, de mediador das inquirições, de opinante es-
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sencial nas questões suscitadas pelos vinte e um 
membros da Comissão e pelos advogados das par
tes. 

Desde o primeiro instante, impôs-se pelo equilí
brio de sua ação e pela segurança de seu pronun
ciamento. O convívio com o Senador Antonio Mariz 
deu-me a oportunidade de conhecer um Parlamentar 
do melhor quilate, por seu preparo e o seu elevado 
espírito público. 

Compenetrado na responsabilidade do encargo 
que lhe fora reservado, ele teve uma conduta exem
plar no seu desempenho. Aqui está retratado em li
vro o que o Senador Antonio Mariz realizou, com 
exação e sabedoria, durante a formação da culpa do 
acusado e durante a sessão de julgamento. 

A tarefa apresentava-se sumamente difícil e 
delicada: o mais alto mandatário da Nação, o próprio 
chefe do Governo, era apontado como autor de cri
mes de responsabilidade no exercício da função, 
como administrador improbo e, em conseqüência, in
digno de permanecer no exercício do cargo. 

O País inteiro estava voltado para o Senado. A 
figura mais erri foco naquela hora e de quem depen
dia, de modo fundamental, o bom ordenamento na 
pesquisa da verdade, a indispensável energia para 
resistir às pressões dos interesses contrariados e, 
ao mesmo tempo, uma inalterável serenidade para 
não se deixar dominar por facciosismos partidários, 
era de quem ocupava a posição de instrutor do pro
cesso. 

A Nação é testemunha - o que posso registar 
como observador mais próximo - de que o Senador 
Antonio Mariz esteve à altura do papel histórico para 
que o destino o escolheu'. 

Hoje, 16 de setembro, faz dois anos que o ex
Governador da Paraíba, Senador Antonio Marques 
da Silva Mariz, ou simplesmente Mariz, como a ele 
se reteria a sua gente, que ele soube amar e gover
nar, nos deixou. 

Dele guardo lembranças as mais variadas, do 
amigo de muitos anos, do companheiro de Partido, 
do companheiro de sonhos, enfim, do homem, do 
humanista e do político. . 

Como já acontecera com o também ilustre pa
raibano Professor Celso Furtado, de quem Mariz era 
profundo admirador, Antonio Mariz deixou a Paraíba 
para estudar no Rio de Janeiro e, posteriormente, 
viajou para a França, onde, na Sorbonne, aprimorou 
a formação humanista que haveria de ser um marco 
referencial na sua atuação política. 

Como Celso Furtado, foi conhecer os "ares do 
mundo" sem jamais perder o contado com as ori-

gens, o compromisso com as suas raízes, definitiva 
e irremediavelmente paraibanas. 

·Foi tentar compreender melhor o mundo para 
melhor compreender a imensa tarefa de reverter o 
quadro de pobreza e penúria, retrato cotidiano do 
universo que emoldurou a sua infância e cuja aspe
reza serviu para dar razão à sua luta política. 

Nos muitos anos de sua séria e competente 
atuação parlamentar e no seu breve período de go
verno, Antonio Mariz ousou sempre o caminho do 
sonho e administrou com rara habilidade política as 
estratégias que permitem transformá-los em realida
de. 

Como o semeador no campo de centeio, pre
parou a terra para plantio e fortaleceu um trabalho 
de envolvimento comunitário e de exercício de cida
dania que extrapolou o Município de Sousa, berço 
de sua gloriosa atuação, e soube despertar o con
junto da sociedade paraibana para o trabalho da co
lheita: a redução das desigualdades sociais e econô
micas na Paraíba, o direito inalienável à dignidade 
traduzida em melhores condições de vida, numa so
ciedade mais homogénea, mais humana e mais Ira
tema. 

Dos seus muitos talentos, gostaria de destacar 
aquele que acredito ser o traço mais marcante da 
sua luta pelos ideais de justiça em que acreditava: a 
generosidade, virtude que nos eleva em direção aos 
outros. 

A generosidade, essa virtude plural, que ele 
soube imprimir nos seus relacionamentos com a 
gente do seu tempo e não por acaso. Justamente 
essa virtude, que, segundo André Comte-Sponville, 
somada à coragem, pode ser heroísmo. Somada à 
justiça, faz-se eqüidade. Somada à compaixão, tor
na-se benevolência. Somada à misericórdia, vira in
dulgência. Mas cujo mais belo nome é seu segredo, 
que todos conhecem: somada à doçura, ela se cha
ma bondade. Mariz exerceu a política com todos es
ses atributos; trabalhou generosa e amorosamente 
pela Paraíba. 

Ainda que partindo muito cedo, a trajetória polí
tica de Antonio Mariz foi intensa e luminosa como a 
primavera dos trópicos, que, embora precoce e fu
gaz, deixa uma impressão profunda e permanente 
depois de partir, cedendo lugar ao verão. 

Curiosamente, na data em que se celebra dois 
anos de sua ausência, as idéias defendidas por esse 
paraibano de estatura política incomum se impõem 
pela sua força e contemporaneidade. 

No programa Conversa com o Presidente, le
vado ao ar hoje pela manhã, Fernando Henrique 
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Cardoso defendeu o incremento do Turismo como 
alternativa de desenvolvimento para a Região Nor
deste, uma das utopias de Antonio Mariz: integrar a 
Paraíba ao Projeto Costa Dourada, financiado em 
parceria com o BID. 

No plano interno do Estado, a força dos seus 
ideais sobrevive à sua morte, provando que a fina 
tessitura política, levada a cabo por mais de três dé
cadas e compartilhada no âmbito do PMDB, com li
deranças de igual porte - José Maranhão, Humberto 
Lucena e Ronaldo Cunha Lima, entre outros -, vem 
produzindo bons frutos. 

Regressei há poucos dias de João Pessoa, Sr. 
Presidente, e posso testemunhar de público que a 
união do meu Partido é total em tomo dos ideais ex
pressos no seu conteúdo programático e dos seus 
operadores políticos. 

A Convenção Partidária marcada para 21 de 
setembro, domingo próximo, deverá consagrar a 
chapa Maranhão-lvandro Cunha Lima - e consolidar 
a hegemonia do PMDB no Estado, hegemonia essa 
sobejamente confirmada no Senado Federal, onde 
os três Senadores são do nosso Partido- V. Ex", 
que no momento preside esta Casa, Humberto Lu
cena e o orador que lhes fala - o que confere à Pa
raíba, juntamente com Goiás e Bahia uma condição 
sui generis no exercício da representação federati
va 

Após momentos de tensão continuada, natu
rais em períodos que antecedem as campanhas elei-

- torais, provavelmente exponenciadas pela imprensa 
e originárias na compreensível excitação provocada 
pela novidade do instituto da reeleição, as lideranças 
paraibanas -lideradas por V. Ex", Senador Ronaldo 
Cunha Lima - souberam trilhar o desejável caminho 
do entendimento fazendo prevalecer o bom senso e, 
com ele, a paz no Partido, o nosso querido PMDB. 

Nesse ponto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, acredito ser dever de justiça destacar a con
duta do Governador José Maranhão, o desprendi
mento do Senador Ronaldo Cunha Lima e a sabedo
ria e firmeza do experiente companheiro Humberto 
Lucena, cuja serenidade soube refletir-se nos espíri
tos durante os momentos mais veementes. 

A experiência concertada de todos e de cada 
um serviu para lançar luz às discussões preparató
rias da Convenção e certamente balizará os traba
lhos a serem ali desenvolvidos. 

Para finalizar, Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, quero retomar a homenagem que presto ao 
meu amigo, irmão, companheiro e camarada Antonio 
Mariz, para traduzir a minha esperança em dias mais 

felizes para o meu Estado, cujos interesses tenho a 
honra de representar. 

Para tanto, nada mais adequado para expres
sar a conf~ança desse homem excepcional no poder 
da correção e da lisura no exercício da política do que 
as palavras finais do magnífico Parecer Mariz ao pro
cesso de lmpeachrnent, verdadeira mensagem de es
perança no seu país e no seu povo. Dizia S. Ex": 

'Em mais de um século de vivência re
publicana, pela primeira vez comparece o 
Presidente da República ante o Senado, ins
tituído esse em órgão judiciário. Permanece
rá na memória do povo brasileiro o desfecho 
do processo de lmpeachment qualquer que 
seja ele. 

Que não se assinalem, porém no dra
mático episódio, apenas seus aspectos ne
gativos - o descrédito da autoridade, o vili
pêndio das instituições, o comprometimento 
do Estado. Mas, ao contrário, que se consti
tua no marco inicial de tempos emergentes, 
onde democracia e responsabilidade política 
assumam sua indissociabilidade, firme e pe
renemente. 

Destes acontecimentos e deste tempo, 
remanesça a lição, às gerações presentes e 
à posteridade, do imperativo da honra e da 
dignidade na vida pública brasileira, pedra 
angular da construção democrática." 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, por 
permuta com o Senador Lúcio Alcântara. 

V. Ex" dispõe de até vinte minutos. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, tudo que diz res
peito a Mato Grosso do Sul tem sido objeto, nesta 
Casa, de nossas preocupações, de nosso trabalho, 
de nossa luta em favor da tentativa de descobrir so
luções, de chamar a atenção para os problemas que 
afligem o nosso Estado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, há algum 
tempo ocupávamos esta tribuna, buscávamos solu
ção e a encontramos para um grave problema que 
atingia o Estado de Mato Grosso do Sul, um proble
ma eminentemente social: o trabalho infantil nas car
voarias do meu Estado. Foi uma ação integrada da 
Secretaria de Assistência Social do Governo Fede
ral, do Promosul, do Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul, que colocou em campo medidas a 
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fim de retirar essas crianças daquele trabalho insalu
bre, daquele trabalho incompatível com a formação 
das nossas crianças e adolescentes. Convênios fo
ram firmados, recursos foram alocados, crianças fo
ram retiradas das carvoarias mediante um programa 
que, sem dúvida nenhuma, está alcançando suces
so, tanto assim que a Secretária Lúcia Vânia e o pró
prio Ministro da Previdência Social, dentro de pou
cos dias, estarão numa das fazendas do pequeno 
município de Águas Claras, em Mato Grosso do Sul, 
para constatarem e darem continuidade ao trabalho 
que vem sendo realizado. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o 
que nos traz à tribuna, hoje, é uma reportagem publi
cada pela Folha de S.Paulo, em duas páginas, na 
sua edição de domingo. E pasmem, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: a reportagem retrata, com fidelida
de, um grave problema social que atinge, em cheio, 
o Estado de Mato Grosso do Sul. Apresenta um títu
lo chamativo sobre a prostituição infantil, invocando 
o maior patrimõnio que existe na humanidade que é 
o nosso Pantanal: "Pantanal entra na rota do turismo 
.do sexo', na exploração da prostituição infantil, de 
crianças menores, levadas naturalmente pela situa
ção de miséria e pelo fenômeno do desemprego, 
que são utilizadas por turistas inescrupulosos. 

O Pantanal é um patrimõnio do Estado de Mato 
Grosso do Sul, do Brasil e da humanidade, um patri
mõnio que procuramos defender e preservar, bus
cando recursos para esse fim, para que não se de
gradem e se aniquilem os rios que o formam - os 
principais rios e afluentes que constituem o Pantana! 
sul-mato-grossense e representam 160 quilõmetros. 

Ocupo esta tribuna para abordar assunto rele
vante, tratado nessa reportagem. Se ainda há falta 
de escrúpulos, degradação do meio ambiente, pesca 
predatória, ameaça à fauna e à flora, agora, Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, um representante do 
Estado do Mato Grosso do Sul tem que ocupar a tri
buna do Senado Federal para dizer que está haven
do uma exploração muito pior, que é a do corpo, da 
alma e da mentalidade de muitas crianças. Levadas 
pelo desemprego em suas famílias e pelo abandono, 

~ são exploradas por aqueles que, a pretexto de faze
rem o turismo da natureza, o turismo ecológico, 
usam e abusam dessas crianças. 

Estou me referindo a uma pesquisa muito sé
ria, inédita, que foi realizada com o apoio do Ministé
rio da Justiça, do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância - Unicef - e pelo Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul. Ela mapeou e identificou, se
gundo a reportagem, 65 pontos de prostituição em 

seis cidades da região pantaneira localizada dentro 
dos limites do Estado. E qual não foi a nossa surpre
sa, mais do que isso, a nossa indignação, quando vi
mos a grande constatação feita por esse levanta
mento realizado: a íntima ligação entre a pesca e a 
prostituição. Custo a acreditar nisso, Sr. Presidente! 

O Estado recebe 200 mil turistas por ano, dos 
quais 70% oriundos de São Paulo. Porto Murtinho, 
cidade com apenas 11 mil habitantes, possui seis 
whiskerias; Coxim, localizada no Norte, bem como 
Miranda, no sudoeste do Estado de Mato Grosso do 
Sul, e como Corumbá, que é tida como a capital do 
Pantanal sul-mato-grossense, todas essas cidades, 
importantes, têm e lutam para ter no turismo a sua 
maior fonte de receita, a sua maior fonte de riqueza 
para levar prosperidade. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senado
res, isso está ameaçado por aquilo que já atingiu as 
grandes cidades: o turismo sexual. Se isso existe no 
mundo inteiro, se é próprio das grandes cidades, das 
grandes metrópoles, não pode acontecer lá - sem 
que estejamos acordados e prontos a coibir - onde 
Deus, na sua infinita bondade, dotou o território sul
mato-grossense desse pantanal, que é uma verda
deira dádiva da natureza. O mundo inteiro deseja co
nhecer o Pantanal sul-mato-grossense e o Pantanal 
do Estado de Mato Grosso. Querem conhecer a fau
na e a flora. O turismo hoje está mudando seus con
tornos. Não é só o turismo dos museus, das grandes 
catedrais, das velhas e grandes metrópoles: a huma
nidade está acordando para o turismo rural, para o 
turismo ecológico, em outras palavras, para o turis
mo da natureza. E o Estado de Mato Grosso do Sul 
tem todas essas condições. Esse turismo há de ser 
aquilo que desejamos que ele seja: um turismo sa
dio, um turismo puro, um turismo sem mácula, um 
turismo sem mancha Se atiram manchas, às vezes, 
pela falta de uma consciência ecológica, se os rios 
estão sendo assoreados, que essa mácula, a mácu
la da moral, a mancha da moral, da indignidade, 
essa, Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, não 
pode acontecer, porque esse turismo sexual macula 
o corpo, macula o coração das crianças e enche os 
nossos corações de homens públicos de profunda 
indignação. 

E não é à toa, felizmente, que essa reportagem 
se constitui em um grito de alerta, porque em verda
de, Sr. Presidente, ela mesma aponta que o Estado 
de Mato Grosso do Sul, através de suas autorida
des, e esses municípios referidos através dos seus 
prefeitos estão tomando consciência desse crime ig
nominioso que está existindo lá, essa prostituição in-
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fantil que precisa ser combatida. Está havendo ali 
uma verdadeira parceria entre os prefeitos. Lá, em 
Coxim, na região norte do Estado, que é banhada 
pelas águas do rio Taquari, um dos afluentes que 
compõem o Pantanal, ali, o Prefeito Osvaldo Moke 
Júnior criou um consórcio em defesa não só do patri
mónio da natureza, mas também em defesa das 
crianças, em defesa da moralidade pública, contra 
isso que vem a se constituir em uma chaga social 
que temos que eliminar. 

Em Miranda, no sudoeste do Estado, conversei 
com o Prefeito Ivan Bousset, e, no mesmo sentido, 
ele e entidades não-governamentais estão reunidas 
ali, cuidando de resolver os destinos do rio Miranda, 
do rio Aquidauana e do rio Paraguai, mas estão tam
bém atentos para a gravidade desse problema, pro
curando a melhor maneira possível de eliminar essa 
grave situação denunciada pela Folha de S.Paulo. 
Nós que somos desse Estado sabemos que isso 
está existindo, mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, eu mesmo fui tomado um pouco de surpre
sa porque agora estou diante de dados concretos, 

. de dados do Unicef, de dados do Ministério da Justi-
ça, de pesquisa séria, de pesquisa que foi ali realiza
da sobre esse assunto que não pode envergonhar o 
Brasil e não pode envergonhar o meu Estado do 
Mato Grosso do Sul -ali estão unidos. 

Há medidas policiais que podem e precisam 
ser tomadas. Ao conversar com o Secretário de 
Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Joa
quim D'Assunção Felipe de Souza, após ler essa 
reportagem, afirmei que não há muitas dificulda
des em cidades pequenas como Porto Murtinho ou 
mesmo em cidades médias, do porte de Corumbá 
e outras. Há medidas de ordem policial, sim, que 
precisam ser tomadas imediatamente, fazendo 
com que sobre os responsáveis por aqueles pros
tíbulos, onde se explora a prostituição infantil, 
onde se exploram as nossas crianças, seja aplica
da a lei, sendo até, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Se
nadores, de acordo com a lei, fechados os estabe
lecimentos comerciais que servem de ponto para 
esse tráfico ignominioso, o tráfico da prostituição 
infantil, o tráfico da mente, do corpo e da almà das 
nossas crianças. 

O Governo do Estado também encontra-se, 
portanto, nessa luta, e ocupo esta tribuna, Sr. Pre
sidente, sr-s e Srs. Senadores, em defesa das 
crianças do Estado do Mato Grosso do Sul, não só 
por ser resultado, sem dúvida alguma, da crise so
cial que existe no País, mas porque é produto do 
desemprego. 

Isso é produto de as nossas crianças não te
rem o que fazer, enquanto dói na nossa alma, repre
sentantes do Estado de Mato Grosso do Sul, consta
tar, como aqui afirmado, que muitos pais de famílias 
chegam a oferecer suas filhas para os turistas que 
vão até lá, a fim de obterem esse lucro ilícito e imo
ral com o intuito de sustentarem os seus lares. 

Urge, portanto, ação concreta dos Governos 
Federal e Estadual. É preciso que se apliquem re
cursos para promover o desenvolvimento de um Es
tado como o de Mato Grosso do Sul e para a preser
vação do Pantanal; recursos esses que estão sendo 
contratados, da ordem de US$400 milhões, com o 
Banco Mundial para a preservação do nosso meio 
ambiente. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esses 
recursos devem ser aplicados com celeridade tam
bém na geração de empregos, a fim de solucionar o 
grave problema social que está afligindo, hoje, o Es
tado de Mato Grosso do Sul. 

Quem não quer o turismo? No mundo todo, 
hoje, essa é a fonte de riqueza de muitos países, de 
muitos povos. Trata-se da chamada "indústria sem 
chaminé", uma das atividades que mais empregam 
no mundo. 

O Estado de Mato Grosso do Sul tem todas es
sas condições. É preciso que se faça justiça a essa 
reportagem, que trata com fidelidade a realidade, 
porque não só mostra esses fatos estarrecedores 
que estou trazendo ao conhecimento do Senado da 
República, como relata também o pensamento da 
sociedade sul-mato-grossense, bem como o que dis
se a respeito do assunto a Presidente do Sindicato 
das Empresas de Turismo de Mato Grosso do Sul
Sindetur, minha amiga Rosa Maria do Amaral: ·o tu
rismo sexual precisa ser varrido de vez, pois atrapa
lha as empresas sérias•. Essas afirmativas demons
tram que a sociedade sul-mato-grossense está aler
ta para coibir essa situação degradante que enver
gonha os foros de qualquer povo civilizado. 

Vejo aqui também a declaração da Diretora de 
Turismo do Estado, O. Marilene Coimbra, reconhe
cendo que essa exploração sexual é uma realidade, 
que lá não chega às proporções do. que ocorre nos 
grandes centros, mas que ela acredita que a socie
dade sul-mato-grossense está conscientizada e as 
autoridades estão fazendo de tudo para eliminar 
esse grave problema. 

Queremos um turismo sadio. Estamos acor
dando para isso agora. E essa reportagem se consti
tui num grito de alerta para que possam ser tomadas 
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as devidas providências. Ainda há tempo para se fa
zer com que o problema não se agrave mais. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouço fa
lar num programa de desenvolvimento do Pantanal, 
da ordem, repito, de US$400 milhões, investimentos 
a serem aplicados pelo Governo Federal obedecen
do a um plano dos Governos de Mato Grosso e de 
Mato Grosso do Sul. 

Formulo sinceros votos de que, com o desen
volvimento que haverá, gerando empregos, traba
lhos, ao lado de outras medidas eficazes, medidas 
policiais, medidas de conscientização da sociedade 
e outras, possamos fazer com que o turismo ecológi
co, o turismo rural realmente aflore e venha a se 
constituir em fator de divisas para o Estado do Mato 
Grosso do Sul e na melhoria da qualidade de vida do 
nosso povo, sem a exploração dessa chaga terrível, 
que é a prostituição infantil. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) -- Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Ouço V. 
~.x" com prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - Senador 
Ramez Tebet, o fio condutor filosófico do seu discur
so se desdobra em duas partes. Uma diz respeito à 
profunda desmoralização que pode ocorrer num Es
tado, que é a prostituição infantil; e outra, a chaga 
social que envergonha uma Nação. V. Ex" diz muito 
bem: mais do que um problema policial, esse é um 
problema social. Quando se fala na violência que 
grassa nas ruas, diz-se que ela é fruto da falta de 
comida, de habitação, de escola, da diáspora que 
existe do interior para as capitais. Eu diria que esses 
são componentes da violência, cujas raízes estão in
crustadas numa profunda injustiça social. V. Ex", 
com propriedade, mas evidentemente intranqüilo e 
desconfortável, fala a respeito de uma das regiões 
mais bonitas deste País, pois estão tentando, pela 
via oblíqua, transformá-la na chaga da prostituição 
infantiL Senador Ramez Tebet, esse é um mal difícil 
de ser controlado, principalmente no Brasil, onde a 
explosão populacional é terrível - não se consegue 
controlar o crescimento demográfico - e a distribui
ção de renda é maldita, porque o dinheiro cai -nas 
mãos de meia dúzia de pessoas enquanto a maior 
parte da população passa por necessidades; chega
se ao ponto de os pais oferecerem suas filhas à 
prostituição. V. Ex" faz muito bem em aprofundar 
esse discurso, abordando essa notícia que foi divul
gada; V. Ex" dispõe de dados concretos. Gostaria de 
sugerir que, ao final do seu pronunciamento, para 
que todos os Colegas que aqui não se encontram 

presentes pudessem dele tomar conhecimento, V. 
Ex" mandasse constar dos Anais do Senado esse 
material publicado no jornal Folha de S. Paulo. V. 
Ex" está prestando um serviço não apenas ao seu 
Estado, mas também - este é o único reparo que 
quero fazer ao seu discurso, porque, por modéstia, 
V. Ex" não registrou isto- à Nação inteira. Essa cha
ga também atingiu o meu Estado. Talvez os grandes 
Estados não figurem nas páginas dos jornais, mas 
aqueles que não dispõem de grandes recursos orça
mentários são apontados como sinais. O discurso de 
V. Ex" aponta um caminho e indica uma solução. 
Por essa razão, peço desculpas por tê-lo interrompi
do e peço permissão para me associar às suas pala
vras. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Senador 
Bernardo Cabral, o meu pronunciamento já foi enri
quecido pelo aparte de V. Ex", que trouxe um teste
munho de que esse não é um problema específico 
do Estado de Mato Grosso do Sul, mas que atinge 
também o seu Estado, o Amazonas, e o Estado bra
sileiro. Mas também acolherei a sugestão de V. Ex", 
solicitando ao Presidente da Casa que anexe ao 
meu modesto pronunciamento as duas páginas da 
Folha de S.Paulo, edição de domingo úHimo, que 
aborda esse terrível assunto, essa mancha, essa 
chaga existente na sociedade brasileira, que é a 
prostituição infantil, que precisa ser erradicada. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho 
certeza de que posso contar com a colaboração de 
toda esta Casa em relação a esse assunto de tama
nha gravidade. 

Devo assinalar, também, que o meu Estado já 
está recebendo os primeiros tubos do gasoduto da 
Bolívia. Como fiz referência ao Pantanal, tenho que 
falar da navegabilic.iade do seu principal rio, que é o 
rio Paraguai, e de outras riquezas que tem o meu 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

Tenho esperança de que esses recursos do 
Governo Federal e a abertura de novos empregos 
num Estado que está em desenvolvimento possam 
gerar empregos, para que, realmente, dias melhores 
su~am no Estado de Mato Grosso do Sul, que tem 
dentro dele esse cenário santo, o Pantanal, que nos 
cumpre preservar e defender. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra ao Sr. Senador José Eduardo 
Outra, por permuta de tempo com o Senador Bernar
do Cabral. 

V. Ex" dispõe de até 20 minutos. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ini
cialmente, agradeço ao Senador Bernardo Cabral 
pela permuta na ordem do pronunciamento. 

Ontem, nesta tribuna, S. Exª tratou de um as
sunto sobre o qual falarei hoje, ou seja, a. polémica a 
respe~o da lei que modifica o tratamento aos culpa
dos pelos chamados crimes hediondos. Primeira
mente, quero fazer um reparo não ao pronunciamen
to do Senador Bernardo Cabral, mas ao que saiu pu
blicado no Jornal do Senado. 

Tive oportunidade de ouvir o pronunciamento 
de ontem do Senador Bernardo Cabral, onde S. Exª 
fez referência a uma comissão informal por ele indi
cada, no âmbito da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, para analisar os projetes não-polé
micos, a fim de agilizar a votação. Inclusive, foi a 
mesma comissão, indicada no primeiro semestre, 
que possibilitou uma desobstrução da pauta da CCJ. 

S. Ex", em seu pronunciamento, mencionou 
que eu estava ausente da reunião que votou a maté
ria, mas o Jornal do Senado publicou que eu fazia 
parte dessa comissão, cuja competência incluiu o 
projeto dos chamados crimes hediondos. Quero di
zer que fiz parte informalmente, mas estou em falta 
com o Presidente Bernardo Cabral, porque não tive 
tempo de apresentar a minha proposta de assuntos 
não-polémicos. Por isso, faço esse reparo. 

Em segundo lugar, quero registrar um alerta. 
Quando um Senador da Oposição levanta questio
namentos a respeito de tratamento que deva ser 
dado sobre projetes do Governo, muitas vezes Se
nadores da base governista não dão a devida aten
ção, talvez pelo fato de achar que estamos apenas 
querendo obstruir projetes de iniciativa do Poder 
Executivo. Quero registrar que, infelizmente, no caso 
desse projeto que agora causa tanta polémica, isso 
aconteceu. 

Desde agosto de 1996 que estamos nos baten
do nesta Casa no sentido de termos um debate mais 
aprofundado sobre essa matéria. E, por algumas 
dessas coincidências da vida- não sei por que, mas 
o Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comis
são, inclusive é testemunha da minha assiduidade 
naquela Comissão -, nas duas vezes em que essa 
matéria foi votada na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, eu estava ausente. Na primeira 
vez, no dia 19 de junho de 1996, porque no mesmo 
momento estava em reunião a Comissão de Infra
Estrutura que analisava aquele meu projeto da priva
tização da Companhia Vale do Rio Doce; portanto, 

não pude estar presente naquela reunião. E, na se
gunda vez, no dia 1 O de setembro, estava em uma 
reunião com o Presidente do meu Partido e não 
pude estar presente. 

Esse projeto foi aprovado no Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania no dia 19 de junho 
de 1996 e veio ao plenário no dia 09 de agosto de 
1996. Naquele dia, apresentei um requerimento de 
reexame da matéria pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que foi aprovado pelo Plenário, 
cuja justificativa faço questão de ler: 

• A proposição ora sob exame importa 
em profunda alteração no regime de execu
ção de sentença condenatória restritiva de li
berdade para os crimes hediondos, assim 
conceituados na Lei n2 8.072, de 25 de julho 
de 96. Fato é que os crimes que pela pre
sente proposição passam a ser considera
dos como de gravidade especial, arrolados 
nas alíneas •a• até •e•, já são taxados de 
hediondos e exigem cumprimento da pena 
integralmente em regime fechado. Além des
ses, os crimes de tortura e tráfico ilícito de 
entorpecentes, apesar de não serem consi
derados hediondos, sujeitam o agente, de 
acordo com o caput do art. 2" da menciona
da lei, ao mesmo regime supracitado. Por 
outro lado, caso aprovada essa proposição, 
poderemos ter perigosos traficantes ou estu
pradores em liberdade condicional, após o 
cumprimento de metade da pena restritiva 
da liberdade. Verificando que o parecer da 
CCJ não aborda esses aspectos de derroga
ção da Lei dos Crimes Hediondos, julgamos 
ser prudente o reexame da matéria por 
aquela comissão, consideradas as repercus
sões na opinião pública de eventual facilita
ção da liberdade de internos, cuja conduta, 
em algum momento, provocou profunda re
pulsa da sociedade." 

Esse foi o requerimento que apresentei em 9 
de agosto de 1996. 

A matéria, então, voltou à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e foi discutida no dia 
16/10/96. Nessa reunião, o Senador José fgnácio 
Ferreira manteve o seu parecer favorável ao projeto 
e, mais uma vez, levantei algumas questões relati
vas ao projeto que gostaria de também reler: 

"Com relação ao mérito, entendo que 
essa matéria talvez devesse tramitar em 
conjunto com outra iniciativa já existente na 
Casa. Há um projeto do Senador Ney Suas-
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suna, com o qual inciusive não concordo, 
que vai em direção diametralmente oposta a 
essa matéria, porque visa, exatamente ao 
contrário deste projeto, agravar as penas de 
alguns crimes. 

Nesse sentido. acho que devemos dis
cutir a matéria em conjunto, até para chegar
mos a uma solução que, a meu ver, está en
tre este projeto e o do Senador Ney Suassu
na. Até entendo os argumentos de que, para 
alguns crimes, seja necessária a expectativa 
da liberdade por parte daqueles que os co
metem, mas não entendo que a razão princi
pal para os distúrbios nos presídios seja 
apenas essa falta de expectativa de liberda
de. Existe também a razão do tratamento 
das condições existentes hoje no sistema 
carcerário brasileiro. 

Para alguns crimes, a meu ver, deve 
efetivamente ser mantido o atual tratamento. 
Por exemplo, o genocídio." 

Nesse ponto, faço um parêntese para dizer que 
tõdas as vezes que fui procurado pela imprensa para 
tratar desse projeto sempre levantava essa questão 
específica do genocídio, motivo pelo qual fonnulei 
uma frase que acabou sendo publicada no Jornal 
do Brasil, ou seja, de que, por esse projeto, Adolf 
Hitler cumpriria metade da pena em liberdade. 

Nessa reunião do dia 16 de outubro, perguntei 
ao Senador lris Rezende qual seria o procedimento 
regimental para que a matéria não fosse votada na
quele momento, já que pretendia apresentar um re
querimento de tramitação em conjunto com outras 
matérias. 

O Senador !ris Rezende, então Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, su
geriu que pedisse vista. Foi o que fiz, e essa, inclusi
ve, foi a razão pela qual devolvi a matéria sem voto 
em separado, apesar de ter um voto em separado 
pronto. Na verdade, o objetivo era apenas permitir 
a aprovação de um requerimento de tramitação 
conjunta. 

Posteriormente, esse requerimento de trami
tação conjunta com o projeto do Senador Romeu 
Tuma foi aprovado. No entanto, na quarta-feira, 27 
de novembro de 1996, foi apresentado um requeri
mento assinado pelos Líderes Jader Barbalho, El
cio Alvares, Hugo Napoleão, Valmir Campelo e 
Sérgio Machado. solicitando a votacão em reai'le 
de urgência desse mesmo projeto que agora cau
sa toda essa í"'llê""'-q· 

O Senador Romeu Tuma presidia a sessão na 
ocasião. O PFL encaminhou favoravelmente à ur
gência, na palavra do Senador Hugo Napoleão; o 
PSDB, na palavra do Senador Lúdio Coelho, enca
minhou favoravelmente à urgência, e o PT encami
nhou contrariamente. 

Foi colocada em votação, e pedi verificação de 
quorum. Foi feita a votação. E, nesse ponto, levan
tei, mais uma vez, a questão de que existiam algu
mas matérias para as quais pedimos mais atenção, 
não pelo fato de serem do Governo, mas porque es
távamos preocupados com a gravidade daquela si
tuação. 

Foram feitas duas votações nominais. Na pri
meira votação, nominal, a favor da urgência, vota
ram favoravelmente os Senadores Carlos Patrocínio, 
Elcio Alvares, Francelina Pereira, Francisco Escórcio 
, Freitas Neto, Geraldo Melo, Henrique Loyola, Hugo 
Napoleão, I ris Rezende, João França, Joel de Holan
da, Jonas Pinheiro, José Alves, José Serra, Lúcio Al
cântara, Lúdio Coelho, Mauro Miranda, Osmar Dias, 
Pedro Simon e Waldeck Ornelas. Votaram "não" os 
Senadores Antonio Garfos Valadares, Benedita da 
Silva, Josaphat Marinho, José Eduardo Outra e Se
bastião Rocha. 

Deu-se, então, um prazo de dez minutos para 
nova verificação de votação da urgência do Projeto 
de Lei nº 1 O. Mais uma vez o PFL e o PSDB encami
nharam favoravelmente à urgência. 

Votaram "sim" à urgência os Srs. Senadores 
Antonio Garfos Magalhães, Beni Veras, Carlos Pa
trocínio, Coutinho Jorge, Elcio Alvares, Flaviano 
Melo, Francelina Pereira, Francisco Escórcio, Freitas 
Neto, Geraldo Melo, Gilberto Miranda, Henrique 
Loyola, Hugo Napoleão, !ris Rezende, Jader Barba
lho, Joel de Holanda, Jonas Pinheiro, José Alves, 
José Serra, Lúdio Coelho, Marluce Pinto, Mauro Mi
randa, Onofre Quinan, Osmar Dias, Pedro Simon e 
Waldeck Ornelas. 

Votaram "não" os Senadores Antonio Carlos 
Valadares, Benedita da Silva, Josaphat Marinho, 
José Eduardo Outra e Sebastião Rocha. 

Na justificativa que apresentei para o reexame 
da matéria pela Comissão, conversei com alguns 
Senadores e concluí que alguns deles haviam vota
do favoravelmente na sessão do dia 1 9 de junho de 
1996 exatamente com o entendimento contrário ao 
que propunha o projeto. Eles havia:n votado intGr
pretando que o projeto agravava o cumprimento das 
oenas pa·'=i e!=~:'is matP.rias. t: ~qu~ me: s:::--r-rn · · 
nmas taq .gráiicas da reunião do .... _ ·,:; ~, ,c. .. 
-···-~...:""" ...... ..· ··tn ff'\i' -".,rir' OP1·· -· 
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Diz o Senador Romeu Tuma: 

"Gostaria de chamar a atenção para 
aigo que nos traz mais tranqüilidade, qual 
seja o fato de o projeto aumentar o prazo de 
cumprimento de pena para alguns crimes, 
com condição para concessão dos benefí
cios da liberdade condicional. Penso que 
eram generalizados os benefícios do cumpri
mento de um terço da pena. Em qualquer 
tipo de delito, poder-se-iam requerer benefí
cios para melhorar as condições do margi
nal, o que era muito estimulante à prática do 
crime. O pouco cumprimento de pena facili
tava a reincidência. 

Então, aumentou-se em até 50% o 
cumprimento da pena, idéia que já constava 
de um dos nossos projetas, o que vem nos 
tranqüilizar. • 

Também disse o Senador José Fogaça na 
mesma reunião: 

"Quero também manifestar ( ... ) o meu 
apoio e aprovação a esse projeto. Embora 
pareça que, doutrinariamente, ele esteja ca
minhando no sentido contrário à modema 
doutrina, que é a de justamente levar a exe
cução das penas em regime aberto ou, em 
alguns casos, até eliminar a pena de prisão, 
neste caso aqui, especificamente, trata-se 
dos crimes de especial gravidade, que cons
tituem ameaça física à sociedade. São crimi
nosos que constituem iminente perigo ao 
meio social, ameaça física grave e, portanto, 
se justifica plenamente o parecer do Sena
dor José lgnácio. • 

Por essas palavras, vimos que na primeira vo
tação, do dia 19 de junho, pelo menos dois Senado
res, que se manifestaram favoravelmente ao projeto, 
c fizeram pensando que o projeto agravava o trata
mento ao cumprimento das penas. Foi esse inclusive 
o argumento que me levou a pedir o reexame na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania .. 

A matéria voltou à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, no dia 20 de agosto de 1997, 
para análise do parecer do Senador José lgnácio 
Ferreira em relação à tramitação conjunta e ao méri
to da matéria. 

Foi aprovado, por unanimidade, o desapensa
mento das duas matérias - o Projeto de l.ei da Câ
mara dos Deputados, de iniciativa do Poder Executi
vo, e o projeto do Senador Romeu Tuma. 

Com relação ao mérito, o Senador José lgná
cio Ferreira insistiu no parecer favoráveL E gostaria 
de ler algumas partes da minha intervenção: 

"Concordo plenamente com a discus
são da necessidade de ressocialização do 
cidadão e do caráter educativo da pena; 
concordo que se deva discutir sobre a situa
ção carcerária brasileira. Agora, temos que 
levantar uma questão que deve merecer 
uma atenção da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Se é verdade a neces
sidade da ressocialização do cidadão, exis
tem, contudo, crimes que, em função do 
grau de repulsa refletido na sociedade, de
vem ser tratados de forma diferentes. Hoje, 
a lei dos crimes hediondos abrange as letras 
de •a• a •e• do art. 52 deste projeto, que trata 
do homicídio cometido .. ." - segue a relação 
dos crimes. 

Além disso, o projeto inclui, ainda, al
guns crimes que, a meu ver .. ." - não pode
riam ter tratamento especial. Cito especifica
mente o caso do genocídio. 

"Quanto a isso, peço a atenção dos 
eminentes Srs. Senadores. É o que real
mente queremos? Se é verdadeira a neces
sidade da socialização do cidadão, é verda
de também que há alguns crimes, como o 
de seqüestro e o de genocídio, que são tão 
repulsivos à sociedade que superam a dis
cussão sobre o merecimento de uma resso
cialização. 

Por isso, pedi o reexame da Comissão 
e, ao concordar com o desapensamento, 
salvo melhor juízo, tendo a votar contra o 
projeto, pois acredito que talvez fosse preci
so fazer emendas retirando alguns desses 
crimes. Como não foi possível fazer isso, 
tendo a votar contra ou, se for o caso, 
adiar.• 

A partir daí o Senador Bernardo Cabral diz o 
seguinte: 

"Senador José lgnácio . Eerreira, talvez 
a Presidência identifique a angústia que pas
sa na mente de càda um. Temos dois pon
tos: um pacífico, que é a desapensação, 
esta já aprovada. A Presidência sugere a V. 
Ex" - é a idéia também do Senador Josap
hat Marinho e dos demais companheiros -
que tenha um prazo maior, a fim de ficar 
adiada, até a próxima reunião ou, quem 

ll 
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sabe, para daqui a 15 dias, tendo em vista a 
solicitação do eminente Senador José 
Eduardo Outra ... • 

O Senador José lgnácio Ferreira, então, con
cordou com o adiamento e não foi votado naquela 
reunião do dia 20 de agosto e acabou sendo votado 
na reunião do úitimo dia 1 O de setembro, infelizmen
te na minha ausência e na ausência do nobre Sena
dor José lgnácio Ferreira, o Relator da matéria 

Sr. Presidente, aconteceu exatamente aquilo 
que eu estava prevendo. Quero registrar que o Pro
jeto, na minha opinião de leigo, tem um embasamen
to filosoficamente correto: o princípio da ressocializa
ção do preso. Mas existem também alguns casos 
que exigiriam a necessidade de uma discussão 
maior por parte desta Casa e da sociedade, porque 
não adianta querermos aprovar uma matéria que 
seja pacífica apenas do ponto de vista técnico - e eu 
quero registrar que vários juristas de esquerda, in
clusive do meu Partido, concordam plenamente com 
o Projeto. A meu ver, não dá para se analisar ape
nas do ponto de vista técnico. 

· • Ouvi o pronunciamento do nobre Senador Na
bar Júnior de que a imprensa deu um tratamento 
exagerado ao caso, que foi votado apenas no âmbito 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Mas talvez tenha sido melhor assim, porque se o 
Projeto tivesse sido votado e aprovado no Plenário 
do Senado naquele dia 16 de agosto de 1996, muito 
provavelmente o Presidente da República teria fica
do no constrangimento de acabar vetando um proje
to de sua autoria, em função da repulsa da socieda
de. É muito provável que isso viesse a acontecer. 
Não tenho a mínima dúvida de que o Presidente da 
República iria atentar ao clamor popular e era capaz 
até de posar de bonzinho: •o culpado foi o Congres
so, o culpado foi o Senado que aprovou uma lei ab
surda, mas o Presidente da República, magnânimo 
que é, ouvindo o clamor da sociedade, vetou a lei•. 

Assim, acabou sendo melhor não ter sido vota· 
do ainda. 

Quero inclusive anunciar que, quando o projeto 
voltar ao plenário, vou novamente apresentar reque
rimento para que voite à CCJ, mas que não fique 
apenas para ser contado tempo - voitar numa ses
são, o Senador José lgnácio e eu debatermos, e 
adiar-se a matéria. Vou propor que haja audiências 
públicas na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, com o Ministro Nelson Jobim, com juristas 
da equipe do Governo, do Ministério da Justiça, que 
elaboraram essa matéria e com juristas das mais di
versas correntes, para que o Senado Federal possa 

tomar uma posição sobre esse projeto e não apenas 
rejeitá-lo por si só. 

Entendo que, filosoficamente, o projeto está 
correto, mas não concordo com o tratamento que 
deu a alguns pontos. Esse tem sido o meu posicio· 
namento desde o primeiro requerimento que apre
sentei em plenário. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP)- Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Concedo o 
aparte ao Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Senador, 
agradeço a V. Ex" e vou ser rápido. É importante o 
que está ocorrendo com esse projeto, porque, na 
medida em que a própria imprensa levantou as dúvi
das a respeito dos benefícios, acredito que tem o 
mérito de nomear os crimes hediondos, porque até 
então eles poderiam ficar perdidos- em várias situa
ções colocadas em alguns outros projetas; e não ha
via uma definição e uma individualização das penas. 
Então, ele tem esse mérito. O problema que se dis
cute é o benefício. V. Ex" citou um projeto meu, que 
foi apresentado devido à indignação com alguns in
duitos que têm ocorrido, que não levam em conta o 
mérito do crime praticado; levam em conta condena
ções a até quatro anos, que incluem o roubo, que é 
uma forma de violência contra a pessoa. Aquele be
nefício da Lei de Execuções Penais que dava, com 
um sexto da pena, a possibilidade de requerer uma 
progressão de benefícios na pena, fez com que eu 
apresentasse o projeto para que, em alguns crimes 
graves - não os crimes hediondos, porque, para 
mim, os crimes hediondos não têm que ter nenhum 
tipo de benefício ·, com no mínimo 50% da pena, se 
pudesse requerer benefício. Quero deixar isto claro. 
Assim como o Senador Bernardo Cabral, que fez um 
pronunciamento, ontem, e um histórico do andamen
to desse projeto, que chegou ao conhecimento de 
todos os membros da Comissão, e como V. Ex" tam
bém, que traz hoje ao conhecimento da Casa e da 
opinião pública as suas preocupações, que são as 
nossas, acho que o importante é que esse temõ. 
deve ser discutido com atenção, com cuidado. Se há 
o objetivo de ressocializar o preso, devo dizer que 
não acredito que se consiga ressocializar algué:. 
que tenha praticado um crime como o seqüestro do 
menino, em São Paulo, que foi assassinado a san
gue-frio e enterrado sob o leito da própria filha do cri· 
minoso, de dois anos de idade. Há determinados tt
pos de criminosos que merecem toda a atenção e há 
aqueles que precisam ficar reclusos todo o tempo, 
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dependendo do julgamento de Deus. Acho que o ho
mem não pode beneficiar determinados tipos de cri
minosos. Temos que discutir e apressar - e a res
ponsabilidade é minha - o relatório de penas alter
nativas para, realmente, separarmos o que é crime 
hediondo, o que é crime de potencial grave e o que 
é crime leve, e, aí, sim, oferecermos à Justiça meios 
para que ela, no seu julgamento, consiga tratar de
terminados crimes, com possibilidade de recupera
ção, mais rapidamente do que os que estamos di!!
cutindo neste instante. Meus parabéns a V. Exª. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {Bloco/PT
SE) -Muito obrigado, Senador Romeu Tuma. 

O Sr. José lgnácio Ferreira {PSDB-ES) - Per
mite-me V. Exª um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {Bloco/PT
SE) - Concedo o aparte ao nobre Senador José lg
nácio Ferreira. 

O Sr. José lgnácio Ferreira {PSDB-ES} - Se
nador José Eduardo Outra, V. Exª deve ter tido co
nhecimento de que eu me encontrava fora do País, 
pois fui à posse do eminente brasileiro Roberto Ro
drigues na Presidência da Organização Internacional 
das Cooperativas. Cheguei praticamente agora. To
mei conhecimento agora do pronunciamento do Se
nador Bernardo Cabral e vou ter, espero, oportunida
de de também detalhar essa questão subseqüente
mente. Quero enaltecer este momento em que V. 
Exª traz luz ao problema. V. Exª, em três momentos, 
deixou muito clara a sua posição. V. Exª disse que 
aceitava o projeto filosoficamente, porque entende 
que ele tem um embasamento correto. Segundo, 
disse que vários juristas - e é uma evidência, perce
bi na leitura dos jamais -. inclusive o Relator na Câ
mara dos Deputados, que foi o eminente Deputado 
lbrahim Abi-Ackel, que foi Ministro da Justiça, e toda 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, 
da Câmara, se pronunciaram, à unanimidade, favo
ravelmente a esse projeto, a exemplo do que ocor
reu na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, em duas oportunidades, no Senado Federal. O 
que parece claro é que V. Exª presta um serviço ao 
próprio Senado, esclarecendo essa situação. Quero 
aproveitar a oportunidade também para, sem prejuí
zo do meu pronunciamento posterior, subseqüente, 
enaltecer o procedimento do eminente Senador Ber
nardo Cabral, que veio à tribuna ontem - acabo de 
ter acesso ao seu pronunciamento - e colocou a 
questão com muita clareza. Este é um assunto que 
tem as suas raízes no Ministério da Justiça, que defi
niu uma comissão de notáveis, examinou o assunto 
e propôs o projeto; o eminente Ministro Nelson Jo-

bim o levou ao Presidente da República, que enca
minhou Mensagem ao Congresso Nacional. Ele foi à 
Câmara em 19 de julho de 1995, veja V. Exª, há 
mais de dois anos, portanto, foi examinado pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, o 
Relator foi o eminente Deputado lbrahim Abi-Ackel, 
e vários juristas de alto cotumo, integrantes daquela 
Comissão, se pronunciaram e voltaram a se pronun
ciar a respeito. Não vou entrar no mérito da matéria 
neste momento. Acho apenas que é o momento de 
jogar luz sobre o problema, de colocar a questão nos 
termos em que ela efetivamente se põe, e de enalte
cer o procedimento do Deputado Bernardo Cabral, 
que assumiu uma posição muito afirmativa aqui -
aliás, dele não se esperava outra coisa - e apresen
tou a questão também com muita clareza, para com
preensão geral. O que não se pode é dizer o que 
não existe na verdade: o que se tem dito aí é que a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania agiu 
na calada da noite, agiu açodadamente, que asses
sores da Comissão fizeram a pauta, coisa que nunca 
se admitiria na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania ou em Comissão alguma do Senado. 
Quero colocar para V. Exª, sinceramente, o meu 
aplauso, porque V. Exª reconhece que este é um as
sunto que não pode ser tratado emocionalmente. 

O SR. PRESIDENTE {Ronaldo Cunha Lima} -
A Presidência lamenta informar a V. Exª, Senador 
José Eduardo Outra, que o seu tempo já se esgotou 
em 5 minutos e 14 segundos e que há três oradores 
inscritos para comunicação pessoal. 

Peço permissão para prorrogar a Hora do Ex
pediente por 15 minutos, para o Senador José 
Eduardo Outra poder concluir e os três oradores ins
critos poderem ocupar a tribuna por cinco minutos, 
na forma do art. 156, § 22, do Regimento. 

V. Exª dispõe do tempo necessário para con
cluir. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, vou concluir. 

O Sr. Bernardo Cabral {PFL-AM) - V. Exª me 
concede o privilégio de um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {Bioco/PT
SE) -Sr. Presidente, V. Exª permite que eu conceda 
o aparte ao nobre Senador Bernardo Cabral? 

O SR. PRESIDENTE {Ronaldo Cunha Lima) -
É uma honra para a Presidência e para a Casa. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - Senador 
José Eduardo Outra, vejo com muita alegria V. Ex'l 
na tribuna. Aliás, quando permutamos o tempo eu 
não sabia o que V. Exª iria dizer, devo fazer essa 
justiça. V. Exª dá seqüência ao que eu dizia ontem. 

13 
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Que essa matéria foi exaustivamente tocada e exa
minada na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, após o requerimento de V. Ex" apresentado 
ao Plenário, que solicitou o reexame da matéria. Só 
fui à tribuna ontem porque se falou que a matéria 
passara pela Comissão na calada da noite e um jor
nal disse que eu admitia que a aprovação se dera 
por um descuido meu. Já houve até um programa de 
televisão, ontem, em que um advogado, que o nosso 
amigo Senador Roberto Requião denominou de 'rá
bula do anedotário', resolveu fazer gracinha com a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, num 
ato de desmoralização a uma das maiores e à mais 
importante Comissão desta Casa. Quero louvar V. 
Ex", que fez um retrospecto, e que vai, mais uma 
vez, sugerir que tenhamos a oportunidade de discutir 
isso no foro competente, com várias autoridades. 
Quero cumprimentá-lo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral. Eu 
gostaria de aproveitar a lembrança de V. Ex" para 
sugerir à Corregedoria da Casa que fizesse uma 
análise da entrevista a que V. Ex" se referiu, do Dr. 
Saulo Ramos, no programa do Jô Soares, onde ele 
tece comentários desairosos ao Presidente da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania e à Co
missão em si. Assim, eu gostaria que a Corregedoria 
fizesse uma análise do programa, para ver se cabe 
algum tipo de representação naquele caso. 

Apenas para concluir, Sr. Presidente, eu gosta
ria, mais uma vez, de reiterar que, quando essa ma
téria chegar ao Plenário, pretendo apresentar um re
querimento de reexame pela Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. Espero, porém, que o ree
xame, desta vez, não se limite, como já disse, à 
apresentação do relatório, a pedido de vista e à vo
tação. 

Vou sugerir que façamos audiências públicas, 
convocando uma série de personalidades - juristas, 
o próprio Ministro Nelson Jobim -, para que possa
mos trabalhar essa matéria sem passionalismos, 
mas também levando em consideração uma série de 
elementos que não podem deixar de ser registrados. 

Quero, mais uma vez, reafirmar que se o proje
to vier da forma está, a seco, como já disse, desde 
16 de agosto, voto contra, embora considere que 
ele, filosoficamente, esteja correto. Se houver a pos
sibilidade de retirada de alguns daqueles crimes ou 
de tratamento diferenciado, poderemos chegar a um 
denominador comum que leve em consideração 
essa corrente filosófica mais modema do Direito, 

mas que leve em consideração também os anseios 
da sociedade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Para uma comunicação inadiável, nos termos do art. 
158, § 2º, do Regimento Interno, concedo a palavra 
ao Senador Antonio Carlos Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para uma comunicação inadiável. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
tenho certeza absoluta de que esse assunto será 
bastante discutido nesta Casa, por ocasião das deli
berações que serão tomadas a respeito da nova le
gislação eleitoral. 

Toco num assunto bastante polêmico: o finan
ciamento de campanhas. Para tanto, visando a apre
sentar uma proposta exeqüível que venha ao encon
tro do desejo dos Parlamentares, dos Partidos políti
cos e da sociedade de um modo geral, já demos en
trada a uma emenda, reportando-nos à Lei nº 9.096, 
de 1995, que trata do problema do Fundo Especial 
de Assistência Financeira aos Partidos políticos -
Fundo Partidário. 

Em resumo, no pouco tempo de que disponho, 
Sr. Presidente, vou procurar, em linhas gerais, mos
trar a vantagem de o Senado aprovar uma medida 
que, pelas repercussões futuras, será de grande va
lia para o fortalecimento da democracia em nosso 
País. 

O Fundo Especial de Assistência Rnanceira 
aos Partidos Políticos é previsto, como falei, na Lei 
nº 9.096, sancionada em 1995, que estabelece a ob
rigatoriedade de dotações orçamentárias para a ma
nutenção dos Partidos políticos, mas não engloba a 
questão do financiamento de campanhas. Portanto, 
estamos dividindo o Fundo Partidário em duas par
celas: a primeira é a que se refere à manutenção 
propriamente dita dos Partidos; a outra parte, ao fi
nanciamento público e exclusivo das campanhas 
eleitorais. 

Aproveitamos um dispositivo vindo da Câmara. 
Este estabelece que, anualmente, quando ocorrer 
uma eleição, o Orçamento da União contemplará, 
em favor do Tribunal Superior Eleitoral, uma dotação 
igual a R$7,00 multiplicados por 100 milhões de elei
tores existentes no Brasil. Isso faria com que hou
vesse uma despesa de campanha de R$700 milhõ
es. Nesse mesmo projeto, foi aberto um crédito no 
valor de R$420 milhões. Para não haver uma contra
posição ao que ficou estabelecido na Câmara dos 
Deputados, estabelecemos que a contribuição do 
Orçamento não poderá ultrapassar o número de elei-
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tores do País multiplicado por sete, ou seja, esse va
lor não poderá ultrapassar a R$700 milhões. 

De acordo com a nossa emenda, é também ve
dado aos Partidos políticos o recebimento de doaçõ
es de pessoas físicas ou jurídicas. A nossa emenda 
adota o financiamento exclusivo de campanhas elei
torais. Sr. Presidente, com isso, estaremos, de uma 
vez por todas, acabando com essa hipocrisia exis
tente hoje no Brasil, quando, de forma direta ou indi
reta, os governantes exigem que as empresas parti
cipem efetivamente do financiamento de campa
nhas. 

Com essa participação do Poder Público no fi
nanciamento de campanhas, queremos que haja 
não apenas transparência no processo eleitoral 
como também igualdade de condições entre os Par
tidos que disputam as eleições. Porque é sabido, Sr. 
Presidente, que, entre um Governo que dispõe da 
caneta, do Diário Oficial e a Oposição que luta con
tra a máquina administrativa, será mais fácil, na dú· 
vida, que o Governo possa arrecadar os recursos 
privados para as suas campanhas em detrimento 
daqueles que não dispõem das mínimas condições 
para a sustentabilidade de sua atividade eleitoral. 

Por essa razão, não entendemos o fato de o 
Governo Federal proclamar que este não é o mo
mento para a adoção dessa medida. Penso que sim, 
que este é o momento. Quando se aprovou a reelei
ção para Presidente da República, as regras do jogo. 
eleitoral foram totalmente modificadas, já que não 

.existe tradição no Brasil de os atuais governantes 
poderem disputar uma eleição sem abdicar dos seus 
cargos - de Presidente da República, de Governa
dor ou de Prefeito. Já que se mudou a regra do jogo, 
temos que estabelecer regras transparentes para o 
financiamento de campanha, porque, do contrário, 
será a concorrência desleal do mais forte massa
crando o mais fraco; de o Governo usar todo o seu 
poder para arrecadar recursos e impor a sua vonta
de por este Brasil afora, principalmente nos Estados 
mais pobres, como os do Nordeste, ou nas regiões 
mais pobres, como, por exemplo, no Estado de Mi
nas Gerais, onde parte do Estado é assistida pela 
Sudene, devido à pobreza ali reinante. 

Desse modo, Sr. Presidente, será mais do que 
justo que o Presidente da República, que foi o pri
meiro, em 1989, a apresentar a sugestão do finan
ciamento público de campanha, mantenha a sua 
coerência agora, porque, como Presidente, sendo o 
primeiro magistrado da Nação, deve ser o político a 
dar o primeiro exemplo. E nós, baseados justamente 
nessa sugestão do então Senador Fernando Henri-

que Cardoso, estamos apresentando - como propôs 
a Câmara dos Deputados, que a aprovou inclusive; 
como propôs o Senador Pedro Simon e alguns ou
tros Senadores - aqui uma proposta viável, que, in
clusive, aproveita uma legislação já existente, que só 
falta ser regulamentada. 

Esta é a hora e a vez da democracia no Brasil, 
de consertarmos as coisas erradas e de utilizarmos, 
de forma transparente, recursos adequados para o 
financiamento de campanhas, sem darmos privilégio 
e prioridade àqueles que se encontram no Governo. 

Seria uma grande falácia, Sr. Presidente, afir
mar-se, como se afirmou - se não engano, o próprio 
Presidente da República-, que, se os recursos públi
cos fossem destinados para o financiamento de 
campanha, qualquer cidadão ali na esquina poderia 
formar um Partido e arrecadar recursos para o finan
ciamento de sua campanha. Isso é uma inverdade, 
porque, segunrlo o próprio projeto que vem da Câ
mara dos Deputados, nenhum Partido que possua 
menos de dez Deputados Federais pode ter acesso 
a esses recursos de financiamentos. É uma grande 
falácia que rebato aqui, Sr. Presidente. 

Agradeço a sua atenção, Sr". Presidente, e 
somo-me a V. Ex!' em relação às suas emendas, 
como V. Exª o faz em relação a esta a que me refiro. 
V. Exª, que conhece as regiões mais pobres doBra
sil, poderá dizer como um Presidente e um Governa
dor podem disputar uma reeleição, tendo o privilégio 
de chamar os empresários mais poderosos do Brasil 
- os banqueiros, os empreiteiros - para dizer: "Que
remos recursos para a campanha". Nós, da Oposi
ção, ficaremos a ver navios. Não teremos esse privi
légio. Não o queremos; o que desejamos é justiça e 
igualdade de condições na disputa eleitoral. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Antonio Car
los Valadares, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1~ 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pela Sra. Júnia Marise, 2~ 
Vice-Presidente. 

A SR" PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce
do a palavra, para uma comunicação inadiável, ao 
nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, a Bahia está hoje em festa, em particular o 
Município de Santo Amaro. 

Hoje, completa 90 anos uma mulher-símbolo 
dos baianos, Dona Canô Veloso, mãe dos artistas 
que dão renome à Bahia, no País e no estrangeiro: 
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Betânia e Caetano. Mãe de outros filhos ilustres de 
Santo Amaro, ela os educou com o seu marido Zezi
nho Veloso, de forma a que todos pudessem ver 
nessa família Veloso uma família unida, uma família 
que engrandece o meu Estado. 

Participei, hoje pela manhã, das festividades 
da missa mais linda a que assisti na minha vida. Foi 
em Santo Amaro, com a família Veloso toda reunida 
em tomo dessa senhora que é um símbolo, como 
disse, da minha terra: a Dona Canô. Aos 90 anos, 
ela praticamente dirigia todo o espetáculo ao meu 
lado, sabendo de tudo o que ia acontecer, numa luci
dez impressionante, dando demonstrações de força 
e de liderança, o que realmente honra a mulher bra
sileira. 

Nós, baianos, portanto, estamos em dia de gló
ria, pois a glória da Dona Canô é a glória da Bahia. 
Estamos felizes com Caetano, Betânia, Mabel, Ro
berto, Clara, com todos os seus filhos, com os seus 
netos e até bisnetos, todos reunidos na Igreja de 
Santo Amaro da Nossa Senhora da Purificação, nes
se espetáculo que a Bahia inteira participou através 
de seu Governador, dos seus representantes e, so
bretudo, do povo da Bahia. De todos os recantos da 
Bahia foram pessoas, como também de vários Esta
dos do Brasil. 

Registro esse fato, importante para a mulher 
brasileira, para Santo Amaro e para a Bahia. Peço a 
V. Exª, S:" Presidente, que faça chegar a Dona 
Canô, que foi tão bem cantada na homilia do Padre 
Gaspar Sadock, um dos maiores oradores sacros do 
Brasil, que lhe fez justiça como símbolo que é da 
nossa terra; que V. Exª faça chegar à família Veloso 
em Santo Amaro, a Dona Canô, as expressões de 
alegria do Senado da República pelos seus 90 anos 
de tanto trabalho e de tanto amor à sua terra, Santo -
Amaro. 

A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) -A solici
tação de V. Exª, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
será atendida na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Cunha Lima. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-f:'B. 
_ Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, há 
dois anos. desta tribuna, registrávamos o passamen
to de um homem público reconhecido por suas virtu
des, respeitado nesta Casa e admirado em seu Es
tado. 

Fazia aqui, há dois anos, o panegírico do Se
nador Antonio Mariz, do Governador Antonio Mariz, 
do homem público inexcedível em virtudes, de belo 

caráter, de inequívoca demonstração de espírito pú
blico, Antonio Mariz. 

Hoje, no segundo aniversário de sua morte, ve
nho em meu nome, em nome do Senador Humberto 
Lucena, do Senador Ney Suassuna, em nome da 
Paraíba inteira, prestar-lhe mais uma homenagem; 
homenagem ao homem que deixou marca do seu 
caráter, do seu espírito público e da sua inteligência. 

Nós, paraibanos, nos orgulhamos de ter em 
nossa História, uma história com Antonio Mariz. Eu 
particularmente me envaideço e me orgulho de tê-lo 
tido como companheiro em lutas eleitorais. Em 1990, 
quando fui candidato a Governador do Estado, eu o 
tive em minha companhia como candidato a Sena
dor. Em 1994, como candidato a Senador, ao lado 
de Humberto Lucena, que nos comanda a todos da 
Paraíba, Mariz era candidato a Governador, tendo a 
seu lado como Vice-Govemador o atual Governador 
José Maranhão. 

Neste instante, ao completar dois anos da sua 
morte, renovo-lhe o tributo da nossa admiração, o 
testemunho do melhor apreço, porque é a Paraíba 
que referencia a sua memória em nome da sua his
tória. 

Levo aos seus familiares, na pessoa da nossa 
amiga querida Mabel Mariz, o testemunho renovado, 
o nosso pesar, a certeza da nossa saudade, a mani
festação da nossa lembrança nos exemplos, repeti
dos exemplos, que Antonio Mariz deixou ao longo da 
vida. 

Fica o nosso registro, o registro em nome da 
Bancada da Paraíba, dos Senadores Humberto Lu
cena, do Senador Pedro Simon, do Rio Grande do 
Sul, e de todos aqueles, tenho certeza, que nesta 
Casa conviveram com Antonio Mariz. 

Sei que no espaço de tempo para comunica
ção inadiável, na forma regimental, não é permitido o 
aparte, mas tenho certeza de que o Senador Pedro 
Simon deveria fazê-lo para prestar a homenagem, 
para reverenciar a memória de Antonio Mariz, como 
todos os demais Senadores que o conheceram nes
ta Casa o desejariam fazer. 

Fica o registro aumentado na lembrança e mul
tiplicado na saudade. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Cu
nha Lima, a Sra. Júnia Marise, 2~ Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Garfos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Sobre a mesa, expediente que será lido. (Pausa.) 
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O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP) -
Peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Sobre qual assunto? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT-SP. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nos termos dos arts. 403 e 
413 do Regimento do Senado Federal, apresento a 
seguinte questão de ordem: 

Considerando que o inciso IV do art. 52 da 
Constituição Federal estabelece que é competência 
privativa do Senado Federal "aprovar previamente, 
por voto secreto, após argüição, a escolha do Presi
dente e Diretores do Banco Central; considerando 
que o art. 383, b, do Regimento Interno desta Casa 
dispõe que: 

"Art. 383 - Na apreciação do Senado 
sobre escolha de autoridades, observar-se
ão as seguintes normas: 

b) a comissão convocará o candidato 
para, em prazo estipulado, não inferior a três 
dias, ouvi-lo em argüição pública, sobre as
suntos pertinentes ao desempenho do cargo 
a ser ocupado (Const., art. 52, III);" 

A argüição deve tratar de assuntos pertinentes 
ao cargo, ou seja, os candidatos devem ser questio
nados de forma específica, visando avaliar se seus 
conhecimentos o qualificam para um determinado 
cargo. 

Considerando que os nomes dos Srs. Demos
thenes Madureira de Pinho Neto e Sérgio Darcy da 
Silva Alves foram submetidos à apreciação desta 
Casa do Congresso Nacional para exercerem os 
cargos de Diretores do Banco Central do Brasil, atra
vés das Mensagens Presidenciais n2s 141 e 142, de 
1997, complementadas pelo Ofício PRESI-97 2601, 
de 26 de agosto do corrente, do Sr. Gustavo H. B. 
Franco, Presidente do Banco Central, detalhando 
que os candidatos deveriam ocupar as Diretorias de 
Assuntos Internacionais e a de Normas e Organiza
ção de Sistema Financeiro, respectivamente. 

Considerando que de acordo com o disposto 
nas Mensagens n2s 153 e 154, de 2 de setembro de 
1997, da Presidência do Senado Federal, o Presi
dente da República foi informado da aprovação dos 
nomes dos Srs. Demosthenes Madureira de Pinho 
Neto e Sérgio Darcy da Silva Alves para exercerem 
os cargos de Diretores de Assuntos Internacionais e 

de Normas e Organização de Sistema Financeiro do 
Banco Central do Brasil, respectivamente. 

Considerando que de acordo com o inciso 
XIV, do artigo 84 da Constituição Federal, cabe ao 
Presidente da República nomear os diretores do 
Banco Central, uma vez ser o Senado Federal o 
órgão competente para indicar qual indivíduo deve 
ocupar o cargo, ou seja, a investidura cabe ao 
Presidente da República, mas deverá ser para o 
cargo específico, conforme encaminhamento se
guido da aprovação por esta Casa. A discriciona
riedade do Chefe do Poder Executivo ou do Presi
dente do Banco Central não existe em relação a 
uma livre escolha dos ocupantes dos cargos de Di
reter do Banco Central, tal atribuição é exclusiva. 
do Senado Federal. 

Assim, Sr. Presidente, considerando que o Pre
sidente designou no Diário Oficial os nomes res
pectivos simplesmente para os cargos de diretores e 
como não há amparo legal para que o Senado Fede
ral aceite tais decretos de nomeação na forma em 
que se encontram, solicito que a Presidência informe 
a necessidade da sua retificação. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Agradeço a V. Exª o assunto que tratou e a Mesa 
vai tomar as providências. 

Quero comunicar ao Plenário que tendo havido 
equívoco na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania a respeito da Lei da Câmara n2 10, de 1996 
-conforme salientou o próprio Presidente da Comis
são -, a Mesa, por conta própria, resolveu devolver o 
processo para aquela Comissão, a fim de que venha 
com a fórmula realmente do interesse da coletivida
de e da própria Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
o Senhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medk!a Provisória n° 1.586, adotada em 11 
de setembro de 1997 e publicada no dia 12 domes
mo mês e ano, que "Dispõe sobre a recuperação de 
haveres do Tesouro Nacional e do Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS e a utilização de Títulos da 
Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Na
cional, na quitação de débitos com o INSS, e dá ou
tras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n° 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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SENADORES 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 

Nabor Júnior 

PSDB 

PFL 

PMDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Regina Assumpção Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Saulo Queiroz Magno Bacelar 
Jaime Martins Luiz Braga 

BLOCO (PMDB/PSDJPSLIPRONA) 

Geddel Vieira Lima 
Wagner Rossi 

Roberto Rocha 

PSDB 

José Luiz Clerot 
Confúcio Moura 

Ezídio Pinheiro 

BLOCO (PTJPDT/PCdoB) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 

PPB 

OdelmoLeão Gérson Peres 

De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 16-9-97- designação da Comissão Mista 
Dia 17-9-97 -Instalação da Comissão Mista 
Até 17-9-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 26-9-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-1 0-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magal~) 
- Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

A Presidência recebeu do Banco Central do 
Brasil, o Ofício n• S/76, de 1997 (n22.809/97, na ori-

gem), de 16 do corrente, encaminhando parecer da
quele Órgão a respeito da solicitação do Governo do 
Estado de Sergipe a respeito de operação de crédito 
no valor de cinqüenta milhões de reais, relativa ao 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, especificamente o Programa de 
Desligamento Voluntário-PDV. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos que terá o prazo de quinze dias para 
sua apreciação, nos termos da Resolução n• 70, de 
1995, com a redação dada pela Resolução n2 12, de 
1997. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 196, DE 1997 

Detennina que o Ministério da Fa
zenda divulgue a entrega das cotas refe
rentes aos Fundos de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal, e dos Muni
cípios na rede de comunicação Internet. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Ministério da Fazenda, por meio da 

Secretaria do Tesouro Nacional, divulgará a entrega 
das cotas referentes aos Fundos de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal, e dos Municípios, 
de que tratam as alíneas a e b do inciso I, do art. 
159 da Constituição, na rede de comunicação Inter
net. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

O caput do art. 37, da Constituição Federal, 
determina: 

"Art. 37. A administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Po
deres da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios obedecerá aos princí
pios da legalidade, impessoalidade, publici
dade e, também, ao seguinte: .. ." (g.n.) 

A União transfere aos Estados e aos Municí
pios os recursos dos respectivos Fundos de Partici
pação e providência sua divulgação, conforme dis
posto, respectivamente, nos arts. 159 e 162 da 
Constituição Federal, abaixo transcritos, sendo tais 
recursos de suma importância para a manutenção 
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do principio federativo, principalmente para aqueles 
membros que têm economia de menor porte. 

'Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos impostos 

sobre renda e proventos de qualquer natureza e so
bre produtos industrializados, quarenta e sete por 
cento na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cen
to ao Fundo de Participação dos Estados e do Distri
to Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por 
cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 

c) três por cento para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas 
instituições financeiras de caráter regional, de acor
do com os planos regionais de desenvolvimento, fi
cando assegurada ao semi-árido do Nordeste a me
tade dos recursos destinados à região, na forma que 
a lei estabelecer; 

11 - do produto da arrecadação do imposto so
bre produtos industrializados, dez por cento aos Es
tados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 
valor das respectivas exportações de produtos in
dustrializados. 

Art. 162 -A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios divulgarão, até o •.:iltimo dia do 
mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes 
de cada um dos tributos arrecadados, os recursos 

- recebidos, os valores de origem tributária entregues 
e a entregar e a expressão numérica dos critérios de 
rateio. 

Parágrafo único. Os dados divulgados pela 
União serão discriminados por Estado e por Municí
pio; os dos Estados, por Município. 

Visando à democratização da informação, e 
em cumprimento ao princípio constitucional da publi
cidade aos ates do Governo, propomos que o Minis
tério da Fazenda, por meio da Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN, disponibilize as cotas referentes 
aos Fundos de Participação dos Estados e do Distri
to Federal, e dos Municípios, de que tratam as alí
neas a e b, do inciso I, do art. 159, da Constituição 
Federal, na rede de comunicação Internet 

Salientamos que são as seguintes, as compe
tências do STN, de acordo com a legislação em vi
gor: elaborar a programação financeira mensal e 
anual do Tesouro; zelar pelo equilíbrio financeiro do 
Tesouro; administrar os haveres financeiros e mobi
liários da União; manter o controle dos compromis
sos que onerem a União; controlar a dívida decor-

rente de operação de crédito; gerir a dívida pública 
mobiliária federal e a dívida externa; editar normas 
sobre a programação financeira e a execução orça
mentária e financeira; administrar as operações de 
crédito incluídas no Orçamento Geral da União; 
manter e aprimorar sistemas de processamento ele
Irânico de dados e produzir informações gerenciais 
necessárias à tomada de decisões; e, finalmente, 
elaborar o Balanço Geral da União e as contas do 
Presidente da República. 

Ressalte-se que a STN já divulga na rede de 
comunicação Internet, mas de forma espontânea, os 
dados referentes, apenas, ao Fundo de Participação 
dos Municípios, no endereço "http://tesouro.stn.fa
zenda.gov.brr. Porém, considerando-se que essa 
divulgação não é compulsória, poderá a STN, a seu 
critério, deixar de publicar tais dados. 

Trata-se de medida institucional que fornecerá 
maior transparência à administração dos recursos 
públicos para a sociedade brasileira, pela democrati
zação da informação. Apesar de a rede de informa
ção Internet, ser atualmente acessível para poucos, 
a tendência é que, num futuro não muito longínquo, 
parce!a considerável da população possa usufruir 
dessa facilidade do mundo moderno. 

Acreditamos que, com este, importante passo, 
o Congresso Nacional cumprirá seu dever, reforçará 
sua presença institucional e proporcionará maior ra
cionalidade à utilização dos tão escassos recursos 
públicos. 

Tendo em vista o que foi exposto, esperamos 
contar com o apoio dos nobre Pares para ver apro
vada a presente proposição. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Senador Romero Jucá. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 37. A administração pública direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: 

Art. 159. A União entregará: 
1- do produto da arrecadação dos impostos 

sobre renda e proventos de qualquer natureza e so
bre produtos industrializados, quarenta e sete por 
cento na seguinte forma: 
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a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cen
to ao Fundo de Participação dos Estados e do Distri
to Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por 
cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas insti
tuições financeiras de caráter regional, de acordo 
com os planos regionais de desenvolvimento, fican
do assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade 
dos recursos destinados à região, na forma que a lei 
estabelecer. 

11 - do produto da arrecadação do imposto so
bre produtos industrializados, dez por cento aos Es
tados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 
valor das respectivas exportações de produtos in
dustrializados. 

§ 1 2 Para efeito de cálculo da entrega a ser 
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, ex
cluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de 
renda e proventos de qualquer natureza pertencente 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
nos termos do disposto nos arts. 157, I e 158, I. 

§ 22 A nenhuma unidade federada poderá ser 
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de parti
lha nele estabelecido. 

§ 32 Os Estados entregarão aos respectivos 
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos 
que receberem nos termos do inciso 11, observa
dos os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo 
único, I e 11. 

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios divulgarão, até o último dia do 
mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes 
de cada um dos tributos arrecadados, os recursos 
recebidos, os valores de origem tributária entregúes 
e a entregar e a expressão numérica dos critérios de 
rateio. 

Parágrafo único. Os dados divulgados pela 
União serão discriminados por Estado e por Municí
pios; os dos Estados, por Município. 

(À Comissão de Constftuição, Justiça e 
Cidadania - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 197, DE 1997 

Torna obrigatório o cadastramento, 
perante o Sistema Único de Saúde, de be
neficiários e segurados de planos e segu
ros de saúde. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 As sociedades seguradoras, as empre

sas de medicina de grupo, as cooperativas de servi
ços médicos, as entidades ou empresas de autoges
tão e outras pessoas jurídicas que atuem sob a for
ma de prestação direta ou intermediação de serviços 
de assistência à saúde bem como na cobertura eh 
risco de assistência à saúde ficam obrigada a cadas
trar, perante o Sistema Único de Saúde, todos os 
seus segurados e beneficiários, inclusive depend
entes. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se 
inclusive aos contratos e convênios celebrados an
tes da entrada em vigência desta lei. 

Art. 2º Os procedimentos necessários ao ca
dastramento serão fixados em regulamento editado 
pelo Poder Executivo, no prazo de 90 dias a contar 
da data de publicação desta lei. 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

São freqüentes as situações de atendimento 
de beneficiários/segurados de planos ou seguros de 
saúde em serviços públicos de emergência, uma vez 
que são poucos os prontos-socorros com complexi
dade tecnológica requerida, mantidos pela iniciativa 
privada. 

Também não são raros os atendimentos nos 
quais estão envolvidos procedimentos de alta com
plexidade que os serviços próprios ou conveniados 
da empresa operadora não dispõem. 

Por outro lado, o Sistema Único de Saúde tem, 
por obrigação, conhecer o universo de brasileiros 
que estão cobertos por uma dessas formas de assis
tência médica supletiva, até mesmo para que possa 
ter uma melhor condição de planejar seus invesÇ
mentos futuros. 

O mecanismo que propomos neste projeto con
siste em cadastrar, junto ao SUS, todas as pessoas 
que estão na situação referida, o que permitiria ao 
Sistema dimensionar e acompanhar adequadamente 
esta condição. 

Essa proposta poderá no futuro, co:n as devi
das alterações legais, ser o ponto de partida para 
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que o SUS venh.:. a obter o devido ressarciment:; da 
companhia seguradora ou da operadora do plano do 
cliente atendido. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Senador José Serra 

(Às Comissões de Assuntos Sociais e 
de Constituição Justiça e Cidadania - deci
são terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- Os projetes serão publicados e remetidos às Co
missões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 701, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução nº 113, de 1997, que autoriza o Governo 
do Estado do Maranhão a contratar operação de 
crédito junto à Caixa Económica Federal, no âmbito 
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, no valor de R$ 34.250.000,00 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997 -
Jáder Barbalho - José Eduardo Outra - José Ro
berto Arruda- Hugo Napoleão- Valmir Campelo. 

REQUERIMENTO Nº 702, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência nos termos do art. 336, 

alínea b do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução nº 117, de 1997, que autoriza o Governo 
do Estado do Ceará a contratar operação de crédito 
externo junto à MLW lntermed-Handels - und Con
sultinggesellchaft für Erzeugnisse und Ausrüstungen 
des Gesungheits - und Bildungswesens mbH, em
presa do comércio exterior da República Federal da 
Alemanha, no valor de oito milhões e quinhentos mil 
dólares, eqüivalentes a nove milhões, centp e sete 
mil e setecentos e cinqüenta reais, a preços de 31 
de maio de 1997, cujos recursos serão utilizados na 
compra de equipamentos de ensino e pesquisa cien
tffica e tecnológica destinado ao aparelhamento das 
Universidades Estaduais e Institutos de Pesquisa 
vinculados à Secretaria de Ciência e Tecnologia do 
Estado. 

Sala da Sessões, 16 de setembro de 1997-
Sérgio Machado- Elcio Alvares - Hugo Napoleão 
- Jáder Barbalho. 

O SR- PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem 
do Dia, na forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 703, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item nº 2 e 3 seja submeti
da ao Plenário em 12 e 2º lugar, respectivamente 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº111, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 111, de 1997 (apresentado 
pela Comissão dé Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n2 461, de 
1997, Relator: Senador Vilson Kleinübing), 
que autoriza o Estado de São Paulo a emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Rnancei
ras do Tesouro do Estado de São Paulo
LFTSP, destinando-se os recursos ao giro 
de sua dívida mobiliária com vencimento em 
setembro 1997. 

(Dependendo de parecer sobre a 
Emenda nº 1-Pien) 

Ao Projeto foi oferecida a Emenda n2 1-Plen, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, apresentada 
perante a Mesa. 

Sobre a Mesa, Emenda n2 2-Pien, de autoria 
do Senador Esperidião Amin, que será lida pelo Sr. 
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 
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EMENDA N2 2-PLEN 

Dê-se ao art. 32, do PRS n2 111, de 1997. 
•Art. 32 No prazo máximo de quatorze dias, 

após concluída a operação de emissão dos títulos 
autorizados nesta resolução, o Banco Central enca
minhará ao Senado Federal, para exame da Comis
são de Assuntos Econômicos, todos os registres de 
compra e venda dos títulos, até a realização de sua 
venda definitiva. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Solicito do nobre Senador Vilson Kleinübing, Relator 
designado na Comissão de Asssuntos Econômicos, pa
recer sobre as emendas de Plenário. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL - -SC. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, trata-se de uma rolagem de 381 milhões, 
de títulos da dívida pública de São Paulo. Parte des
ses títulos, no valor de 81 milhões, corresponde à 
segunda emissão que o Estado de São Paulo fez 
para pagamento de precatórios. 

Nessa segunda resolução, o relatório da CPI 
verificou que o Estado de São Paulo emitiu 11% 
mais do que pagou de precatórios, efetivamente. 
Mas o Estado de São Paulo já resgatou aproximada
mente 50% dessa resolução, portanto está absoluta
mente coberto do ponto de vista legal, do ponto de 
vista da Portaria 69/95 e também do próprio relatório 
éia CPI. Neste, foi levantado que nos diversos anos 
o Estado de São Paulo teve emissões a maior, mas 
esse caso, especificamente, é o único em que res
gatou mais do que emitiu a mais, por isso é perfeita
mente viável essa autorização. 

A Emenda nº 2 é para que o Estado de São 
Paulo informe ao Senado e à Comissão de Assuntos 
Econômicos, até a venda definitiva, quem são os 
compradores, qual o deságio oferecido e toda a tra
mitação desse título, que é uma das providências 
também recomendadas pela CPI dos Títulos Preca
tórios e, agora, para todos os títulos públicos. 

Portanto, o parecer é favorável, aprimora a re
solução, fica dentro da Resolução 69/95 do Senado 
e também das recomendações da CPI, que já foram 
objeto de apreciação nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer conclui favoravelmente à Emenda nº 2· 
Plen, e pela rejeição da Emenda n2 1-Pien. 

Passa-se, assim, à discussão em conjunto do 
projeto e das emendas, em turno único. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO/PT 
SP) - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO/PT- SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, gostaria de informar que ofereci emenda pe
rante a Mesa ao Projeto de Resolução nº 111, que 
autoriza o Estado de São Paulo a emitir Letras de 
ofertas públicas, destinando-se os recursos ao giro 
de sua dívida mobiliária com vencimento em setem
bro de 1997, e dando-se ao art. 2º, alínea g, redação 
para que o vencimento das Letras se dê em 
15/12/98. 

Recentemente, o Senado aprovou a rolagem 
de títulos que haviam sido emitidos para o pagamen
to de precatórios judiciais, apesar de vasta docu
mentação de posse da CPI dos Títulos Públicos que 
comprovava o desvio dos recursos obtidos pela Pre
feitura de São Paulo. No entanto, reduzimos o prazo 
do vencimento dos títulos para que fossem resgata
dos ainda no mandato do atual Prefeito. 

É fato que os recursos obtidos com a coloca
ção desses títulos, emitidos em 90, foram utilizados 
quase integralmente no pagamento de precatórios. 
Também constata-se que aproximadamente 50% do 
total autorizado em 90 foram resgatados, sendo ne
cessário o refinanciamento de apenas 1,7 bilhão de 
títulos, conforme registrou o Relator, Senador Vilson 
Kleinübing. 

Ocorre que a CPI apurou que o Estado de São 
Paulo desviou, desde 1992, cerca de 1, 7 bilhão para 
outras finalidades, sobretudo nos períodos anterio
res à gestão do Governador Mário Covas. Para cum
prir-se o que determina a Resolução nº 69/95, esse 
montante deveria ser resgatado imediatamente, num 
valor que supera em muito o que está sendo rolado. 

Essa emenda vem no sentido de estabelecer 
tratamento igualitário com relação ao que já aprova
mos, concedendo prazo de vencimento, que se es
gotará em dezembro de 1998, ou seja, antes do tér
mino do prazo do mandado do atual mandatário." 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto sem prejuízo das emen-
das. 

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados.(Pausa.) 

Aprovado o projeto. 
Em votação a Emenda n2 2-Pien, de parecer 

favorável. 
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As Srªs e os Srs. Senàdores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. {Pausa.) 

Aprovada a emenda. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. {Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo redação final, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N°495, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n°111, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 111, de 1997, que auto
riza o Esta:lo de São Paulo a emitir, através de ofer
tas públicas, Letras Rnanceiras_do Tesouro do Esta
do de São Paulo - LFTSP, destinando-se os recur
sos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento 
em setembro de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setem
bro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, Ronaldo Cunha Lima, Relator - Lucídio 
Portella- Marluce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N2 495, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza o Estado de São Paulo a 
emitir, mediante ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Paulo- LFTSP, destinando-se os recur
sos ao giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento em setembro de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de São Paulo autorizado, 

nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado 
Federal, a emitir Letras Rnanceiras do Têsouro do 
Estado de São Paulo- LFTSP, cujos recursos serão 
destinados ao giro de sua dívida mobiliária com ven
cimento em setembro de 1997. 

Art. 2º A emissão realizar-se-á nas seguintes 
condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a par
cela de dois por cento; 

bJ modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeuras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: cinco anos; 
e) valor nominal: R$1,00 {um real)- SELIC; 
R$1.000,00 {um mil reais)- CETIP; 
f) características dos títulos a serem substituí

dos: 

SELIC 

Título 

521825 

525000 

Vencimento Quantidade 

15-9-1997 424.353.946.165 

15-9-1997 1.700.129.813 

g) previsão de colocação dos títulos a serem 
emitidos: 

SELIC 

Colocação Veuc:ina m Título Data-base 

15-9-1997 1~2002 521826 15-9-1997 

CETIP 

Colocação Vencimento Título Data-base 

15-9-1 997 15-9-2002 p 15-9-1997 

h) forma de colocação: mediante ofertas públi
cas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei nº 5.684, de 28 de 
maio de 1987, e Decretos nOs 29.526, de 18 de ja
neiro de 1989, e 30.261, de 16 de agosto de 1989. 

§ 12 A publicação, em três edições, do anúncio 
do leilão para oferta dos títulos referidos neste artigo 
será feita com antecedência mínima de três dias de 
sua realização. 

§ 2º O Estado de São Paulo encaminhará ao 
Senbado Federal, para exame de Comissão de As
suntos Econômicos, toda a documentação referente 
à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta Reso
lução. 

Art. 32 O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Seando Federal, no prazo máxime de catorze 
dias, após concluída a operação de emissão dos tí
tulos autorizada nesta Resolução, para exame da 
Comissão de Assuntos Econômicos, todos os regis
tres de compra e venda de títulos, até a realização 
de sua venda definitiva. 
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Art. 4° A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de 
urgência, passa-se à imediata apreciação da reda
ção final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclareci
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex". 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -
O relator fez referência a uma emenda de sua pró
pria autoria. Fiz referência a uma outra emenda. 
Acredito que antes da votação da redação final cabe 
o.esclarecimento com relação ao que se está votan
do. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-No caso, o parecer deveria ser Emenda Suplicy. 

O SR. VILSON KLEINüBING (PFL-SC) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para esclarecer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex". 

O SR. VILSON KLEINüBING (PFL-SC) -Sr. 
Presidente, estava dando parecer sobre o projeto 
com uma emenda que acrescentava algumas pala
vras num artigo da resolução. Não conhecia o teor 
desta emenda que está sendo apresentada pelo Se
nador Eduardo Suplicy. Aliás, ela é inviável. Da ma
neira como foi colocada, o relator é contra essa 
emenda. 

Gostaria de deixar, inclusive, relatado isso. S. 
Ex" está se referindo a uma situação de semelhança 
com a Prefeitura de São Paulo. Os Estados estão 
renegociando as suas dívidas no âmbito de um pro
grama geral. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Ex" deu parecer desfavorável à Emenda do Sena
dor Eduardo Suplicy. 

O SR. VILSON KLEINüBING (PFL-SC) - Desfa
vorável à Emenda do Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP) - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP) - Sr. Presi
dente, gostaria que V. Ex" me informasse que emen
da foi votada, porque eu não tinha entendido que era 
a Emenda do Senador Eduardo Suplicy, uma vez 
que aguardava o parecer do Relator. Não sei se foi a 
Emenda do Senador Eduardo Suplicy, mas parece
me que o Relator deveria ter se manifestado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- O parecer à Emenda Eduardo Suplicy foi realmente 
dado agora, por um lapso do relator. Agora, evidente
mente o relator já deu esse parecer desfavorável. E V. 
Ex" deseja o quê? 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP) - Pergunto se a 
Emenda do Senador Eduardo Suplicy foi a votada quan
do V. Ex" submeteu à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Vamos fazer votar agora, antes da redação final. 

Em votação a Emenda do Senador Eduardo Supli
cy, que tem parecer contrário. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPS-SC) - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Tem V. Ex" a palavra, pela ordem. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 
Presidente, trata-se de uma matéria que aparente
mente é simples, mas, para evitar mal-entendidos fu
turos - somos recém-egressos da CP! dos Precató
rios - gostaria que o Relator me esclarecesse o se
guinte: o seu parecer é favorável à emenda de mi
nha autoria, de n° 2-Pien ? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sim 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - E qual é a 
emenda do Senador Eduardo Suplicy e o que e!a pre
tende? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Essa foi publicada e foi para o relator na sexta-ieira. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Que tem 
o parecer contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-E está nos avulsos sobre a mesa de V. Ex". 

O SR. VILSON KLEINüBING (PFL-SC)- Sr. Pre
sidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Concedo apalavra a V. Ex". 
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O SR. VILSON KLEINüBING (PFL-SC) - Há a 
E!T1enda n2 2 e uma Emenda do Senador Eduardo Su
piicy. A primeira acrescenta no art. 32 que a prestação 
de contas deve ser até o úttimo título ser vendido em ter
mes definitivo ao Senado, com parecer favorável. A 
Emenda do Senador Eduardo Suplícy propõe que os tí
tulos sejam resgatades até o final do mandato do Sena
dor Mário Covas. Esta emenda está sendo rejeitada por
que não há razão alguma para aplicar isso ao Governo 
do Estado de São Paulo. Até porque todos os Estados . 
terão o mesmo tratamento com relação a esses titules à 
luz de uma resolução e de um projeto que já aprovamos 
aqui na Comissão de Assuntes Econômiccs e que está 
no Senado para aprovar Estado por Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Ninguém tem dúvida da correção do Senador Vil
son Kleinübing. Conseqüentemente, se houve um 
lapso de sua parte é inteiramente perdoável na me
dida em que é um dos Senadores que mais enten
dem do assunto e que se esforçam pela moralização 
dos empréstimos. Conseqüentemente a única solu
ção que tenho para o assunto, já votado o projeto e 
a Emenda Kleinübing, é votar a Emenda Suplicy, 
que tem parecer contrário. 

Em votação a Emenda do Senador Eduardo 
Suplícy, que tem parecer contrário. 

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada, contra os votos dos Senadores Es~ 
peridião Amin e Eduardo Suplicy. 

E V. Exª, Senador José Serra? 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP) - Estou de 
acordo com o parecer do Senador Vílson Kleinübing, 
contra a emenda 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães) 
-Obrigado. 

Em votação a redação final. 

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada a redação final. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 112, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 112, de 1997 (apresentado 

pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n2 461, de 
1997, Relator: Senador Bello Parga), que 
autoriza o Estado do Maranhão a contratar, 
no âmbito do Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo 
dos Estados, operação de crédito junto à 
Caixa Econômica Federal, no valor de cem 
milhões de reais. 

A Presidência esclarece que poderão ser ofe
recidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão. 

Discussão do projeto, em turno único.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Votação do projeto, em turno único. As Sras. e 

os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora para 
a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 496, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 112, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 112, de 1997, que auto
riza o Estado do Maranhão a contratar, no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados, operação de 
crédito junto à Caixa Econômica Federal - CEF, no 
valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Lucídio 
Portella - Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N2 496, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997 

Autoriza o Estado do Maranhão a 
contratar, no âmbito do Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
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Longo Prazo dos Estados, operação de 
crédito junto à caixa Econômica Federal 
- CEF, no valor de R$100.000.000,00 (cem 
milhões de reais). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 12 É o Estado do Maranhão autorizado a 
contratar, no âmbito do Programa de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Rscal de Longo Prazo dos 
Estados, com garantia da União, operação de crédi
to junto à Caixa Económica Federal - CEF, no valor 
de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). 

Art. 22 A operação de crédito, a ser finnada nos 
termos do respectivo Contrato de Abertura de Crédi
to, tem as seguintes condições e características: 

a) valor pretendido: R$100.000.000,00 (cem 
milhões de reais); 

b) garantidor: União; 

c) contragarantias: receitas próprias e cotas a 
que se refere os arts. 155, 157 e 159, I, a, e 11, da 
Constituição Federal; 

d) encargos financeiros: 

- sobre o saldo devedor do empréstimo incidi
rão encargos financeiros de 2,0428% a.m. (dois in
teiros e quatrocentos e vinte e oito décimos de milé
simos por cento ao mês), eqüivalentes, em 28 de 
agosto de 1997, ao custo de captação médio da Cai
xa Económica Federal - CEF, acrescido de juros de 
0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês), calcu
lados sobre o saldo devedor atualizado e capitaliza
dos mensalmente; 

- os encargos financeiros anteriormente cita
dos serão repactuados trimestralmente, com base 
no último balancete da Caixa Económica Federal -
CEF; 

- a Caixa Económica Federal - CEF fará jus à 
comissão de abertura de crédito correspondente a 

.1,5% a.a. (um inteiro e cinco décimos por cento ao 
ano), sobre o valor do empréstimo, incorporado pro 
rata tempore mensalmente ao saldo devedor da 
operação; 

e) foram de pagamento: 

- o empréstimo será pago em dezesseis pres
tações mensais consecutivas, sem carência, calcula
das com base na Tabela Price vencendo-se a pri
meira em 30 de setembro de 1997 e as demais em 
iguais dias dos meses subseqüentes, e a última em 
30 de dezembro de 1998; 

- durante os meses de setembro a dezembro 
de 1997, as prestações que vencerem nesse perío-

do poderão ser pagas parcialmente, em montante 
não inferior ao apurado mediante a aplicação das 
condições previstas na Resolução nº 103, de 1996, 
do Senado Federal, relativamente ao que se refere a 
prazo, encargos e sistema de amortização; 

- durante o período em que vigorarem as con
dições estabelecidas anteriormente, o diferencial 
não pago, apurado entre a prestação real devida e 
ao valor obtido mediante a aplicação das condições 
aprovadas pelo Senado Federal, será incorporada 
ao saldo devedor consolidado, passando a integrar a 
base de cálculo para as prestações seguintes; 

f) destinação dos recursos: exclusivamente à 
quitação de dívidas flutuantes. 

Art. 32 A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Aprovado o projeto e estando a materia em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re-
dação final. · 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada a redação final. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 37, de 1997 (nº 
2.695/97, na Casa de origem), que estabele
ce normas para as eleições, tendo 

Parecer sob nº 493, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator. Senador Lúcio Alcãntara, favorável, 
com emendas n% 1 a 60-CCJ, que apresenta. 

(Poderão ser oferecidas emendas à 
matéria até o encerramento da discussão) 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidas as seguintes: 
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EMENDA No 61-PLEN 

Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 

"Art. 5°.É facultado aos partidos políticos celebrar coligações 
para a eleição majoritária, eleição proporcional ou para ambas, podendo, neste último caso, 
formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram 
a coligação para o pleito majoritário." 

JUSTIFICAÇÃO 

O texto que ora apresentamos resgata a idéia original, contida no 
projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, qual seja, assegurar aos partidos políticos a 
liberdade de, desde que se encontrem unidos na eleição majoritária, possam realizar 
coligações menores, nas eleições proporcionais. 

Esta é a formulação que melhor expressa a ampla liberdade de 
org~ização e participação eleitoral que o ordenamento juridico-constitucional brasileiro 
assegura aos partidos políticos. Por outro lado, em coerência com o propósito de fortalecer 
os partidos e suas alianças, é vedado que um partido participe de coligação majoritária com 
determinados aliados e das eleições proporcionais com outros. Mantém-se a coerência entre 
as coligações majoritária e proporcional, apenas permite-se liberdade ao praticá-la. Este o 
espírito desta emenda. 

Sala çlas Sessões, em 16 de setembro de 1997. 

s~~ 

27 
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EMENDA No 62-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao caput do art~ 

"Art. 7° A escolha dos candidatos pelos partidos e a 
deliberação sobre coligações deverão ser feitas até 30 de junho do ano em 
que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto 
e rubricado pela Justiça EleitoraL" 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto estabelece no caput do art. go o termo inicial e final 
para a realização de convenções para a escolha de candidatos e deliberação 
sobre coligações. 

Insistimos no ponto já manifestado em sugestão encaminhada 
ao Relator que, em homenagem à diretriz constitucional de maior autonomia 
partidària, somente o termo final deveria ser estabelecido em lei em face de 
seus impactos em todo o processo eleitoral. 

Sala das Sessões, em~ fe: de .--;1--t{tt.kí-0 de 1997 

~~ .. /(~~ 
SENADORA JúNIA MARISE 
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EMENDA No 63-PLEN 

Dê-se, ao caput do art. 8°, a seguinte redação: 

"Art. 8°. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir 
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do 
pleito e estar com a filiação partidária deferida pelo partido até o dia 5 de dezembro de 1997." 

JUSTIFICAÇÃO 

O objetivo da presente emenda, ao estender o prazo limite de filiação 
partidária até o dia 5 de dezembro deste ano, é possibilitar aos partidos políticos dois meses 
adicionais para a promoção de campanha de filiação com vistas às eleições e, especialmente, 
agregar aos seus quadros novas lideranças que possam disputar as eleições do ano 
subsequente. Mantemos, entretanto, a exigência da filiação no ano anterior ao ano das 
eleições, de maneira a evitar que infidelidades partidárias casuísticas e ocasionais prejudiquem 
o esforço de construção partidária, que deve ser sempre o nosso escopo. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1997. 

sA~ 
EMENDA No 64-PLEN 

abaixo: 
Substitua-se no caput e no § 1 o do artigo 9° as expressões 

no caput 

a expressão: "cento e vinte por cento do número de lugares a preencher" 

pela expressão: "cento e cinqüenta por cento do número de lugares a 
preencher" 
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no§ 1° 

a expressão: "cento e cinqüenta por cento do número de lugares a preencher" 

pela expressão: "cento e oitenta por cento do número de lugares a preencher'' 

JUSTIFICATIVA 

O § 2° do dispositivo garante um percentual mínimo elevado para 
candidaturas de cada sexo. Assim sendo, consideramos que se deva aumentar 
os percentuais básicos na mesma proporção, para que não resulte em um 
número exíguo de possíveis candidatos. 

Sala das Sessões, em 16 1997. 

EMENDA No 65-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao art. 10 do PLC 37/: 

Art. 10 Cada partido poderá registrar candidatos para as eleições 

proporcionais até duzentos porcento do número de lugares a preencher. 

Parágrafo único. No caso de coligação para as eleições proporcionais, 

independentemente do número de partidos que a integrem, só poderão ser 

registrados candidatos até duzentos e cinqüenta porcento do número de fugares 

a preencher. 
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JUSTIFICAÇÃO 

A emenda que apresentei na CCJ, no sentido de ser vedada a coligação 

para as eleições proporcionais - cuja tese já foi aprovada na Comissão da 

Reforma Política e Partidaria, foi rejeitada pelo Relator. 

Outra, que se referia ao aumento da possibilidade de lançamento de 

candidaturas por circunscrição pelo só fato de o número de representantes na 

Câmara dos Deputados ser de até 20 cadeiras foi aprovado, já que o que define 

o número de cadeiras é a densidade populacional e este critério é 

automaticamente transferido à possibilidade de lançamento de candidaturas. 

Não obstante, discutiu-se, naquela oportunidade a possibilidade do 

aumento do número de candidatos por partido, razão peta qual, apresento a 

presente emenda para viabilizar a discussão da matéria no Plenário. 

Sala das Sessõe\ ~ll\ lf fz/1. 7-
'l\....---

Sena'11r SÉRG~MACHADO 

EMENDA No 66-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 1 O a seguinte redação: 

"Art. 1 O - Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara ·.dos 
Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas e Câmaras 
Municipais, até cento e cinqüenta por cento, do número de lugares a 
preencher." 
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JUSTfFfCAÇÃO 

A ampliação do número de vagas de candidatos evitará a migração de 
pretendentes a candidatos para as siglas de aluguel, o que vem acontecendo, 
desvirtuando o processo eleitoral. 

Sala das Sessões, em 

EMENDA N" 67-PLEN 

Dê-se ao § 1 o do art. 1 O a seguinte redação: 

Art. 10 .... 

"§ 1 o No caso de coligação para as eleições proporcionais, 
independentemente do número de partidos que a integrem, poderão ser 
registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher". 

JUSTIFICAÇÃO 

A ampliação do número de vagas de candidatos evitará a mib'Tação de 
pretendentes a candidatos para as siglas de aluguel, o que vem acontecendo, 
desvirtuando o processo eleitoral. 

Sala das Sessões, em /c ".( -<-( f 
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EMENDA No 68-PLEN 

Substitua-se no caput do art. 14 do Projeto, a expressão "até a 
data da eleição" pela expressão "até a data da diplomação". 

JUSTIFICATIVA 

O caput do an. 14 do Projeto prevê o cancelamento do registro do 
candidato que for expulso do partido até a data da eleição. 

Entendemos que a legislação eleitoral deve ser a mais rigorosa possível , 
quando dispor sobre o instituto da fidelidade partidária. 

Como o processo eleitoral somente se encerra com a diplomação e a 
história tem !iemonstrado ser bastante recorrente a descoberta de fatos graves que 
ferem de morte a fidelidade e disciplina partidárias nos momentos finais da campanha e 
até mesmo entre a data da eleição e a diplomação, entendemos que a possibilidade do 
cancelamento do registro deve ser estendida até a data da diplomação. 

Esta medida fundamental, caso acolhida, significará mais uma salvaguarda 
aos partidos contra os arrivistas eleitorais. 

A proposta em tela suscita argumentos favoráveis e contrários.. Os 
contrários afirmam que a possibilidade de cancelamento do registro até a diplomação 
deveria suscitar medidas casuísticas do partido como a perseguição de candidato eleito 
para beneficiar suplente. 

Sugeriu-se como alternativa a nulíficação dos votos dados ao expulso. 

Entendemos não haver razão para tomar nulos os votos dados ao 
candidato afinal, o candidato valeu-se da legenda, defendeu posições relacionadas ao 
programa e à doutrina partidária. obteve recursos do fundo partidário, teve acesso aos 
meios de comunicação na cota do partido. 

É condição de elegibilidade. consoante o texto constitucional, estar filiado 
a partido político. O mandato não pode ser considerado propriedade particular do 
candidato. 

Se qualquer ato contrário a estas posições doutrinário-programáticas foi 
adorado pelo candidato. o eleitor terá sido iludido. 

Como por exemplo. admitir que durante a campanha um candidato a 
deputado federal manifeste-se contra a privatização de uma dada empresa e após as 
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eleições e antes da diplomação. manifeste apoio ao Presidente da República eleito por 
outro partido que defenda a privatização daquela empresa " 

Evidente que o voto dado ao candidato deveu-se em parte às suas virtudes 
pessoais e em parte às teses que defendia. No entanto, o fortalecimento da democracia 
é diretamente proporcional ao crescimento da discussão política em torno de idéias e 
propostas e ao afastamento da personificação. Esta deve ser a diretriz máxima da lei. 

Ademais, a ampla defesa e o contraditório, se não assegurados pelo 
estatuto partidário serão reconhecidos no Poder Judiciário, caso o candidato expulso 
se considera prejudicado. 

Sala das Sessões, em { < ( - ~l .f-

~~c:Á_ 
Senador S _STIAO ROCHA- PDT/AP 

EMENDA N° 69-PLEN 

Suprimam-se do PLC no 37/97 os seguintes dispositivos: § 9" do 
art 16, art 22, art 25, § 3" do art 26, àrt 82, art 83, art 84, art 85, 
art 86, art 87 e a alteração do artigo 39 da Lei n" 9.096/95 proposta 
pelo artigo 109. E suprimam-se, também, as referências aos recursos pró..:· 
prios e aos recebidos de pessoas tisicas constantes dos textos dos art 18 
e art 19 e do§ 1" do art 26. 



Setembro de I 997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

JUSTIFICAÇAO 

Visa esta emenda supressiva assegurar que o financiamento das 
campanhas eleitorais, incluindo as próximas eleições de 1998, seja feito 
exclusivamente com recursos públicos, vedando toda e qualquer doação e 
contribuição oriunda de pessoas tisicas e jurídicas, inclusive proibindo a 
utilização de recursos próprios dos candidatos. 

Tal emenda, em seu escopo, mantém a coerência e a continuidade 
com o objetivo ahnejado no PLS n° 141/97, proposição esta que apresentei 
em conjunto com o ilustre Senador Edison Lobão, a qual encontra-se sob 
exame desta Casa, visa regular, em lei específica, a origem e a destinação 
dos recursos do erário para o financiamento das campanhas eleitorais, in
crementando-se o Fundo Partidário previsto na Lei 9.096, de 19 de setem
bro de 1995 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos, na razão de R$ 7,00 
(sete reais) por eleitor alistado em 31 de dezembro do ano anterior às elei
ções. 

Observa-se também que o financiamento público do processo eleito
ral é tema de permanente preocupação dos Legisladores, já tendo sido, 
inclusive, objeto do Projeto de Lei no 153, de 1989, de autoria do então 
Senador Fernando Henrique Cardoso, específico para as eleições para ~
sidente e vice-Presidente da República em 1989 (anexo). Em suaju~ca-
tiva o Senador Fernando Henrique conclama o combate ao " ... abuso do 
poder económico .•. sobre a campanha eleitoraf'. Mais adiante cita o Se
nador: "Nada mais justo, neste momento de transição por que passa o 
País, do que legitimar-se o processo eleitoraL E esta inovação, quanto 
ao custeio público das campanlzas deste ano, contribuirá para a conso- . 
lidação dessa transição. " 

Logo, apelo a meus ilustres pares, com a plena a convicção de que o 
acatamento desta emenda proporcionará amplo aprimoramento em nossa 
perene regulamentação do processo eleitoral. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997. 
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EMENDA No 70-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao "capuf' do art. 16: 

"Art. 16. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas 
sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas 
exclusivamente com recursos públicos, na forma desta lei. 

E a seguinte redação ao artigo 22, suprimindo-se os seus 
parágrafos: 

Art. 22. É vedado o financiamento de campanhas eleitorais 
com recursos oriundos de fontes particulares, sujeitando-se os infratores à 
cassação do registro, se ainda candidatos, ou do mandato, se já 
diplomados." 

JUSTIFICACÃO 

O financiamento de campanhas eleitorais com dinheiro 
público visa a dois objetivos. Um, a proporcionar áos candidatos pobres os 
meios necessários ao atendimento do mínimo exigido por uma campanha; 
dois, a reduzir a imensa desigualdade existente hoje entre os desprovidos de 
quaisquer meios e outros que contam com recursos milionários. 

O financiamento misto, como estabelece o projeto, atinge o 
primeiro objetivo, mas não o segundo, posto que os candidatos com acesso 
aos cofres dos grandes empresários continuarão levando vantagem 
esmagadora sobre os demais. 

Somente a proibição de contribuições particulares permitirá o 
alcance dos dois objetivos. 
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Dir-se-á que muitos continuarão a recorrer 
' ' clandestinamente, a fontes particulares. E verdade, mas esse procedimento 

se tomará facilmente detectável pela desproporção entre os recursos oficiais 
recebidos e os gastos efetivamente realizados. Sem contar que a proibição 
taxativa e a severa pena cominada pela presente emenda certamente 
desencorajarão muitos dos infratores em potenciaL 

É claro que práticas ilegais continuarão existindo e que as 
desigualdades não desaparecerão de todo - até pelo uso da máquina 
administrativa - mas serão reduzidas e atenuadas, ao se dar à Justiça 
Eleitoral os instrumentos legais para combatê-las. 

Sala das Sessões, em /f: J-(- C.{ 1-

EMENDA No 71-PLEN 

Acrescente ao Art. 16 o seguinte parágrafo: 

~- 1() ················································································ 
························································•·················•·································· 

§ 1 O - Até o ano de 1999 Deputados e Senadores ficam 
proibidos de apresentarem emendas individuais ao Orçamento da 
União. 
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Justificação 

Como o Governo alega que não dispõe de recursos, 
apresentamos uma solução: proibir a apresentação, por deputados e 
senadores, de emendas individuais ao Orçamento da União, até o ano 
de 1999. 

Com essa providência os parlamentares estarão 
contribuindo, ao renunciarem o direito da apresentação de emendas 
individuais, com o propósito do Governo em não aumentar o 
défict público. 

Na verdade, os parlamentares (513 deputados e 81 
senadores), ao encontrarem uma fórmula para o financiamento de 
campanha renunciam a uma dotação orçamentária de emendas 
individuais que é consignada todos os anos no Orçamento da Uniã<r 
(no orçamento 96/97 cada parlamentar teve direito a umaquota;de 
R$ 1.500.000,00, perfazendo uma dotação global no valor de R$ 
891.000.000,00). Para o financiamento de campanha seriam 
necessários R$ 700.000.000,00 (setecentos-milhões de reais}.- .. -·- --

Sala das sessões, em /t de setembro de 1997. 
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EMENDA N° 72-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao art. 18, renumerando-se os demais. 

"Art. 18. Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos. os 
partidos e coligações comunicarão à Justiça Eleitoral os valores máximos de 
gastos que farão por candidatura em cada eleição que concorrerem. 

§ 1° Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará o valor 
máximo de gastos de que trata este artigo. 

§ 2° Gastar recursos além dos valores declarados nos termos deste artigo 
sujeita o responsável ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a 
quantia em excesso." 

JUSTIFICAÇÃO 

Objetiva esta emenda recuperar a redação original do art. 81 do PLC' n" 31, de 
1997, apresentada como emenda de relator ao art. 18, que, por um lapso redacional deixou de 
constar do relatório apresentado à CCJ. 

Sala das Sessões em, 11- ( { ,. t" { 7-
..--? 

Sen~ ~::::::;:::::~v-e::.--=-:...-----
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EMENDA No 73-PLEN 

Dê-se ao art. 23, inciso III, a seguinte redação: 

III - concessionário ou permissionário de serviço público, ente 
contratado para realização ou fornecimento de obras, bens e 
serviços para a administração pública. ou a que tenha sido 
adjudicado objeto de licitação e pessoas jurídicas que tenham 
adquirido participações em empresas privatizadas pelo Programa 
Nacional de Desestatização, instituído pela Lei no 8.031, de 12 de 
abril de 1990 e côngeneres criados em nível estadual, distrital ou 
municipal.. 

JUSTIFICAÇÃO 

A restrição a que se refere o dispositivo aos outorgados de 
serviços públicos é, evidentemente, bastante limitada. As hipóteses 
aditadas na emenda devem ser contempladas, pois são situações 
outras em que o tráfico de . influência também ocorre, em 
detrimento da lisura do pleito eleitoral. Por isso, confiamos em seu 
acatamento. 

Sala das Sessões, 
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EMENDA No 74-PLEN 

Acrescentem-se ao art. 31 do Projeto os seguintes parágrafos: 

"Art. 31 .................................................................................. . 

§ 5° - É vedada a divulgação de pesquisa nos últimos trinta dias 
da campanha eleitoral, incluindo o dia das eleições, no primeiro turno, 
aplicando-se a mesma regra à votação no segundo turno, quando houver. 

§ 6° Os responsáveis pela empresa ou entidade de pesquisa, pelo· 
órgão veiculador, partido, coligação ou candidato que divulgarem pesquisa 
não registrada ou fora do prazo previsto nos parágrafos deste artigo 
estarão sujeitos à pena cominada no artigo 323 da Lei. 4.737, de 15 de 
julho de 1965 e a multa de vinte mil UFIRs ou de valor igual ao contratado 
pela realização da pesquisa, se este for superior. · 

JUSTIFICATIVA 

O projeto em análise não prevê nenhuma vedação à diwlgação das 
pesquisas. Entendemos que a diwlgação das pesquisas no último mês possui mais 
aspectos negativos do que positivos, interferindo diretamente na vontade do 
eleitorado. Não há como negar a influência da diwlgÍlção do resultado de pesquisas na 
televisão sobre a formação da consciência do eleitorado. 

Esta vedação não viola o direito constitucional da liberdade de informação 
das empresas visto que não está proibida a realização da pesquisa e a comunicação de 
seu resultado aos contratantes e sim sua diwlgação pública no mês que antecede ás 

·eleições. Relembre-se, ainda, que o atual Código Eleitoral em seu art. 255 homenageia 
o princípio da não interferência na formação da livre convicção do eleitor ao 
estabelecer que nos "lS(quinze) dias anteriores ao pleito é proibido a diwlgação, por 
qualquer forma, de resultados de prévias ou testes pré-eleitorais". 
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EMENDA No 75-PLEN 

Acrescentem-se ao Art. 32 do Substitutivo os seguintes 
parágrafos: 

"~~ ~~ .............................................................................. . 

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

§ 5° - É vedada a divulgação de pesquisa nos últimos 
quinze dias da campanha eleitoral, incluindo o dia das elei~ões, no 
primeiro turno, aplicando-se a mesma regra à votação no 
segundo turno, quando houver. 

· § 6° - Os responsáveis pela empresa ou -entidade de 
pesquisa, pelo órgão veiculador, partido, coligação ou candidato 
que divulgarem pesquisa não resgistrada ou fora do prazo 
previsto nos parágrafos deste artigo estarão sujeitos à pena 
cominada no artigo 323 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965 e a 
mülta de vinte mil UFIRs ou de valor igual ao contratado __ para 
realização da pesquisa, se este for superior. 

Justificação 

O substitutivo não· prevê qualquer limitação à 
divulgação de pesquisas às vésperas do pleito. É sabido que o 
impacto causado por pesquisas eleitorais em cima da eleição tem 
:.~ausado prejuízos irreparáveis a candidatos e influenciando sem 
dúvida no resultado realmente desejado pelo eleitor que, induzido 
pel~ ação psicológica causada pela divulgação pública de número 
·altera, via de regra, a sua vontade, prh!c~palmente se for indeciso, 
desaguando quantas vezes na vitória daq ·tele que estava nerdido. 
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Esta proibição não viola o direito constitucional da 
liberdade de informação das empresas uma vez que as pesquisas 
que a elas forem encomendadas poderão ser comunicadas-~aos 
seus contratantes, ficando vedada no entanto a sua divulgação 
pública através dos órgão de comunicação de massa. 

O próprio Código Eleitoral, em seu Art. 255 acolhe 
esse princípio da não interferência na formação da livre 
convicção do eleitor ao estabelecer que nos "15 (quinze) dias 
anteriores ao pleito é proibida a divulgação, por qualquer forma, 
de resultados de prévias ou testes pré-eleitorais". 

Portanto, a vedação de quinze dias à divulgação de 
pesquisas eleitorais encontra respaldo na legislação específica, o 
Código Eleitoral. 

Sala das sessões, em /fde setembro de 1997. 

Senador Antonio Carlos 
PSB (SE) 

EMENDA No 76-PLEN 

Suprima-se o caput do art. 34 
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JUSTIFICAÇÃO 

O dispositivo que, com esta emenda, propomos suprimir, volta-se à 
proibição de que as empresas ou entidades que realizarem pesquisas de opinião pública 
relativas às eleições ou a candidatos, para conhecimento público, quando contratados por 
órgão de imprensa, não possam ser também contratadas por partido que tenha candidato às 
eleições majoritárias. 

São identificáveis. os bons propósitos de tal disposição. Entretanto, o 
texto é de duvidosa eficácia jurídica e social e, além disso, poderá ser contraproducente, ao 
impedir também que o instituto de pesquisa contratado por um jornal vinculado ao candidato 
A, seja também contratado pelo candidato B, numa forma de anular eventual facciosismo. 

O texto não assegura que, na prática, seus objetivos sejam alcançados, 
pois a contratação de empresas de pesquisa pode ser realizada por terceiros, embora 
vinculados a determinada candidatura. Em face da inocuidade e fragilidade do texto, 
propomos sua supressão. 

EMENDA No 77-PLEN 

Suprima-se, no caput do art. 35, a expressão final "ressalvada 
a fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes de 
iluminação pública, viadutos, passarelas e pontes, desde que não lhes 
cause dano, dificulte ou impeça o seu uso e o bom andamento do tráfego." 

JUSTIFICAÇÃO 

A proibição de pichação, inscrição a tinta e veiculação 
de propaganda nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do 
Poder Público ou que a ele pertençam e nos bens de uso comum é regra 
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que vem sendo mantida, sem exceções, nas leis que regulamentaram as 
eleições de 1994 e de 1996. A proposta da Câmara dos Deputados inova, 
ao ressalvar a fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos 
postes de ilwninação pública, viadutos, passarelas e pontes, desde que não 
lhes cause dano, dificulte ou impeça o seu uso e o bom andamento do 
tráfego. 

Tal inovação, todavia, em lugar de aperfeiçoar os 
procedimentos eleitorais, apenas os dificulta, pois além de ser quase 
impossível avaliar, em curto período de tempo, se houve efetivamente 
dano ao bem, impedimento ao seu uso ou ao tráfego, não é educativo, em 
termos de utilização de bens de uso comum, a permissão de seu uso para 
colocação de mensagens, sejam coladas, pintadas, ou por intermédio de 
faixas, pois elas, quando não danificam o bem, desvirtuam a sua 
destinação principal. 

Sala das Sessões, ((~ . é/- é ( 9. 
l--~ ~-

Sena~~~~-

EMENDA No 78-PLEN 

Suprima-se o inciso I, do § s• do art. 37 do Projeto. 

Justificativa 

O substitutivo possui contradições ao dispor sobre este assunto. De um lado, 
veda em seu art. 37 § s• inciso I, a utilização de alto falantes e amplificadores de som, 
comício ou carreata, punindo com detenção a quem não obedecer esta determinação. 
Por outro lado, admite, no caput do art. 41, a propaganda paga, na imprensa escrita, 
até o dia das eleições. 
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Sabe-se que a modalidade de propaganda vedada é mais utilizada pelos 
partidos e candidatos com menos recursos, ao passo que a propaganda paga na mídia 
escrita é característica dos partidos e candidatos mais aquinhoados. 

Por que tratar. tão diferentemente estas formas de propaganda ? Se o 
argumento fosse a não interferência na livre convicção do eleitor, nenhuma modalidade 
deveria ser admitida. 

Por considerar que o tratamento é anti-isonômico propomos a supressão da 
vedação contida no art. 37, §5°, inciso I do Projeto. 

Sala da Comissão.k de setembro de 1997 

EMENDA No 79-PLEN 

Suprima-se o inciso II, do § 5° do art. 37 do Projeto. 

Justificativa 

A eleição é o ápice do processo democrático. Vai contra a natureza humana, 
contra o espírito do brasileiro, cercear a manifestação de seu povo no último 
dia do processo eleitoral. processo este que se caracteriza , ao longo de cinco 
meses. desde a escolha dos candidatos, pela emoção, pelo debate apaixonado 
de idéias e propostas. Impedir a manifestação do eleitor é a mesma coisa que 
impedir que os torcedores manifestem apoio a seu time na partida final do 
campeonato. É um contra-senso que atinge o espírito democrático e que deve 
ser eliminado. 
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Interessante ainda constatar que a preocupação com a livre formação da 
convicção do eleitor apenas manifesta-se proibindo a boca de urna. A mesma 
preocupação não se estende à prática de publicação de matérias pagas na 
imprensa escrita até o último dia das eleições. Estranha lógica. Os meios de 
persuasão do grande capital são admitidos e os meios populares são cerceados. 

Ademais. contraria a modema doutrina do direito penal sancionar com 
a pena de perda de liberdade os crimes de opinião. Conhecendo-se a realidade 
de nossas delegacias e prisões. é no miníma irresponsável a propositura de 
aplicação de pena de detenção para um ato que sequer deveria ser apenado. 

Estas são as razões que nos levam a apresentar a presente emenda. 

Sala da Comissão. /?de setembro de 1997 

EMENDA N° 80-PLEN 

Suprima-se do§ 1° do art. 45 a expressão "gravações externas". 

JUSTIFICAÇÃO 

O menCionado § 1° do art. 45 veda a utilização, nos programas de 
propaganda eleitoral gratuita, de "gravações externas, montagens e trucagens". Ainda que 
possamos considerar saudável a proibição do uso de montagens e trucagens, não nos parece 
razoável juntar a esses dois meios de manipulação das imagens a utilização de gravações 
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externas. Ao contrário, o uso de gravações externas pode ser uma importante maneira de 
conferir dinamismo e participação popular aos programas eleitorais, muitas vezes criticados 
por aborrecer os eleitores. 

Não vislumbramos argumentos razoavelmente fundamentados para que 
sejam vedadas as imagens de passeatas, manifestações, comícios e outras formas de expressão 
do interesse popular no processo eleitoral. 

Estas as razões por que apresentamos esta Emenda supressiva. 

Sala de Sessões, em 16 de setembro de 1997. 

EMENDA No 81-PLEN 

Substitua-se no caput do art. 46 do Projeto a expressão "1 o de 
juho" por" 1 o de abril". 

JUSTIFICATIVA 

O Art. 46 do projeto veda o tratamento anti-isonômico aos partidos e 
candidatos conferido pelas emissoras de rádio e televisão a partir de 1 o de julho, ou 
seja, a três meses da eleição. Entendemos que este prazo é insuficiente já que o prazo 
de propaganda eleitoral gratuita foi reduzido do projeto sob análise de 60 (prazo 
existente nas legislações anteriores) para 45 dias (art. 48 do Projeto). 

Esta combinação de dispositivos impõe que o tratamento aos candidatos na 
programação normal seja equilibrado nos últimos seis meses antes das eleições para 
minimizar as distorções. 

Sugerimos, então, o acolhlmento da presente sugestão do PDT que 
propugna pelo tratamento isonômico nos últimos seis meses. 

Sala das Sessões, em (t · é (- " { ~''f-

Senador 
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- . 
EMENDA No 82-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 47 a seguinte redação: 

"Art. 47. As emissoras de rádio e televisão reservarão, nos sessenta 
dias anteriores à ·antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da 
propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo.' 

WSTIFICAÇÃO 

A redução do tempo de propaganda eleitoral gratuita para quarenta e 
cinco dias, como consta do projeto, somente beneficiará os candidatos vinculados ao poder 
econômico e os candidatos ocupantes de cargos público, sobretudo de chefia do Poder 
Executivo. Os primeiros, porque poderão, com o poder do dinheiro, fazer-se candidatos 
conhecidos antes mesmo do horário eleitoral gratuito e os segundos, pelo natural acesso aos 
meios de comunicação que o cargo lhes faculta. 

Assim, a ampliação para sessenta dias do horário eleitora, gratuito visa 
a beneficiar o processo democrático, e a estabelecer condições razoáveis - isonômicas, a esta 
altura, parece impossível - para que ocorra, pelo menos, a possibilidade de efetiva competiÇão 
entre os candidatos. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1997 .. 

Sen 
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EMENDA N° 83-PLEN 

Dê-se ao § 1° do art. 47 do PLC no 37, de 1997, confo~e 
renumeração na redaçãó dada pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, a seguinte redação: 

«Art. 4 7 .......... -·- ....... --- -·- -···--···-- -------- .. --- .. -------.- ·- ·- · 

§ 1 o A propaganda será feita: 

I - na eleição para Presidente da República, às terças e quintas-feiras 
e aos sábados: 

a) das sete horas às sete horas e vinte e minutos e das doze horas às 
doze horas e vinte e minutos, no rádio; 

b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das vinte horas e 
trinta minutos às vinte horas e cinqüenta e minutos, na televisão. 

II- na eleição para Senador, às terças e quintas-feiras e aos sábados: 

a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e trinta minutos e das 
doze horas e vinte minutos às doze horas e trinta minutos, no rádio; 

b) das treze horas e vinte minutos às treze horas e trinta minutos e das 
vinte horas e cinqüenta minutos às vinte e uma horas;·na televisão; 

lli- nas eleições para Deputado Federal, às terças e quintas-feiras e 
aos sábados: 

a) das sete horas e trinta minutos às sete· horas e cinqüenta e cinco 
minutos e das doze horas e trinta minutos às doze horas e cinqüenta e cinco 
minutos, no rádio; 

b) das treze horas e trinta minutos às treze horas e cinqüenta e cinco 
minutos e das vinte e uma horas às vinte e uma horas e vinte e cinco minutos, na 
televisão. 

IV - nas eleições para G~adcy de Estado e do Distrito Federal, às 
segundas, quartas e sextas-feiras:/. / J 
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a) das sete horas às sete horas e trinta e das doze horas às doze horas 
e trinta minutos, no rádio; 

b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte horas e 
trinta minutos às vinte e uma horas, na televisão. 

V - nas eleições para Deputado Estadual e Deputado Distrital, às 
segundas, quartas e sextas-feiras: 

a) das sete horas e trinta minutos às sete horas e cinqüenta e cinco 
minutos e das doze horas e trinta minutos às doze horas e cinqüenta e cinco 
minutos, no rádio; 

b) das treze horas e trinta minutos às treze horas e cinqüenta e cinco 
minutos e das vinte e uma horas às vinte e uma horas e vinte e cinco minutos, na 
televisão. . ·-

VI- na eleição para Prefeito e Vice-Prefeito, às segundas, quartas e 
sextas-feiras: 

a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e das doze horas às 
doze horas e trinta minutos, no rádio; 

b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte horas e 
trinta minutos às vinte e uma horas, na televisão; 

VII - nas eleições para Vereador, às terças e quintas-feiras e aos 
sábados, nos mesmos horários previstos no inciso VI." 

JUSTIFICAÇÃO 

A divisão e distribuição de tempo para a propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na televisão, prevista no PLC n° 37, de 1997, traz, em nossa 
opinião, dois grandes problemas, que procuramos corrigir nesta emenda. 

Inicialmente, o agrupamento dos programas está equivocado. A 
proposição prevê que os programas dos candidatos a Presidente da República e 
Deputado Federal terão lugar em um dia, enquanto os dos candidatos a 
Governador, Deputado Estadual ou Distrital e Senador ocorrerão em outro. Não 
nos parece correto. Deve haver um dia dedicado aos aSsuntos da esfera federal, 
com os programas dos candidatos a Presidente da República, Senado e Deputado 
Federal, e outro destinado ao debate das questões de interesse estadual, dedicado 
aos candidatos a Governador e Deputado Estadual ou pistrital. Jsso, com certeza, 
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tornará os programa eleitóraís mais pertirientes e facilitará· o· cotejo <4ls dive~ãs 
propostas. 

Outra questão que deve ser ~ustada aos propósitos do PLC n° 
37/97 é a distribuição do tempo. A proposição destina aos candidatos a Deputado 
Estadual ou Distrital apenas vinte minutos. Ora, trata-se, exatamente, do cargo 
para o qual há maior número de candidatos. Assim, faz-se necessário ampliar o 
tempo destinado à campanha dos postulantes ao Poder Legislativo dos Estados e 
do Distrito Federal, para que eles tenham condições mínimas para expor as suas 
idéias e propostas. 

Sala das Sessões, 

EMENDA No 84-PLEN 

Substitua-se a expressão " quarenta e cinco dias " constante do caput do art. 48 do 
Projeto pela expressão" sessenta dias". 

Justificativa 

O projeto em análise estabelece o prazo de 45 dias para a propaganda eleitoral. 
gratuita no rádio e na televisão. Trata-se de redução ao prazo de 60 dias que 
historicamente era destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. 

A redução, por_si só, já é uma prática que contraria os interesses democráticos 
visto que é neste tipo de propaganda que os partidos conseguem veicular suas idéias e 
propostas. 
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Esta situação adquire maior gravidade em face do contexto político
institucional gerarlo·-com a aprovação da Emenda Constitucional da,r-eéleiyão sem,a 
necessidade de desincompatibilização. · 

Assim, interessa aos governantes, que já se encontram em campanha, reduzir o 
prazo de campanha oficial dos outros candidatos. 

Por entender que a redação viola·a normalidade e isonomia que deve presidir o 
processo eleitoral apresentamos a presente emenda. 

Sala da Comissão,/ ( de setembro de 1997 

EMENDA N° 85-PLEN 

Dê-se ao § 2.0 do art. 48 a seguinte redação: 

"Art. ~8-
§ 2.0 

- Os ho~:írios reservados à propaganda de cada eleição, 
nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre todos os partidos 
e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos 
Deputados, ohsen·ados os seguintes critérios: 

I- Um terço igualitariamente; 

II Dois terços, proporcionalmente ao número de 
representantes na Câmara dos Deputados, considerando, no caso de 
coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os 
partidos que a integram." 
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JlTSTIFIC.ATIVA 

A presente emenda objetiva conferir à distribuição do tempo de 
propaganda no rádio e na televisão para a eleição ao Senado, o mesmo 
trntmnento conferido às demais eleições, qual seja, um terço do tempo dividido 
igualitarimnente e dois terços divididos proporcionalmente às bancadas na 
Câmara dos Deputados, visto não haver argumento significativo que justifique a 
diferenciação da distribuição do tempo para a eleição ao Senado. 

Sala dns Sessões. em J / de setembro de 1997 

EMENDA No 86-PLEN 

Suprima-se no § 2° do art. 48 do projeto a expressão "e 
representação na Câmara dos Deputados". 

JUSTIFICAÇÃO 
O objetivo da emenda é assegurar aos partidos que não 

tenham representação na Câmara dos Deputados acesso à 
propaganda no horário eleitoral gratuito. Os critérios esta_bel~<:i~os 
são draconianos e não permitem que correntes mmontanas 
possam se apresentar à consideração dos cidadãos. A modi~cação 
é eminentemente democrática e, portanto, merece acolhtmento 
pelos nobres pares. 

Sala das Sessões, /0. Cj, <i f-

/'l/2~~~ 
Senador E~~o SLW(.ICY 

/ 
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EMENQA. No 87-PLEN 

Dê-se ao § 3° do art. 48 a seguinte redação: 

"Art. 48---------------------------------- ---------------------------------.... ---------------------------------
......................... -- ........................................................................................................................................................... - .............................................................. -:--····· 

§ 3° Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada paíüdo 
na Câmara dos Deputados será a existente um ano antes da data da eleição . ., 

. JUSTIFICAÇÃO 

A regra para a mensuração das bancadas para a fixação do horário 
eleitoral tem sido, sempre, a de aproximadamente um ano antes da data da 
eleição. Trata-se de norma que absorve e incorpora a dinâmica da vida partidária 
e que deve ser preservada, com o objetivo de melhor refletir o equilíbrio das 
forças políticas e a sua representatividade existente no momento. 
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EMENDA No 88-PLEN 

Inclua-se o seguinte § 7° ao art. 48 do Projeto. 

"Art. 48 .................................................................................................... . 

§ 7° Não será atribuído a um único partido ou coligação, em qualquer das 
eleições de que trata esta lei, tempo diário superior à metade do correspondente ao 
tempo diário total destinado·. àquela eleição específica, devendo o excesso 
eventualmente verificado ser redistribuído entre os demais partidos ou coligações, 
consoante os critérios estabelecidos neste artigo." 

. JUSTIFICATIVA. . . 

Importa que exista na lei, mecanismo que linúte o tempo dos partidos para 
que nenhum possua mais da metade do tempo disponível a uma eleição específica, em 
homenagem ao princípio isonônúco que deve nortear o processo eleitoral, razão pela 
quai apresentamos a presente emenda 

Sala das Sessões, em ;(·. - c (, <..[ -{. 

Senador 
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EMENDA No 89-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 51 a seguinte redação: 

"Art. 51. Durante os períodos previstos nos artigos 47 e 49, as 
emissoras de rádio e televisão reservarão, ainda, trinta minutos diários para a propaganda 
eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de- até sessenta segundos, a critério do 
respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e 
distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas. nos 
termos do§ 2° do art. 47, obedecido o seguinte :" 

JUSTIFICAÇÃO 

Andou bem o eminente relator ao alterar o tempo de propaganda 
eleitoral gratuita destinado aos candidatos ao Senado Federal, para distribuí-lo mediante o 
mesmo critério adotado para as demais candidaturas. Entretanto, é mantido o critério de 
distribuição exclusivamente com base nas bancadas da Câmara dos Deputados para a 
repartição do tempo das chamadas "inserções", o que é contraditório e antidemocrático. 

Propomos, assim, com a presente emenda, que o critério utilizado para 
a repartição dos horários de propaganda gratuita seja sempre o mesmo, sem casuísmos e 
restrições de ocasião, que poderão abrir campo para graves questionamentos à lei eleitoral, 
especialmente ante o Poder Judiciário. 

Sala de Sessões, em 16 de setembro de 1997. 
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EMENDA No 90-PLEN 

Suprima-se ao inciso IV do art. 5 I a expressão "gravações externas" 

JUSTIFICAÇÃO 

Mencionado dispositivo trata da veiculação das chamadas inserções no 
horário eleitoral gratuito, para vedar o uso de "gravações externas, montagens ou trucagens". 
Considero que a vedação às montagens e às trucagens, que podem ser formas de se tentar 
manipular o telespectador, é algo saudável, que deve ser mantido. 

Entretanto, proibir-se o uso de gravações externas, tais como 
manifestações populares, atos públicos, comícios, configura-se vedação antidemocrática e 
restritiva, pois estas são as formas mediante as quais o cidadão, o eleitor, a população 
expressa o seus interesses no decorrer do processo eleitoral. 

Além disso, a participação da população e de suas manifestações no 
horário eleitoral gratuito certamente contribuirá para tomar os programas mais agradáveis e 
interessantes, o que contribui para o fortalecimento do processo eleitoral e da democracia. 

Sala de Sessões, em 16 de setembro de 1997. 
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EMENDA No 91~PLEN 

Dê-se ao caput do art. 52 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 52. Nos sessenta dias anteriores à antevéspera das eleições e, se houver segundo 
turno. a partir de sessenta e duas horas da proclamação do resultado do primeiro turno 
até a antevéspera da eleição, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão 
por assinatura mencionados no art. 58 reseiVarão. ainda, trinta minutos diários para-a. 
propaganda eleitoral gratuita. a serem usados em inserções de até sessenta segundos, a 
critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou 
coligação, e distnõuídas, ~o longo da programação veiculada entre as oito e as vinte e 
quatro horas, proporcionalmente ao número de representantes do partido ou coligação 
na Câmara dos Deputados. de acordo com o critério estabelecido no § 3° do art. 48, 
obedecido o seguinte:" 

Justificativa 

A presente emenda objetiva estender o prazo destinado às inserções. Este 
instrumento de propaganda eleitoral tem se demonstrado da maior relevância e com 
forte impacto no eleitorado, pois escapa ao modelo tradicional de propaganda em 
blocos no rádio e na televisão. sendo, portanto mais ágil e mais interessante, razão pela 
qual propugnamos pela ampliação do periodo de veiculação das mesmas. 

Sala da Comissão) ~e setembro de 1997 
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EMENDA No 92-PLE~· 

Dê-se ao Art. 65 a seguinte redação: 

Art. 65 - É vedada a participação de parentes até o terceiro 
grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa 
privada na mesma Mesa, Turma ou Junta Eleitoral. 

Justificação 

Esta emenda tem como objetivo dar maior . amplitude à 
indicação de membros para a Mesa, Turma ou Junta eleitoral. T <.!1 
providência se juStifica principalmente nos pequenos Municípios do 
Brasil onde há dificuldades na escolha de mesários. 

Sala das sessões, em /{ de setembro de 1997. 

Senador 
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EMENDA No 93-PLEN 

Acrescent-se ao Art. 66 os seguintes parágrafos: 

Art. 66 - ............................................................................ . 
~- -· 

·························································~··············································'~·· 

§ 1° - Oito dias antes dos prazo estipulado para a 
nomeação pelo Juiz Eleitoral dos membros da Mesa Receptora, os 
partidos políticos encaminharão a lista de fiscais e delegados 
escolhidos para funcionarem no pleito. 

§ 2° - A nomeação para membros da Mesa Receptora não 
poderá recair em nome incluído na lista a que se refere o Parágrafo 
anterior. 

Justificação 

A emenda visa evitar a designação de mesanos que 
estejam comprometidos com este ou aquele partido político, pois o 
que se pretende é a lisura do processo eleitoral. 

Sala das sessões, em// de setembro de 1997. 
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EMENDA N° 94-PLEN 

Suprima-se o parágrafo único do art. 70 .. -·. -

.JUSTIFICAÇÃO 

A possibilidade de os Tribunais Eleitorais decidirem pelo 
recebimento ou não das impugnações parece-nos dar excessivo pOder à Justiç-a 
Eleitoral. Os Tribunais podem, certamente, negar as impugnações, se 
improcedentes, mas devem examiná-las. 

EMENDA No 95-PLEN 

Suprima-se o § 2° do art. 73. 

JUSTIFICAÇÃO 

O dispositivo que, com esta emenda, propomos suprinúr do texto do 
projeto de lei que regulamenta as eleições, constitui urna das expressões das facilidades que se 
quer assinalar aos ocupantes dos cargos de chefia do Poder Executivo no processo eleitoral. 
Observe-se o teor do § 2° do art. 73: 
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"§ 2". A vedação do inciso I - lembramos, do uso da máquina pública erri ptoveito do 
Presidente da República ou do Governador - não se aplica ao uso, em campanha, de 
transporte oficial pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República 
e de Governador e Vice-Govemador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice
Prefeito, obedecido o que dispõe esta lei, bem como a utilização, por esses candidatos, de 
suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à 
própria campanha, desde que não tenha caráter de ato público. " 

Não bastasse a lei eleitoral facultar ao Presidente da República 
e outros chefes do Poder Executivo utilizarem a máquina pública, servem-se alguns, no 
Senado da República, de uma proposição legislativa com a estatura de lei federal para 
aconselhar suas excelências a utilizar os respectivos palácios em atos de campanha, com 
recursos pagos pelo contribuinte gastos em almoços e jantares com fins eleitorais, e que o 
sistema de comunicação da residência oficial utilizado para os fins privados de uma campanha 
eleitoral. 

Este dispositivo revela a thlta de pudor a que se pode chegar 
com a presente lei eleitoral. A presente emenda visa a afirmação da responsabilidade do 
Presidente, dos Governadores e dos Prefeitos com o ressarcimento ao erário pelos gastos -
quaisquer deles - que realizarem usando os dinheiros públicos em proveito de sua campanha 
eleitoraL 

Sala de Sessões, em 16 de setembro de 1997. 

EMENDA No 96-PLEN 

Dê-se ao inciso V do art. 73 do PLC n° 37, de 1997, na redação dada pela 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, a seguinte redação: 

"Art. 73 ............................................... . 

V - suprimir ou readaptar vantagem de servidor público ou removê-.l9~ ou 
tra~sferi-los, de ofício, salvo o caso de remoção e transferência de militares, 
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policiais civis e agentes penitenciários, na circunscrição do.pleito, nos três meses 
que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de ·nulidade de pleno 
direito;" 

JUSTIFICAÇÃO 

A Comissão de Constituiçno, Justiça e Cidadania acolheu emenda do 
Relator, alterando a redação do PLC n° 37, de 1997, no sentido de aprimorar a 
redação original do art. 74, V, retirando dele vedações que buscavam proibir, no 
período eleitoral, aquilo que é proibido em qualquer tempo, como a admissão de 
pessoal permanente sem concurso na Administração Publica. 

Acreditamos, entretanto, ser necessário, para aperfeiçoar o dispositivo, 
reintroduzir nele a vedação de os governantes promoverem, no período eleitoral, 
a supressão ou readaptação de vantagens de servidores público. 

Trata-se de alteração que, com certe7..a, contribuirá para moralidade dos 
pleitos. 

Sala das Sessões, /- . c/ . , { f 

EMENDA N° 97-PLEN 

Dê-se ao inciso VI do art. 73 do Projeto a seguinte redação: 

'' Art. 73 ..••....•••••.•••••.•••.•.•.•••••.•.•••.•••.•••••••••••••••••••••••..••.•••••.•••••.• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••• 

VI - nos seis meses que antecedem o pleito:" 
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Justificativa 

Objetiva-se com a presente emenda ampliar de três para 
seis meses o período de vedação de certas condutas de agentes públicos 
perniciosas à normalidade e legitimidade das eleições, que se 
constituem em verdadeiros abusos do poder administrativo. 

I 

t_v, de Sala das Sessões, em, tl 

1~ . n . ...::::r- J,t,A.c;... 'l..-· ~ 

SENADORA JÚNIA MARISE 

EMENDA No 98-PLEN 

Inclua-se no art. 73 do PLC n° 37, de 1997, na redação dada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, um inciso nos seguintes termos: 

"Art. ·7 3 .. _ ....................................................................... -... -............... -· 

..... -nomear membro de Tribunal ou Conselho de Contas, nos três 
meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos, sob pena de 
nulidade de pleno direito; " 

JUSTIFICAÇÃO 

O processo eleitoral, certamente, não pode paralisar a Administração 
Pública. Entretanto, isso deve se coadunar com a exigência da moralidade do 
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pleito. Assim, acreditamos ser fundamental vedar a nomeação, no período 
eleitoral, de membros dos Tribunais e Conselhos de Contas. Esses cargos correm 
o risco de se tornarem valiosa moeda de troca eleitoral durante a campanha, 
especialmente pelo seu caráter de vitaliciedade, prejudicando, inclusive o próprio 
funcionamento das Cortes de Contas, cujos membros devem estar acima de 
qualquer suspeita. 

EMENDA N° 99-PLEN 

Suprima-se o § 3° do art. 74 do Projeto. 

JUSTIFICATIVA 

O inciso VI do an. 74 proíbe, nos três meses anteriores ao pleito, em suas 
alíneas "b" e "c", respectivamente: 

b) a autorização de publicidade institucional de atas, programas, obras, 
serviços, etc; 

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão; 

Estas louváveis medidas de proteção da moralidade administrativa e de 
salvaguarda contra o abuso de poder político são, entretanto, mitigadas pela redação 
do § 3° do art. 74. Este dispositivo indica que as vedações somente se aplicam aos 
agentes públicos daquela esfera administrativa cujos cargos estejam em disputa na 
eleição. 



Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Não há como negar o apa,rel)-t~ conteúdo lógico da proposta, pois, qual sena 
a razão de proibir o pronunciamento de Presidente da República, no periodo de 
propaganda eleitoral para Prefeito, por exemplo ? 

A razão é que em nosso sistema eleitoral, não há como se negar ainfluência 
entre as diversas esferas do Poder. Imagine-se que neste pronunciamento, o Presidente 
enalteça, em rede de rádio e televisão, em pleno periodo de campanha, os programas e 
projetas de seu partido no nível federal. 

É evidente a influência desta manifestação sobre o eleitor comum -
especialmente em cidades do interior - que levará em consideração, na escolha de seu 
candidato a Prefeito, se o mesmo pertencer ao partido do Presidente. Admitida esta 
proposta, estaria institucionalizada regra que encerra tratamento anti-isonômico aos 
candidatos e partidos. 

Sala das Sessões. em J: c/ ( ( l 

EMENDA No 1 00 ~PLEN 

Dê-se ao inciso li do art. 7 4 a seguinte redação: 

- aludir à sua condição de candidato, ou pedir voto para si ou .. 
para terceiros, .. quando .. da . inauguração _cte_ obras ou serviços 
públicos de seus respectivos governos, permitida a participação 
nessas inaugurações, as quais não devem ser veiculadas na 
publicidade oficial dos órgãos públicos federais, estaduais, distritais 
ou municipais ou das respectivas entidades da administração 
indireta, nos três meses que antecedem ao pleito. 
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JUSTIFICAÇÃO 

Admitida a presença de candidato em inaugurações, a 
divulgação "a título informativo" da inauguração equivaleria à 
alusão à condição de candidato. A impessoalidade do feito 
depende da vedação da veiculação por meio do propaganda oficial, 
pois, nos três meses anteriores ao pleito, isso (a publicidade) 
significaria propaganda não-autorizada de um candidato que 
usufrui de um palanque privilegiado. Toda obra pública resulta do 
esforço do contribuinte, dos parlamentares que aquiescem em 
admiti-la no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na 
lei orçamentária. É ainda um atributo de ação governamental, por 
vezes, de diversos governos. Por isso, não é correto que seja 
"capitalizada", através da propaganda oficial, por um único 
candidato, para efeito de obtenção do apoio popular, mediante 
sufrágio eleitoral, principalmente quando este candidato encontra
se no exercício do cargo Executivo. 

Sala das Sessões, /(: . ( {. 'i '1 

EMENDA N° 101-PLEN 

Suprima-se a alínea "c'~ do inciso V do art. 74. 

JUSTIFICAÇÃO 

A nomeação de servidores públicos durante a campanha eleitoral 
deve ser evitada, salvo os casos inadiáveis, que estão abarcados pela almea 
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seguin~ do dispositivo- que propomos suprimir. Assim, não se . justifica a 
manlJ~~tÍ,ção da excéÇão. 

EMENDA N° 102-PLEN 

Dê-se à alínea "d" do inciso V do art. 74 a seguinte redação: 

"Art. 74 ....................................................................................................... . 
. . -................................................................... ·-~ ............................ ··-· -- .......................................................................................... . 

v - ...................... ································································· ········· ······· ....... . 

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa 
autorização do Chefe do poder Executivo e mediante justificativa específica, em cada 
caso;.,'! 

JUSTIFICAÇÃO 
Certamente, não pode o processo eleitoral paralisar a Administração 

Pública Assim, apesar de ser altamente recomendável a vedação da admissão de 
servidores durante a campanha eleitoral, isso não pode atingir os serviços 
inadiáveis. Entretanto, impõe-se aperfeiçoar a redação do dispositivo que 
autoriza essa contratação, exigindo que os casos sejam? cada um, especificamente 
justificados. 
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EMENDA Nó 103-PLEN 

Inclua-se alínea no inciso VI, do art. 74: 

"Art. 74- ... 
VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

::: ) n~l:ii§a pm: tJe inaugurações, a~ de shows artísticos:~~--

JUSTIFrCAÇÃO 

A emenda visa evitar que associações políticos-partidárias, comunitárias, 
sindicais e outros, financiem manifestações concomitantes a eventos do Poder 
Público. 

I 
Sala das Sessôes, em h- · l ( , '-- ( ) 

') 

~JlL. 
BALHO 
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EMENDA N° 104-PLEN 

Inclua-se, no inciso VI do art 74, a seguinte alínea: 

"Art 
7 4 ............................................................................................... . 
.. ... ..... ............ .... .... . . ...... ........... ...................... ........................ ........ ............. ................. ........ ..... ........ .......... ..... .. .. ...... .. .... .. ... .. ...... .......... ...... ..... ..... .... .. 

VI 
....................................................................................................................................................................................... 
.. ... .. • .. .. .. .................................. o ............................................................................................................................................................................ .. 

d) utilizar, em repartições públicas, qualquer marca publicitária de 
Governo ou que tenha referência com o seu titular, quando candidato a reeleição, 
exceto a foto oficial." 

JUSTIFICAÇÃO 

Com vistas a inibir o abuso do poder de autoridade, impõe-se vedar 
a utilização, no período eleitoral, das marcas publicitárias de Governo nas 
repartições públicas, ou se correrá o risco de se transformar cada prédio público 
em outdoor dos candidatos a reeleição. 
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EMENDA N° 105-PLEN 

Adite-se inciso, remunerando-se os demais. 

"Art. 74:- ... 

- nomear ou contratar pessoal temporário, salvo o necessário ao 
atendimento de catástrofes, calamidade pública com ·-prévia 
fi.mdamentação à Justiça EleitoraL" 

JUSTlfiCAÇÃO 

A proposição alia a probidade administrativa à moralidade fi.mcional. 

Sala das Sessões, em 



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

Setembro de 1997 

.. Art. 74- ... 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

EMENDA MODIFICA TIV A AO 
INCISO VII, ART. 74, DO PLC 37/97 

VII - realizar, em ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 
administração indireta, que excedam a média dos gastos realizados até -doze 
meses anteriores da eleição. 

WSTIFfCAÇÃO 

Considerando que foi adotada a possibilidade de reeleição, o mais 
adequado é procurar, como ponto de equilíbrio para gastos com publicidade 
institucional, os periodos mais distantes do processo eleitoral e suas 
conseqüentes distorções. 

Sala das Sessões, em /? { . '{ J 

7 

SENADO 

73 



74 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1997 

EMENDA No 107-PLEN 

Dê-se ao art. 7 4, inciso VIl do projeto a seguinte redação: 

- realizar, no ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso 
anterior, despesas com publicidades: 

a) dos órgãos públicos federais, estaduais, distritais ou 
municipais que excedam, em cada mês, a nona parte da média de 
gastos efetuados com base em dotações expressamente 
destinadas a campanhas publicitárias nos respectivos orçamentos 
dos três últimos exercícios; 

b) excedam, no caso das entidades da administração indireta 
e fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, a 
média dos gastos efetuados com a mesma finalidade nos três 
últimos exercícios, excetuada a propaganda de produtos e serviços 
que tenham concorrência no mercado; 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda visa a dar um tratamento a tão 
tormentosa questão, de forma a, de um lado, possibilitar a justa 
divulgação de propaganda de caráter educativo, informativo e de 
orientação social; assegurar a legítima publicidade de órgãos e 
entes públicos que façam divulgações sazonais, levando em 
consideração ocasiões especiais de mobilização dos poderes 
públicos e, de outro, impedir que se faça desse meio subterfúgio 
para divulgação irregular de proselitismo eleitoral. O expediente 
adotado para tanto consiste em levar em consideração para o 
cálculo da média de gastos necessários a nona parte (e não o 
duodécimo) dos dispêndios consignados em orçamentos 
anteriores, o que permite que sejam feitos os ajustes e 
compensações devidos. De outro lado, estabelecem-se critérios 
distintos entre administração direta e indireta, tendo em vista as 
especificidades na execução das verbas em referência. 

/ 

Sala das Sessões, < (: ( 1. ( ; j 
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EMENDA No 108-PLEN 

Acrescente-se às Disposições Transitórias o seguinte artigo: 

- realizar, no ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso 
anterior, despesas com publicidades: 

a) dos órgãos públicos federais, estaduais, distritais ou 
municipais que excedam, em cada mês, a nona parte da média de 
gastos efetuados com base em dotações expressamente 
destinadas a campanhas publicitárias nos respectivos orçamentos 
dos três últimos exercícios, ressalvados os dispêndios em caráter 
extraordinário autorizados pela Justiça Eleitoral; 

b) excedam; no caso das entidades da administração indireta 
e fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, a 
média dos gastos efetuados com a mesma finalidade nos três 
últimos exercícios, excetuada a propaganda de produtos e serviços 
que tenham concorrência no mercado, ressalvados os dispêndios 
em caráter extraordinário autorizados pela Justiça Eleitoral; 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda visa a dar um tratamento a tão 
tormentosa questão, de forma a, de um lado, possibilitar a justa 
divulgação de propaganda de caráter educativo, informativo e de 
orientação social; assegurar a legítima publicidade de órgãos e 
entes públicos que façam divulgações sazonais, levando em 
consideração ocasiões especiais de mobilização dos poderes 
públicos e, de outro, impedir que se faça desse meio subterfúgio 
para divulgação irregular ·de proseHtismo eleitoral. O expediente 
adotado para tanto consiste em levar em consideração para o 
cálculo da média de gastos necessários a nona parte (e não o 
duodécimo) dos dispêndios consignados em orçamentos 
anteriores, o que permite que sejam feitos os ajustes e 
compensações devidos. De outro lado, estabelecem-se critérios 
distintos entre administração direta. e indireta, tendo em vista as 
especificidades na execução das verbas em referência. Trata-se de 
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equivalente a emenda apresentada para as disposições 
permanentes, com o objetivo de regular a questão para as eleições 
de 1998, sendo de se sublinhar que há ressalva expressa para os 
casos extraordinários, com a devida autorização da Justiça 
Eleitoral. 

Sala das Sessões, 

Sala das Sessões, Í.t · <.. ' 'L~-

( - ( 

EMENDA No 109-PLEN 

Acrescente-se após o art. 74. o seguinte artigo. renumerando-se os demais: 

"Art. -Além das proibições estabelecidas no artigo anterior, o Presidente e o 
Vice-Presidente da República. assim como os Governadores e Vice-Governadores dos 
Estados e do Distrito Federal, os Prefeitos e Vice-Prefeitos. quando candidatos à reeleição. 
não poderão, desde a data da sua escolha em convenção partidária: 

I - utilizar-se para transporte pessoal e de colaboradores de sua campanha e de 
representantes dos meios de comunicação social, para participar de atividades eleitorais, de 
transportes oficiais ou de veículos automotores, embarcações ou aeronaves pertencentes à 
Administração Pública Direta ou Tndireta, salvo se ressarcidos os custos desse transporte, nos 
termos da lei; 
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II - aludir à sua condição de candidato, ou pedir voto para si ou para terceiros, 
quando da inatiguração de obras ou serviços públicos de s~us respectivos governos, permitida 
a participação nessas inaugurações. 

III - baixar atos que impliquem na outorga de permissões ou beneficias fiscal 
de qualquer natureza a pessoas tisicas ou jurídicas que. por qualquer forma, participem, 
financiem ou venha a financiar as respectivas campanhas, exceto quando a outorga ou o 
beneficias decorra de processo licitatório ou de disposição legal ou tenha caráter geral; 

IV - fazer pronunciamento em cadeia de rádio televisão, fora do horário 
eleitoral gratuito, salvo quando tratar-se de matéria urgente, relevante e caracteristica 
das funções de governo,;;; · o 1 @nfíe da pela Justiça Eleitoral. 

§ 1 • - A violação das proibições estabelecidas neste artigo sujeita o 
candidato, além da imediata suspensão da conduta ou do ato, à multa de dez mil a vinte 
mil reais, que será dobrada. no caso de reincidência. 

§r- No caso de descumprimento do inciso IV, do caput, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo anterior, o agente público responsável, ficará sujeito à cassação 

do registro." 

JUSTIFICAÇÃO 
As modificações introduzidas no inciso TV e §§, visam preservar a probidade 

administrativa e moralidade funcionaL 

Sala das Sessões, em (( · < ( < (. f 

~~~~~~ 
' 

B.\1.110 

EMENDA No JIO-PLEN 

Dê-se ao art. 75 do projeto a seguinte redação: 

"A....f. 7< f""\ ........... ,.1,.,. ... OS_ n ............ ..-I ........... J ................. -.-..-•.......... ~· • ..J • ·~ _.. ru<- J - '<uauuu, '" ""'u" u~;;:-.•uo.:n•u~;;ulu:s para pauiCipar ue ativtoaoes 
eleitorais, o Presidente e o Vice-Presidente da República, os Governadores e 
Vice-Govemadores de Estado ou do Distrito Federal, os Prefeitos e Vice
Prefeitos tiverem, por razões de segurança, de se utili7.ar de meios de transporte 
oficiais colocados à sua disposição ou pertencentes à administração pública 
dtreta ou indiretn_ observnr-se-ão os SC!,.'llintes procedimentos. 
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I - os custos do meio de transporte utilizado serão ressarçidos. à Fazsnda 
Pública mediante pagamento pelos partidos ou coligações dos candidatos, tendo 
por base os critérios de custos fixados neste artigo; 

II - as autoridades a que se refere este artigo poderão levar em sua 
comitiva o pessoal indispensável à sua segurança pessoal, excluída em 
relação a esses servidores a obrigatoriedade de ressarcimento dos custos do 
transporte a que se refere a alínea anterior; 

III - poderão acompanhar o candidato em suas viagens de finalidades 
eleitorais, auxiliares e colaboradores de sua campanha, bem como representantes 
dos meios de comunicação sociaL sendo, nestes casos, ressarcidos os custos do 
transporte, nos tennos do item C cabendo aos partidos e coligações o pagamento 
do transporte dos auxiliares e colaboradores, e o pagamento pelo transporte dos 
representantes dos meios de comunicação social às respectivas pessoas 
jurídicas; 

IV - quando a viagem para fins eleitorais ocorrer em seqüencia ou 
antecedendo viagem para participar de atas oficiais, a obrigatoriedade de 
ressarcimento dos custos aplica-se somente ao trecho entre a cidade em que se 
derem os atos oficiais e a cidade onde ocorreram as atividades eleitorais; 

V - quando, no trecho da viagem para fins eleitorais, não houver linhas 
comerciais regulares de transporte cujos preços possam servir de base para o 
ressarcimento dos custos, estes serão fixados tendo por base os custos por 
pessoa e meio de transporte comercial equivalente ou assemelhado. 

Parágrafo único. O ressarcimento pelo uso de transporte oficial terá por 
base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no 
trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, que terá por base 
a tarifa média do aluguel de aeronave de propulsão a jato do tipo taxi-aéreo, bem 
como o número de lug:y;es por aeronave e o total de membros da comitiva a ser 
transportado." -4 I 

JUSTIFIC' AÇ ÃO 

O caput do art. 75 disciplina deslocamentos para participar de atividades 
eleitorais, e, obviamente não há como ter assessores e fimcionários cujos os 
serviços sejam requeridos "pela representação do seu cargo ou para o 
exercício das funções de governo", participando de campanha eleitoral. 

É ilegal e aético que atividades eleitorais sejam promíscuamente 
envolvidos com funções de governo, portanto não há como permitir que 
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assessores e funcionários,-no e~er.çício _das. funçõe_!' de governo participem, por 
conta do contribuinte, dos deslocamentos para participar de atividades eleitorais 
de agentes públicos, no exercicio da função executiva, como quer, 
indulgentemente pennitir o relator. 

Sala das Sessões, em 
/Í '-c.'/ /'?- (- ( T 

SENADO 

EMENDA N° 111-PLEN 

Dê-se ao art. 75 do Projeto a seguinte redação: 

.. Art. 75. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte ot1cial pelo 
Presid<'ntl' da República. pelo Go\'emador de Estado ou pelo Prefeito e suas 
respectivas comitivas. em campanha eleitoral e em atividades conexas. será de 
rec;ponc;abilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado e obedecerá 
aos seguintes parâmetros: 

1 - as despesas com viagem mencionadas neste artigo devem ser 
qualificadas como gastos eleitorais; 

II - para uma viagem que inclua paradas relacionadas com a campanh~ 
e paradas não relacionadas com a campanha. a parcela do custo da 
viagem referente à atividade de campanha deve ser qualificada como 
gasto eleitoral; 

nr - se qualquer atividade de campanha. além de contaras políticos 
eventuais. ocorrer numa parada. esta parada deve ser considerada 
relacionada a campanha; 
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I\' - será elaborado- pelo ·candidato qüe utilize transporte oficial um 
itiner:lrio para cada viagem. que será colocado à disposição da Justiça 
El('itoral antes da realização da viagem. contendo a hora de (. .. egada e 
de partida. o tipo de eventos aos quais está relacionada, além da lista de 
todos os passageiros. com a designação de quais são relacionados com 
à campanha eleitoral: 

§ I" AtiYidade de campanha de que trata o inciso III deste 
artigo inclui solicitar. fazer ou aceitar contribuições e 
e':pre~~amente ad\·ogar a eleição de candidato. além de serem 
levado~ em consideração outros fatores como a hora e o local 
da re:-tli:-~ç:io dos e\·emos. as expressões utilizadas. as 
atirmaçôe~ t\!iras. bem como a substància dos discursos 
prot~ridc·· 

j ~ .. O r·:«~t-crmenro de que rr:ua este artigo dar-se-a no praza· 
,k ·.!e:- di:!' uret:; da re:1lizaç:iu do pkiro. em pnmeiro turno. uu 
,egtn!du. -;e holl\·er. medi:uue .:obrança ex-ot1icio do org:io 
.::ompl'!l'll!t' :k ·:nmrok inrerno e reril por base 

I - a mais baixa tarifa aérea de primeira classe. por pessoa, sem 
restrições e sem descontos, disponível para a hora viajada. no caso de 
viagem para cidade regularmente servida por linha aérea comercial; ou 
II - a mais baixa tarifa aérea comercial de classe econômica. por pessoa. 
sem restrições e sem descontos. disponível para a hora viajada, no caso 
de viagem para cidade regularmente servida por linha at·rea comercial 
com serviço de classe econômica e não regularmente servida por linha 
aérea com primeira classe; 
III - no caso de viagem para cidade não servida regularmente por linha 
aérea comercial. a tarifa comercial de vôo charter numa aeronave de 
tamanho suficiente para acomodar a equipe de campanha. incluindo o 
candidato. os repórteres e o pessoal da segurança do candidato; 

§ 3° O uso de meios de transportes governamentais outros que 
não aeronaves, para viagem de campanha. deve ensejar o 
ressarcimento de que trata o par. 2 deste artigo, com base num 
valor igual ao aluguel comercial de um meio de transporte de 
tamanho suficiente para acomodar a equipe de campanha, 
incluindo o candidato. os repórteres e o pessoal da segurança. 

§ ..f0 O uso de acomodações pagas por entidade governamental. 
incluindo alojamentos e salas de reunião. durante viagem de 
campanha. enseja o ressarcimento de que trata o par. 2 deste 

Setembro de 1997 
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artigo com base num valor igual ao preço normal e usual 
cobrado pelns acomodações. devendo o partido ou coligação a 
que esteja vinculado o candidato manter documentação 
comprobntória do total pago. 

§ 5" (:ttual § 2") 

§ 6" (ntual § 3") 

J ustifiC'ath·a 

.·\ rc-:,!rn in~<:rida pdo ar·t. 75 é uma das mais rcle,·antcs imwaçõcs comidas no 
te':!0 dn pmjl·to F~rabelcce limite~ :\ utili7aç:1n do rranspone nticial pelo Pn"sidente 
da R<·públit':l impondo a ncce•"id:ule de ressarcimento aos coti·<:s publico~ quam 
l.::~r:~ct~:·i7:tdt\ tl'll \.~<.1111 lin-., i'(:iili•_.(.)-t:k·it('f:lis J r--

. I P 

No entanto, entendemos que a regra necessita de maiores balizamentos, como 
p. ex .. elementos objetivos que caracterizem a utilização como política-eleitoraL Sim. 
porque se esta definição não constar em lei a regra. apesar de louvável, tornar-se-á 
inócua. 

A distinção entre atividades inerentes ao cargo e atividades políticas eleitorais 
situa-se em área cinzenta que, por sua originalidade na legislação eleitoral brasileira, 
merece tratamento cuidadoso. 

Ademais, há que se estender as restrições impostas ao Presidente da 
República aos Governadores e Prefeitos. 

A redação aqui sugerida adota como base a legislação americana (Federal 
Elections - Title II of tlze Cotle of Fetleral Regulations - seçtio 9004. 7) relacionada 
aos gastos com transportes nas eleições federais. 

E por que adotar como paradigma a legislação dos Estados Unidos ? Porque 
este país é freqüentemente reverenciado pelas forças conservadoras como exemplo 
perfeito do funcionamento do !Jlercado, da não ingerência do poder estatal, onde 
impera a desburocratização e a desregulamentação. 

Há que se desmistificar o discurso dominante de que qualquer tentativa de 
restrição do abuso do poder político e do abuso do poder econômico nas eleições de 
1998 é um cerceamento às prerrogativas do governante e uma ingerência indevida do 
Estado, através de seu Poder legisferante, no "sagrado" campo de atuação das forças 
de mercado. 

Os exemplos colhidos da legislação americana demonstram por si próprios que 
a desregulamentação é recomendada, especialmente aos países em desenvolvimento, 
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como uma panacéia para todos os males, políticos, econômicos e sociais, ainda que 
não adotada pelos países centrais. 

Estas são as razões que nos levaram a apresentar a presente emenda. 

Sala da Comissão./ de setembro de 1997 

EMENDA No 112-PLEN 

Acrescente-se, após o art. 75 do projeto, onde couber, o seguinte artigo: 

)O ~';~. -Para cada viagem reali7.ada, o órgão próprio emitirá, no prazo de 
48 (E!~a e oite) I~Bj;.1S, a cobrança dos custos dos transportes, de acordo com 
as nonnas, os procedimentos e tabelas registrados na Justiça Eleitoral, 
encaminhando-a ao partido ou coligação do candidato para o respectivo 
ressarcimento. 

Parágrafo único. O partido ou coligação do candidato fará o pagamento da 
despesa mediante recolhimento à Fazenda Pública, dentro do prazo de até 5 
(cinco) dias, contados da data de recebimento da comunicação da cobrança do 
órgão competente, devendo esse pagamento ser imediatamente comunicado à 
Justiça Eleitoral." 

JUSTTFIC AÇÃO 

Como o ressarcimento das despesas com o uso de bens públicos é 
princípio de probidade administrativa, convém que seja feito no menor espaço 
de tempo possível, sem causar prejuízos ao erário . 

Sala das Sessões, em 
.. , ... . / I I 

SEN,\DO 
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EMENDA No 113-PLEN 

Suprima-se o art. 77 do PLC no 37, de !997. 

Esta emenda tem o objetivo de sanar a omissão do Relatório apresentado à 
CCJ pelo Relator da matéria em que deixou de ser apresentada a emenda supressiva relativa 
ao comentário expendido em sua página 9, nos seguintes termos: 

"Já o art. 77 é destituído de valor jurídico, pois "conceden eficácia legal ao que 
.já é eficaz, inclusive a normas hierarquicamente superiores, tais corno as constitucionais." 

Sala das Sessões, em 

Senad~ -r'~-----

EMENDA No 114-PLEN 

Incluam-se os seg:uinres incisos no nrt. 8~ do Projeto: 

'"..\!'!. 8~ .............................. ···-·-····---·-·-·-···· ·-------···· ....... ·-···-·-·· .................... -· ............... . 
VIII - pessoa fisica ou jurídica que po~sua contrato de fornecimento de bens 
ou de prestação de serviços com a administração pública. direta ou indireta. 
cujos cargos estejam em disputa na eleição. durante o prazo de vigencia do 
contrato; 
IX - bancos ou instituições financeiras." 

J ustifi<':l ti v a 
O art. 8-t do Projeto estabelece de quem os partidos e candidatos não 

podem receber contribuições. Este roL vem há alguns anos sendo reproduzido
com pequenas alterações .. 

Entendemos ser chegada a hora de aprofundar as limitações, .. 
objetivando a preservação da moralidade administrativa. 
Todas as análises de financiadores de campanha corno a que foi realizada nas 
últimas e!eiçôes pelo Jornal Folhn de São Paulo. demonstram que dentre os 
maiores doadores estão os bancos e empresas que possuem contratos com a 
administração pública. 

As vicissitudes deste modelo espúrio de relação entre o Estado e 
empresas diretnmente interessadas na alocação de recursos públicos e nas 
politicas econõmicas fhram expostas na CPI do On;amento. onde ficou 
caracterizado que o ciclo vicioso que dilapida o patrimônio público inicia-se 
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com a doação para campanha .de .\'ttlto~os recursos por parte.de. empresas que 
no momento seguinte. com a eleição do candidato patrocinado. são 
rec0mpen~adas com generosos contratos. 

H<i que se por tim a esta relação incestuosa. 
A legislação americana veda a doação para campanhas eleitorais de 

pessoas tisicas ou jurídicas empresas que possuam contratos de prestação de 
serYiços ou fornecimento de bens móveis ou imóveis com a administração 
pública. desde que o pa~mmento pela presmção dos serviços ou fornecimento 
de ben' <:eja remunerado. total ou parcialmente com recursos públicos. Esta 
vedação persiste durante \igência do contrato (seções 110.10. 115.1 e 115.::! 
da kgislnç:lo referente as eleições ft'derais). 

:\ !egisl:w5o ekit<,õal americana veda rambém as doações de bancos 
n:tcion:tis em t:tce de se11 poderio económico e em tàce de seus diretos 
imere~ses n:1 politic t.'Cnnõmica de gm·erno a ser adotada. ( seçiio II-I.::! da 
legi~lnç:'io referente :t<: ·~k·ições tederais). 

\!este sem i,lt, pwpt'mos fnclu<ão de~tes dois !10\'0S incisos. 

'iai:J d:t C 'lllÍ~~;io' ··· ,\e .;etembro de I 0CJ7 
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EMENDA No 116-PLEN 

/ 

/ 

EMENDA No H 7-PLEN 

Dê-se ao art. 103, a seguinte redação: 

"Art. 103. O art. 19, caput, da Lei no 9.096, de 1'995- Lei dos Partidos, passa 
a vigorar cOm a seguinte redação: 

'Art. 19. Até o último dia útil dos meses de abril e outubro de cada 
ano, o partido deverá remeter aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e 
cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a 
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará obrigatoriamente o número do 
título eleitoral, a seção em que estão inscritos, a data da filiação e a referência ao sexo." 
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illSTIFI<:;AÇÃO 

A pequena modificação que propomos realizar no texto que aqui se 
propõe para a Lei dos Partidos visa a que os dirigentes partidários tenham alguns dias a mais 
de prazo para fornecer as relações de filiados à Justiça Eleitoral. Somos conhecedores das 
dificuldades dos dirigentes regionais dos partidos em sua labuta para edificar esse importante 
pilar do regime democrático, que é o partido. 

A lei que, ao cobrar determinadas providências, minimiza as dificuldades 
de sua execução, presta colaboração ao fortalecimento dos partidos. 

Sala de Sessões, em 16 de setembro de 1997. 

EMENDA No 118-PLEN 

Suprima-se o art. 105 do Projeto. 

Justificativa 

Não há que se falar em ressarcimento visto tratar-se de uma concessão do 
Poder Público que pode condicionar a concessão à previsão de que de dois em dois 
anos. por 45 ou 60 dias. por duas horas diárias. as mencionadas emissoras terão que 
ceder espaços aos partidos políticos. Nunca é demais lembrar. ainda. que as referidas 
emissoras já dispõem de um tratamento fiscal privilegiado não pagando impostos como 
o ICMS, lPI, COFINS e PIS. 

Sala da ComissãoA · de setembro de 1997 
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EMENDA W 119-PLEN 

Inclua-se onde couber: 

Art. - Fica revogado o art. 39 da Lei n° 9096, de 1-9--de 
setembro de 1995, passando este a vigorar, bem como os artigos 38 e 
44 da mesma Lei, com a seguinte redação: 

"Art. 38- O Fundo Especial de Assistência Financeira aos 
Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por: 

I - dotações orçamentárias da União e respectivos créditos 
adicionais para o financiamento público de campanhas eleitorais e 
para as finalidades a que se referem os incisos I, II, ill e IV do art. 44. 

II - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos 
do Código Eleitoral a leis conexas. 

Parágrafo Único - Visando assegurar os princípios da 
igualdade entre partidos e candidatos na disputa eleitoral e o da 
probidade na aplicação dos recursos recebidos do Fundo Partidário, a 
Lei disciplinar~ dentre outras matérias, as seguintes: 

I - distribúição equitativa dos recursos do Fundo 
Partidário entre os partidos registrados perante a Justiça Eleitoral e 
que tenham na Câmara dos Deputados uma bancada eleita com dez 
parlamentares, no mínimo; 

II - prestação de contas, perante o Tribunal Superior 
Eleitoral, dos recursos recebidos pelos partidos, e pelas coligações; 

III - fixação de penalidades a partidos políticos e 
candidatos pela infringência das normas prescritas nesta Lei e leis 
conexas; 

IV - propaganda nos meios de comunicação". 
"Art. 39 -No ano em que se realizar o pleito, para atender 

ao custeio exclusivamente público da campanha eleitoral dos 
partidos políticos e coligações, a lei orçamentária respectiva e seus 
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créditos adicionais, consignarão recursos para o Fundo Partidário, no 
anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral. 

§ I o - A dotação a que se refere o caput deste artigo não 
poderá ultrapassar o valor equivalente ao número de eleitores do País 
multiplicado por R$ 7,00 (sete reais), em valores de outubro de 1997, 
tomando-se por base o eleitorado existente em 31 de dezembro do 
ano anterior. 

§ 2°- É vedado aos partidos políticos e aos candidatos 
receberem, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, 
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, 
inclusive através de publicidade de qualquer espécie procedente de 
pessoas físicas ou jurídicas. 

"Art. · 44 - Os recursos do Fundo Partidário previstos no 
Art. 38, inc. II, desta Lei, serão aplicados: 

I - na manutenção das sedes e serviços do partido, 
permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, este último até o 
limite máximo de vinte por cento do total recebido; 

II - na propaganda doutrinária e política; 
III - no alistamento; 
IV - na criação e manutenção de Instituto ou Fundação de 

pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação 
de no mínimo vinte por cento do total recebido". 

Justificação 

Sugerimos desde logo a implantação do Financiamento 
Público de Campanhas Eleitorais, empreendendo mudanças na Lei n° 
9.096, de setembro de 1995, que altera os artigos 14 e 17 da 
Constituição Federal, e inserindo essas mudanças no projeto de Lei 
n° 37, cujo projeto oriundo da Câmara prevê a alocação de recursos 
provenientes da União a fim de amparar partidos e candidatos por 
ocasião dos pleitos eleitorais. 

Ao criar o financiamento público, a emenda procura 
dividir o Fundo Partidário, que já é, dentro do balizamento 
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constitucional vigente, uma instllu1çao prevista em lei, em·· duas 
partes, a saber: 

a) fundo partidário para financiamento de campanhas 
eleitorais, composto de dotações orçamentárias e créditos adicionais, · 
consignados em favor do Poder Judiciário, cuja distribuição e 
fiscalização são da competência do Egrégio Tribunal Superior; 

b) fundo partidário destinado à manutenção das sedes e 
serviços dos partidos, etc, proveniente das multas e penalidades 
previstas no Código Eleitoral, bem como os recursos resultantes de 
dotações consignadas no Orçamento da União. 

Como se vê de uma forma bastante simples e prática, 
procuramos adaptar normas de uma legislação já em vigor, mas 
inócua em relação ao financiamento público de campanhas eleitorais 
e sugerimos que o Fundo Partidário seja constituído tão-somente de 
recursos públicos. A exclusividade de recursos públicos dispensa a 
contribuição de empresas privadas (como atualmente é permitido), 
abrindo, para todos os partidos políticos e candidatos, a possibilidade 
de financiamento para as suas campanhas eleitorais e ajudando a 
minimizar os efeitos perniciosos do abuso do poder econômico. 

Medida salutar, porque tem o condão de proteger os 
partidos sem condições econômicas contra o massacre dos 
poderosos. 

A emenda proíbe a utilização, na campanha eleitoral, de 
recursos privados, como atualmente é permitido. O financiamento 
das campanhas será exclusivamente público e haverá a garantia de 
que, em cada pleito, o Tribunal Superior Eleitoral distribuirá os 
recursos consignados no Orçamento da União para o Fundo 
Partidário, equitativamente, a partidos políticos e coligações. 

Sala das sessões, em k de sete 
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EMENDA No·120-PLEN 

Acresça-se ao projeto, nas Disposições Gerais, o seguinte dispositivo: 

"Art. Nas eleições proporcionais, contam-se corno válidos apenas os 
votos dados a candidatos que estejam regularmente inscritos e às legendas partidárias." 

illSTIFICAÇÃO 

A Constituição brasileira, ao tratar das eleições para a Presidência da 
República, assim determina: 

"Art. 76. 
§ 2°. Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado 

por partido político, obtiver a maioria dos votos, não· computados os em branco e nos nulos." 
Vê-se, no texto constitucional, que os votos em branco, juntamente com os nulos, hão de ser 
considerados inválidos para o cálculo de quociente eleitoral, nas eleições majoritárias. O 
mesmo critério é aplicado às eleições para Governador de Estado e do Distrito Federal, assim 
corno para Prefeito de município que conte com mais de 200 mil eleitores. Neste mesmo 
projeto de le~ consta o art. 2°, com a mesma prescrição constitucional. 

Por casuísmo absurdo e inaceitável, pretende-se aplicar às eleições 
proporcionais a contagem, corno válidos, dos votos em branco, numa atitude cuja única 
justificação é o saudosismo dos tempos da ditadura militar, em clara contradição com o 
princípio democrático, que nos manda respeitar a vontade do eleitor e a verdade eleitoral. 
Ambas, a vontade do eleitor e a verdade eleitoral, condições básicas para a democracia nas 
eleições, são d~prezadas, pois quem vota em branco não quis votar em partido pequeno nem 
em partido grande. A correta interpretação da vontade desse eleitor não será, certamente, no 
sentido de declarar tal eleitor satisfeito e feliz com o status quo, no qual, evidentemente, 
dominam os partidos grandes. 

Sala de Sessões, 
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EMENl>A No 121..:PLEN 

Inclua-se, onde couber, no PI n° 37, de 1997 o seguinte 
artigo: 

"Art .... Para concorrerem aos mesmos cargos, o Presidente 
da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses 
antes do pleito." 

JUSTIFICATIVA 

A presente emenda objetiva remsenr em nossa legislação 
eleitoral, o respeito aos princ1p10s constitucionais da moralidade 
administrativa, da isonomia e da organicidade referente à 
desincompatibilização. 

A manifestação do Congressn Nacional pela aprovação da 
emenda constitucional da reeleição não permite que se quebre verdadeiros 
cânones do Estado democrático de Direito. 

Admitiu-se com a Emenda Constitucional no 16 a possibilidade 
dos detentores de cargos eletivos no Poder Executivo concorrerem 
novamente ao mesmo cargo. No entanto, essa autorização constitucional não 
significa permitir que estes candidatos possuam condições privilegiadas 
relativamente aos demais concorrentes. 

Há que se preservar o mínimo de isonomia no processo 
eleitoral, razão pela qual a desincompatibilização é preponderante. 

Este tem sido o entendimento de nosso legislador constituinte e 
ordinário. Como admitir que um Prefeito de um dado município tenha que se 
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desincompatibilizat para concorrer a uma vaga de Deputado Federal 
enquanto o Prefeito de município vizinho não se desincompatibilize para 
concorrer à reeleição ? 

Vale lembrar que a redação proposta é a mesma do § 6° do art. 
14 da Constituição Federal que obriga a desincompatibilização dos 

detentores de mandatos no Poder Executivo para concorrerem a outros 
cargos. 

Onde ficaria a lógica e organicidade do texto constitucional ao 
impor a desincompatibilização para outros cargos e não admiti-la para os 
mesmos cargos, quando os riscos à moralidade administrativa e à isonomia 
são muito maiores ? 

O Jornal a Folha de São Paulo, edição do dia 03.09, lembra que 
o Governo acenou com a necessidade de desincompatibilização para os 
Governadores e Prefeitos a ser estabelecida em lei complementar para 
viabilizar a aprovação da emenda constitucional da reeleição no Senado. 

Seria uma excelente oportunidade de retomar o compromisso 
firmado com os Senadores. 

Para superar este verdadeiro gargalo jurídico-institucional 
estamos apresentando a presente emenda. 

Sala das Sessões, / de -' l-{~ l•~t. '-"· de I 997. 

d(pl-f{~ 
SENADORA JÚNIA MARISE 
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EMENDA No 122-PLEN 

Acrescente-se onde couber: 

Art. É vedada a utilização, no financiamento de campanhas 
eleitorais, de recursos financeiros outros que não os previstos nesta lei. 

§ I o O candidato que descumprir o preceituado no caput terá 
sua candidatura impugnada, e se já eleito, seu mandato cassado. 

§ 2° Às pessoas tisicas que doarem ou contribuírem no finan
ciamento de campanhas eleitorais, em descumprimento ao disposto nesta 
lei, será aplicada multa de cinco vezes o valor empregado, sem prejuízo de 
demais sanções cabíveis. 

§ 3° A doação de dinheiro proveniente de pessoa jurídica a 
campanhas eleitorais constitui crime, punível com detenção, de seis mese a 
um ano. 

§ 4° A pessoa jurídica da qual provierem os recursos mencio
nados -iio parágrafo anterior estará sujeita ao pagamento de multa no valor 
de cinco a dez vezes o valor doado e a proibição de participar de licitações 
públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de cin
co ano"SÀpor determinação da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja 
assegurada ampla defesa. 

JUSTIFICAÇÃO 

Objetiva esta emenda, em conjunto com outras. que proíbem o finan
ciamento privado nas campanhas eleitorais, vedar a utilização de quaisquer 
outros recursos que não os previstos nesta lei para as campanhas eleito
rais, e dispor sobre as sanções cabíveis aos que descumprirem o disposto 
na Lei Eleitoral 
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EMENDA N?· 124-PLEN 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo: 

"Art. Os valores máximos a serem gastos em campanhas 
eleitorais são os seguintes: · 

I -no caso de candidatos a Presidente da República, o 
equivalente ao número de eleitores do País multiplicado por 
R$0,15 (quize centavos de real), não podendo ultrapassar 
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); 

11 - no caso de candidatos a Governador de Estado e do 
Distrito Federal, o equivalente ao número de eleitores da respectiva 
unidade da Federação multiplicado por R$0,80 (oitenta centavos 
de real), não podendo ultrapassar R$8.000.000,00 (oito milhões de 
reais); 

III - no caso de candidatos a Prefeito, o equivalente ao 
número de eleitores do Município multiplicado por R$2,00 (dois 
reais), não podendo ultrapassar R$5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais); 

IV - no caso de candidatos a Senador, o equivalente ao 
número de eleitores da respectiva unidade da Federação 
multiplicado por R$0,30 (trinta centavos de real), não podendo 
ultrapassar R$3.000.000,00 (três milhões de reais); 

V - no caso de candidatos a Deputado Federal, Deputado 
Estadual e Deputado Distrital, R$300.000,00 (trezentos mil reais), 
independentemente do número de eleitores da unidade da 
Feqeração; 

VI - no caso de candidatos a Vereador, o equivalente a vinte 
por cento do valor definido no inciso III, não podendo ultrapassar 
R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). 

Parágrafo único. Gastar recursos além dos valores máximos 
definidos neste artigo sujeita o candidato ao pagamento de multa 
no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso e a cassação 
do respectivo registro, ou perda do diploma, se já eleito. 
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JUSTIFICAÇÃO 

Pela presente emenda intenta-se restaurar o art. 17 do 
projeto, tal como aprovado na Câmara dos Deputados. Como se 
encontra a proposição, após sua apreciação pela CCJ, não há 
fixação de limites de gastos com as candidaturas. Isso é inaceitável 
sob o prisma da moralidade que se pretende impor definitivamente 
às campanhas eleitorais. Por isso, confiamos no acolhimento desta 
emenda pelo Plenário do Senado Federal. 

Sala das Sessões, ~~ · L ( • ' ( 7 

EMENDA No 125-PLEN 

Acrescente-se nas Disposições Transitórias, onde couber, o 
seguinte artigo: 

"Art. No ano de 1998, o valor das dotações 
orçamentárias a que se refere o inciso IV do art. 38 da Lei no 9.096, 
de 19 de setembro de 1995, será multiplicado por dez. 

Parágrafo único. O Congresso Nacional adotará as medidas 
cabíveis para assegurar os recursos necessários nas dotações 
orçamentárias a que se refere o "capuf' deste artigo, mediante 
anulação de outras despesas, nos termos dd: inciso 11 do § 3° do 
art. 166 da Constituição Federal". 
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JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda tem por escopo viabilizar a necessana 
transição para o regime de financiamento público dos partidos 
políticos, tal como sustentado, mediante oferecimento de 
proposição, pelo então Senador Fernando Henrique Cardoso, e 
reafirmado pela Comissão Especial de Reforma Político-Partidária, 
não sendo despiciendo recordar que o Senador Sérgio Machado, 
relator da referida comissão, ao defender o financiamento público, 
salientou que o financiamento privado, por empresas, é, no fundo, 
um financiamento público disfarçado e imoral, pois as doações 
efetuadas são posteriormente recompensadas com benesses dos 
poderes públicos. A transparência do financiamento público, 
somada à vedação de outras fontes, é a maneira mais eficaz de 
resguardar a equidade na disputa eleitoral e a moralidade no trato 
com os recursos públicos. 

A emenda ora oferecida insere-se nessa ótica e trata da 
transição, tendo em vista as eleições do ano de 1998, sem incidir 

em vício de inconstitucionalidade que consta do parágrafo único do 
art. 87 do projeto, tal como aprovado na Cãmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, (C-, ( ( _ '-·( 7-
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EMENDÁ 'N° 126-PLEN 

Inclua onde couber o seguinte artigo ao capítulo "Das 

Pesquisas e Testes Eleitorais",. do PLC 037/97: 

" Art .. As empresas ou entidades, a que se refere o art. 31, 

quando contratadas por órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, 

ou por qualquer órgão de imprensa escrita ou de rádio e televisão 

não poderão ser contratadas nem , de qualquer forma, prestar 

serviços a partidos ou coligações que tenham candidatos às eleições 

majoritárias." 

JUSTIFICAÇÃO 

A emenda apresentada pelo senador José Serra, com a qual 

manifestamos a nossa concordância, não incluiu a proibição dos 

candidatos e partidos contratarem também os institutos de pesquisa 

que prestam serviços para as administrações públicas, cujos titulares 

são parte ativa e interessada nas disputas eleitorais. 

Desse modo, para efeito de assegurar coerência e levar às 

últimas conseqüências o espírito da emenda do senador José Serra, 

e eliminar a promiscuidade entre as empresas de pesquisa, os 

partidos políticos, a Imprensa e os órgãos públicos, considero 

fundamental não permitir a contratação de empresas que 
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mantiverem contratos de prestação de serviços para a administração 

pública em todos os seus níveis. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997. 

s~t~K.,eLE_d""""u,...aL.r-d-o..;;==-utra 
(. 7-- (PT-SE) 

Líder do Bloco de Oposição 

EMENDA N" 127-PLEN 

Setembro de 1997 

Inclua-se nci artigo que proíbe aos agentes públicos, nos três meses 
que antecederem o pleito. condutas tendentes a afetar a igualdade de 
opommidade entre candidatos nos pleitos eleitorais, a seguinte alínea: 

" Art 7 5 ............................................................................. . 

II- fazer pronunciamento erri cadeia de radio e televisão, fora do 
horário eleitoral gratuito, salvo quando tratar-se de matéria urgente, 
relevante e caracteristica das funções de governo." · 

JOSTIFICACÃO 

A alteração do promovida pelo Relator ao dispositivo aprovado pela 
Câmara dos Deputados procura eliminar a necessária arbitragem da Justiça 
Eleitoral nas questões que possam envolver o uso da máquina pública no 
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decorrer dos processos eleitorais em favor dos titulares do Poder Executivo 
que po.nténtura cándidatarem-se à reeleição ou que estiverem apoiando 
qualquer candidato ao pleito eleitoraL 

A mudança que se pretende efetivar não vai de encontro aos 
interesses de moralização da disputa eleitoral, e tampouco visa impedir a 
interferência do Poder Executivo no processo eleitoraL Por isso, esta 
subemenda propõe o retorno á redação aprovada pela Câmar.a dos 
Deputados. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de I 997. 

Senador José Eduardo Outra 
Líder do Bloco de Oposição 

EMENDA N° 128-PLEN 

Inclua-se no artigo que proíbe aos agentes públicos, nos três 

meses que antecederem o pleito, condutas tendentes a afetar a 

igualdade de oportunidade entre candidatos no:; pleitos eleitorais, a 

seguinte alínea: 

" Art. 73 ................................................................................ . 

VI- ···'··················································································· 
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b) com.exceção da propaganda de produtos.e .serviços que . . . ' 

tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional 

dos atas, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais, ou das respectivas 

entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e 

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 

Eleitoral." 

JUSTIFICAÇÃO 

A alteração do promovida pelo Relator ao dispositivo 

aprovado pela Câmara dos Deputados procura eliminar a necessária 

arbitragem da Justiça Eleitoral nas questões que possam envolver o 

uso da máquina pública no decorrer dos processos eleitorais em 

favor dos titulares do Poder Executivo que porventura 

candidatarem-se à reeleição ou que estiverem apoiando qualquer 

candidato ao pleito eleitoral. 

A mudança que se pretende efetivar não vai de encontro aos 

interesses de moralização da disputa eleitoral, e tampouco visa 

impedir a interferência do Poder Executivo no processo eleitoral. 

Por isso, esta subemenda propõe o retorno a redação aprovada pela 

Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, .16 de setembro de 1997. 

(PT-SE) 

Líder do Bloco de Oposição 
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EMENDA No 129-PLEN 

A emenda 52, do senador José Serra, que acrescenta, após o 

art. 33, o sequinte art. 34, remunerando-se os demais, passa a ter a 

seguinte redação: 

"Art. 34. As empresas ou entidades, a que· se refere o art. 31, 

quando contratadas por órgãos públicos federais, estaduais gu 

municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, 

ou por qualquer órgão de imprensa escrita ou de rádio e televisão 

não poderão ser contratadas nem , de qualquer forma, prestar 

serviços a partidos ou coligações que tenham candidatos às eleições 

majoritárias." 

JUSTIFICACÃO 

A emenda apresentada pelo senador José Serra, com a qual 

manifestamos a nossa concordância, não incluiu a proibição dos 

candidatos e partidos contratarem também os institutos de pesquisa 

que prestam serviços para as administrações públicas, cujos titulares 

são parte ativa e interessada nas disputas eleitorais. 

Desse modo, para efeito de assegurar coerência e levar às 

últimas conseqüências o espírito da emenda do senador José Serra, 

e eliminar a promiscuidade entre as empresas de pesquisa, os 
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partidos políticos, a unprensa e os órgãos públicos, considero 

fi.mdamental não permitir a contratação de empresas que 

mantiverem contratos de prestação de serviços para a administração 

pública em todos os seus níveis. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997. 

(PT-SE) 

Líder do Bloco de Oposição 

EMENDA No 130-PLEN 

Setembro de 1997 

A alínea b, inciso VI, Art. 73 da Emenda D0 27 - CCJ passa a 

ter a seguinte redação: 

"Art. 73 ....................... : ....................................................... . 

VI - ................. ········· .......... ························· ·········· ............... . 
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que 

tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional 

dos atas, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais, ou das respectivas 

entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e 

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 

Eleitoral." 
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JUSTIFICAÇÃO 

A alteração do promovida pelo Relator ao dispositivo 

aprovado pela Câmara dos Deputados procura eliminar a necessária 

arbitragem da Justiça Eleitoral nas questões que possam envolver o 

uso da máquina pública no decorrer dos processos eleitorais em 

favor dos titulares do Poder Executivo que porventura 

candidatarem-se à reeleição ou que estiverem apoiando qualquer 

candidato ao pleito eleitoral. 
A mudança que se pretende efetivar não vai de encontro aos 

interesses de moralização da di$puta eleitoral, e tampouco visa 

impedir a interferência do Poder Executivo no processo eleitoral. 

Por isso, esta subemenda. propõe o retomo á redação aprovada pela 

Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de l'J':rJ. 

uardo Dutra 

(PT-SE) 

Líder do Bloco de Oposição 

EMENDA No 131-PLEN 

I// . d • . /r '' "~.,.;. c dO do P.4; C --n-~3~/59 
O inciso -ilil_, art. 74 ~~~~ passa a ·ter a 

seguinte redação: 

Art. 74 ....................................................................................... . 
IV - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e teelvisão 

fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando tratar-se de matéri~ 
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Logo, apelo a meus Ilustres pares, com a plena a convicção de que o 
acatamento desta emenda proporcionará amplo aprimoramento em nossa 
perene regulamentação do processo eleitoral. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1997. 

EMENDA No 123-PLEN 

Inclua-se, onde couber, no PLC n° 37, de 1997, nos termos da 
Redação Final com emendas aprovadas na CCJC, o seguinte artigo: 

"Art. Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados 
a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias." 

Justificativa 

Impõe-se o resgate do texto original da Câmara que prevê que os votos em 
branco não compoem o quociente eleitoral. Trata-se de reparo de uma distorção 
que há anos tem prevalecido em nossa legislação eleitoral, a prejuízo do 
processo democrático. 

Sala das Sessões,/' de setembro de 1997 

J~-~~ 
Senadora Júnia Marise 
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urgente, relevante e característica das funções de governo, 
mediante prévia autorização da Justiça Eleitoral. 

· JUSTIFICAÇÃO 

A alteração promovida pela CCJ ao dispositivo aprovado pela 
Câmara dos Deputados procura eliminar a necessária arbitragem 
da Justiça Eleitoral nas questões que possam envolver o uso d.a 
máquina pública no decorrer dos processos eleitorais em favor dos 
titulares do Poder Executivo que porventura candidatarem-se à 
reeleição ou que estiverem apoiando qualquer candidato ao pleito 
eleitoraL 

A mudança que se pretende efetivar não vai ao encontro aos 
interesses de moralização da disputa eleitoral e, tampouco, visa a 
impedir a interferência do Poder Executivo no processo eleitoral. 
Por isso, esta emenda propõe o retorno à redação aprovada pelos 
senhores deputados. 

Sala das Sessões, / G - C(~ 9_ } 

i/U~-
EMENDA N° 132-PLEN 

OJV-J---c.~rvJJ --0 CACO o~-\ . '2:'.~1 c.Z.:c ? l-C 3 "i- I'~ ~ 

o-.- rr-F~ ~""w"J . t'-~ : 

f'h-+-· S<).--

d.o o i(~ ~ c.iJ.JVvOvv~v~ J.;:,") c '=''""f' z. 1.."'

cl~_...,~o..-

~~ d.c-:, R:~ ii."""" Hc c \ . ') + 

~.ue/vr.J1J 
Çt"v\C<-Ci.GvC'- [,,,_:;::;;).i- 8-'- ,'<7- "'-"{."') 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Em discussão, em conjunto, o projeto e as emen
das.(Pausa.) 

Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 
V. Ex'! quer se inscrever para discutir, Senador 

Pedro Simon? (Assentimento do Sr. Senador Pedro 
Simon.) 

V. Ex! dispõe de 10 minutos, infelizmente; nós 
queríamos que fosse mais. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Dez mi
nutos? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Infelizmente, porque nós queríamos que fosse 
mais, mas o Regimento é implacável. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS) - Mas, 
pela tradição, o Presidente querendo, podemos ter 
um pouquinho mais. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, esta Casa vive hoje, talvez, um dos seus 
maiores momentos. 

Não me lembro, desde que terminou o Movi
mento de 1964, de ter andado pelo interior do Rio 
Grande do Sul e assistido tanta crítica ao Senado 
Federal como neste final de semana. 

Houve um debate de televisão da RBS, do qual 
não participei, onde Parlamentares de vários parti· 
dos, dentre os quais o Deputado Nelson Marchezan, 
discutiram essa matéria longamente. Foi feita uma 
pesquisa entre os telespectadores a respeito do que 
pensavam sobre o projeto aprovado pela Comissão 
do Senado. Noventa e seis por cento consideraram 
que era muito ruim, enquanto 4% ficaram a favor do 
projeto; essa é a vontade nacional. O Senado está 
humilhado; reduziu-se a uma posição indefensável. 

A Câmara dos Deputados apresentou um pro
jeto regular, não bom, mas mostrou independência, 
autonomia e tentação de fazer alguma coisa. Nós 
não. Ao contrário, votamos um projeto que foi sine 
qua non do que deseja o Governo. Em nenhum mo
mento houve uma tentativa das emendas desejando 
aprimorar o projeto. 

Em primeiro lugar, nem me passa pela cabeça 
que o Senhor Presidente Fernando Henrique queira 
que Presidente da República e Governador possam 
participar de inauguração de campanha em época 
eleitoral. O que pode haver é, para algum Senador 
candidato a Governador ou coisa que o valha, numa 
inauguração de uma obra no interior do seu Estado, 
ajudar na decisão de uma eleição. Para o Presidente 
da República, não. Sua Excelênci? não orecisa de 

inauguração de obra, em véspera de pleito eleitoral, 
para ganhar eleição. 

A manchete de um determinado jornal diz que 
"Para Ministro do Supremo, Lei Eleitoral Cria Desi
gualdades". Os Ministros do Supremo já estão ante
cipando que a entrada de um recurso ao Supremo 
Tribunal Federal pode derrubar a lei que votar-se-á 
no Senado, pelas injustiças das diferenciações entre 
candidatos do Governo e candidatos de Oposição. 

Sr. Presidente, é uma matéria muito séria. A 
própria Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia votou, para valer agora nesta eleição, terminar 
com o segundo turno eleitoral. Não há mais segundo 
turno eleitoral para Governador e para Prefeito. Para 
Governador não há mais segundo turno nesta elei
ção, moção aprovada na Comissão do Senado, por
que interessa a alguns Senadores. Agora, a matéria 
referente a moralizar a campanha eleitoral, somos 
favoráveis, mas não há tempo ainda e nem querem 
se manifestar. Vivemos um momento histórico. Esta 
Casa sabe, esta Casa toma as decisões quando 
quer tomar - e na hora certa - e às vezes, eu diria, 
quase que de inopino, porque a tradição desta Casa 
é a de os projetas dormirem nas gavetas e nas ga
vetas ficarem. 

Dizer-se que falta tempo para votar, terminar 
com verba privada na campanha eleitoral, e que é 
interessante votar, mas para a próxima eleição?! 
Pelo amor de Deus! O Senador Fernando Henrique 
Cardoso, Líder do PMDB, o Senador Jarbas Passa
rinho, Líder do PDS, juntos, ambos Líderes, as duas 
bancadas, que representavam a ampla maioria nes
ta Casa, apresentaram o projeto sobre verbas públi
cas para as eleições. O projeto foi apresentado em 
junho para valer em novembro, quando da eleição 
do Collor. E está provado agora como tinham razão 
os Senadores Fernando Henrique Cardoso e Jarbas 
Passarinho. Aprovado o projeto, não teria surgido o 
PC, não teria surgido o impeachment, não teriam 
surgido os anões do Orçamento, porque está prova
do que na política brasileira a corrupção começa na 
campanha eleitoral. É na campanha que nasce o te
soureiro, é na campanha que se briga para coordenar; 
há pessoas que somente se candidatam para fazer a 
campanha financeira, o resultado não importa. 

Por isso Fernando Henrique Cardoso e Jarbas 
Passarinho estavam certos quando apresentaram 
um projeto para vigorar três meses depois; apresen
taram em junho para a eleição de novembro. Apre
sentei o rrojeto em março ou abril para a eiE>icãr. · ·· 
ano que ~m. A Câmara apresentou '"' em ·" 1uc. 
foi aprov< ~ oara a elçição do""' .... ·. "m 
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Se aprovannos hoje a proibição de verba parti
cular na campanha, teremos um ano e três meses -
e o orçamento do ano que vem - para dialogar com 
o Presidente da República e estudar as fonnas de 
implantá-la. Não tenho nenhuma dúvida de que será 
o ato mais corajoso, mais sério, mais correto e mais 
responsável desta Casa acabar com o uso de verba 
privada, pennitindo somente verba pública. Não ser
ve o projeto que veio da Câmara, porque ele trata de 
verba pública e verba privada. Com o projeto que 
apresentamos ao Senado, somente será permitida a 
verba pública. 

Os Estados Unidos, campeões mundiais do li
beralismo, nomearam uma comissão na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal para criar uma de
terminação a fim de que nas próximas eleições só 
haja verba pública financiando as campanhas. Che
garam a essa conclusão depois que um bilionário 
aventureiro candidatou-se à presidência dos Estados 
Unidos. Nos levantamentos que fizeram, chegaram à 
conclusão que um alto percentual dos candidatos 
eleitos com dinheiro privado não representa nenhum 
conceito, nenhum grupo da sociedade, a não ser 
aquele que financiou sua campanha. Os Estados 
Unidos estão estudando uma fónnula pela qual haja 
somente o financiamento público de campanhas. 

Por isso esta Casa tem a oportunidade de fa
zer uma grande votação. 

A outra tese que defendo não é bem o que foi 
votado pelo Relator, nem o que estamos debatendo, 
mas sim que a campanha eleitoral, no máximo, deve 
ser feita ao vivo pelo candidato e não por agência de 
publicidade. O que aprovamos, segundo alguns, é 
que fica proibida a filmagem externa, mas a empresa 
de publicidade pode organizar, em 30 mil metros 
quadrados, um estúdio e fazer o que quiser dentro 
dele. Não é isso que estou defendendo. Isso é tirar 
da oposição o direito de fazer imagem externa, que 
pode ser feita com uma simples câmera de televi
são, por um cinegrafista amador. Defendo que o 
candidato deva falar na televisão, expor suas idéias, 
mostrar documentos. Mas não o que aconteceu na 
última campanha em São Paulo, onde a disputa foi 
entre as agências de publicidade. Qual a melhor 
agência? A mais competitiva? A mais competente? 
Assim como na Lei Falcão, no passado, aparecia o 
noll'c e o número do candidato, a agência publicitá
ria faz tudo, menos mostrar o candidato e suas 
idéias. Por isso, Sr. Presidente, devemos meditar 
profundamente sobre esta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
(Faz soar a campainha.) 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - V. Ex" 
tem razão: são muitos os oradores. Eu teria outras 
sugestões a apresentar, lamento não poder. 

Mas, do fundo do coração, eu peço: vamos vo
tar com consciência esta matéria; não pensando em 
agradar ao Governo. Na minha opinião, não estamos 
agradando ao Governo. Na minha opinião, quem vo
tara favor estará votando contra o Senhor Presiden
te Fernando Henrique Cardoso. Pode haver inte
grantes do grupo que o apóiE'. interessados nisso. 
Pode ser que nesse ou naquele Estado, aqui e aco
lá, haja alguém interessado. Entretanto, não me pas
sa pela cabeça que Sua Excelência precise de verba 
privada para fazer a campanha. O Senhor Presiden
te da República, que está no Jornal Nacional, que 
está nas rádios, nos jornais, na Voz do Brasil, todos 
os dias, obrigatoriamente, porque é o Presidente da 
República, porque pratica ates de governo, não pre
cisa de verba particular para fazer a campanha. E 
não me parece que o Senhor Presidente da Repúbli
ca tenha medo de falar ao vivo e que é preciso fazer 
encenação para Sua Excelência não falar ao vivo. 

Faço um apelo a esta Casa: não vamos votar 
esta matéria somente para agradar ou desagradar; 
vamos votá-la pensando em avançar, querendo me
lhorar, querendo fazer alguma coisa. 

É uma pena essa correria. É uma pena essa 
mudança à última hora, às vésperas da eleição, 
mas, já que é para ser, vamos fazê-la para buscar o 
melhor, Sr. Presidente. 

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

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, concordo que este é um momento 
importante para o Senado da República, porque es
tamos votando a legislação que tem por objetivo pre
cípuo garantir a vontade soberana do povo brasileiro 
a ser manifestada nas umas do próximo ano, nas 
eleições para as Assembléias Legislativas, para o 
Congresso Nacional, para os governos estaduais, 
para o Senado da República e para a Presidência da 
República. 

Mais uma vez o Congresso Nacional discute 
matéria importante, eu diria, de afogadilho. Matéria 
que deveria merecer mais atenção, que deveria me
recer mais tempo para o debate, infelizmente, chega 
ao Senado da República quase que ao apagar das 
luzes. E, não obstante, estamos nós aqui para a ten
tativa heróica de fazer uma legislação que atenda 
aos reclamos da sociedade brasileira. A lei que esta
mos votando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é im-
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portantíssima não só porque diz respeito à regula
mentação das eleições, mas porque estamos ino
vando. Pela primeira vez, haverá eleições com direi
to de os ocupantes de cargos executivos obterem a 
reeleição. 

Portanto, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senado
res, um princípio deve ser respeitado, um princípio 
deve nortear as nossas decisões; e é assim que vou 
proclamar o meu voto em toda matéria que estiver 
sob julgamento, que é o princípio da igualdade entre 
todos os concorrentes. 

Assim é, que naqueles pontos precípuos, na
queles pontos que estão suscitando maior debate 
nesta Casa, um deles aqui enfocado pelo Senador 
Pedro Simon, da presença dos ocupantes dos exe
cutivos em inaugurações, positivamente não vejo 
como inaugurar obras possa compor o cenário elei
toral. Sinceramente, não vejo por que isso poderá 
compor o quadro de eleições. Não sei nem mesmo 
se é necessário inaugurar obras 30, 60 ou 90 dias 
antes das eleições. O que se deveria proibir- e não 
haveria prejuízo nenhum à Nação brasileira- seria a 
inauguração de obras na antevéspera de um pleito 
eleitoral, porque isso é colocar em evidente vanta
gem o Presidente da República, os Governadores de 
Estado e os Prefeitos municipais. Os outros concor
rentes não terão o mesmo direito que têm aqueles 
que são candidatos à reeleição. 

Portanto, esse dispositivo que estamos votan
do, tal como veio da Câmara Federal e estamos sus
tentando aqui no Senado da República, pelo menos 
pelo parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, fere o princípio da igualdade entre os candi
datos; por isso vou votar na proibição da presença dos 
candidatos à reeleição, dos ocupantes, dos executivos, 
em inaugurações durante a campanha eleitoral. 

Há um outro ponto, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. 
Senadores, a que aludiu o Senador Pedro Simon e 
ao qual também quero me referir. Um pleito eleitoral 
não pode ser mascarado, nele não pode haver misti
ficação, não pode haver imagem externa, porque 
imagem externa pode mistificar. O que o eleitor quer 
saber é o que pensa o candidato. O eleitor quer sa
ber é do programa do Partido e, portanto, deve p·re
valecer no horário gratuito do rádio e da televisão o 
que ocorreu na eleição de 1994, que nos trouxe aqui 
ao Senado da República; não eram permitidas ima
gens externas; tudo tinha que ser apresentado pelos 
candidatos, por aqueles que disputavam e pleitea
vam o voto do eleitor. 

Por que nós vamos mascarar o horário gratuito 
do rádio e da televisão? Apenas porque fica muito 

chato e desagradável só ouvir discursos; fica muito 
desagradável, durante 60 ou 45 dias, a permanência 
dos candidatos no rádio e na televisão. Será que a 
democracia é feita de enfeites? As imagens exter
nas, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, não de
vem ficar consubstanciadas na legislação eleitoral, 
que vai regular o pleito do próximo ano de 1998. 

Acredito que o que deve nortear aqui é o prin
cípio da igualdade. Já se dá a vantagem da reelei
ção, que é inerente ao próprio cargo. Até aí, tudo 
bem. Todos nós ou a maioria esmagadora do Con
gresso Nacional, acompanhando a vontade do povo 
brasileiro, concedemos o direito ao ocupante do car
go executivo para que possa ser candidato, a fim de 
ser julgado por aquilo que fez diante da opinião pú
blica. Mas, a partir daí, oferecer vantagem e fazer 
com que o ocupante do cargo e candidato à reelei
ção leve vantagem sobre seus adversários, há uma 
distância enorme, a tal ponto, Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, que eu quero acreditar mesmo que, 
se forem permitidas, por exemplo, outras vantagens 
como essa do comparecimento pessoal a obras pú
blicas, isso será muito discutido juridicamente e não 
sabemos, sequer, qual será a decisão do Poder Ju
diciário. 

Há um ponto de fundamental importância que a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania alte
rou: veio da Câmara dos Deputados o financiamento 
público das campanhas. Nesta Casa, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania resolveu não admi
tir o referido financiamento. Sustento que assim 
deve ser o melhor, mas entendo, também, que não é 
o momento político adequado para haver o financia
mento público de campanha, porque há obras priori
tárias a serem reclamadas pela população brasileira. 

Consultei a sociedade, conversando com elei
tores que disseram o que achavam do imposto que o 
contribuinte paga, o imposto que ele recolhe; per
guntei se é justo, nesta hora em que faltam estradas, 
em que se reclamam recursos para a segurança pú
blica, nesta hora em que se reclamam recursos pam 
serem aplicados na recuperação das estradas, nesta 
hora em que se reclama maior investimento no sete-· 
educacional, vir o Poder Público e tirar do Tesouro 
Nacional dinheiro para sustentar a campanha d~' 
partidos políticos e, conseqüentemente, dos car 
datas. 

A meu ver, Sr. Presidente, não está na hora ao= 
aprovarmos financiamento público para as campc 
nhas. Vale o registro, vale o debate, mas temos qu .. 
deixar isso para o momento oportuno, porque, se
gundo entendo, a prioridade do Brasil é outra, a pri-.: 
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ridade do Brasil é o social, a prioridade do Brasil é a 
boa aplicação dos recursos públicos. 

Se se disser que serão aplicados recursos pú
blicos no aperfeiçoamento da democracia, direi que 
têm que ser aplicados, pois é válido, concordo, mas 
não da forma como estamos querendo fazer, ou 
seja, a aplicação imediata de recursos públicos tal 
como a Câmara dos Deputados aprovou, nesta hora 
e neste momento. Reputo muito esdrúxulo esse pro
cedimento diante de tantos problemas que o País 
tem a enfrentar. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou vo
tar os pontos polêmicos dessa matéria fazendo uma 
indagação a mim mesmo: esse direito é igual para 
todos? Todos terão o mesmo direito? Se a resposta 
for afirmativa, vou votar; se a resposta for negativa, 
se a resposta favorecer apenas um dos concorren
tes, favorecer apenas aquele que vai se candidatar à 
reeleição, negarei o meu voto. Portanto, vou votar 
democraticamente, em conformiaade com o estabe
lecido no art. 5º da Constituição Federal, que trata 
das igualdades do direitos políticos e dos direitos in
dividuais. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Ade mi r Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (BLOCO/PSB-PA. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, na verdade, estamos 
regulamentando o maior casuísmo da História deste 
nosso País. 

Creio que nem a ditadura militar no Brasil foi 
capaz de fazer uma emenda constitucional tão ca
suística como' essa que permite a reeleição do Presi
dente da República, dos Governadores e dos Prefei
tos neste nosso Brasil. 

Sr. Presidente, começo a análise dessa lei que 
vamos votar, dizendo do absurdo que ela repre
senta. O Presidente da República e os Governado
res de Estado podem disputar a eleição no pleno 
exercício do cargo, mas essa proposta foi tão absur
da que não se sabe como conquistou a opinjão pú
blica. Um ministro do Presidente da República, um 
secretário de Estado tem de deixar o cargo para 
concorrer a eleição, no pressuposto de que usaria a 
máquina do Estado para beneficiar a sua própria 
eleição. A mulher do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso não pode ser candidata a cargos eletivos; o 
Governador do meu Estado, se quiser candidatar-se 
a Deputado Federal ou a Senador da República, tem 
de desincompatibilizar-se seis meses antE's da elei-

ção, mas pode continuar no cargo até o dia da elei
ção se se candidatar a Governador. 

Nunca vi algo tão malfeito na legislação brasi
leira! O Presidente poderia, pelo menos, ter sido sin
cero e o Congresso Nacional poderia ter manifesta
do sua posição, permitindo que todos disputassem 
novos pleitos enquanto no exercício do cargo. As
sim, poderiam disputar cargos eletivos o filho do Pre
sidente poderia, a mulher do Governador, o sobrinho 
do Governador, o Secretário de Estado. Tudo bem! 
Seria generalizado. Mas permitir que apenas o Pre
sidente e o Governador se mantenham nos cargos e 
impedir, por exemplo, um secretário de Estado de 
permanecer no cargo é uma demonstração clara de 
que a questão não é tratada com seriedade. É uma 
demonstração clara de que estamos votando um ca
suismo, uma lei elaborada exclusivamente para be
neficiar o Senhor Fernando Henrique Cardoso. 

Fala-se em igualdade de participação na elei
ção. O Senador Ramez Tebet, que me antecedeu, 
mencionou isso. Vou analisar alguns pontos da lei 
que estamos votando hoje, para ver se essa igualda
de de fato existe. 

O relator, Senador Lúcio Alcântara, fez um ver
dadeiro absurdo. Sentou com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso para acertar os pontos e trazer 
para esta Casa as determinações do Senhor Fer
nando Henrique Cardoso. Aliás, o Senado só tem 
chance de mexer naquilo que a Câmara não faz de 
acordo com o que o Presidente determina. Quando a 
matéria vem da Câmara do jeito que o Governo 
quer, o Senado não tem direito de mudá-la em uma 
vírgula. Essa tem sido a constante nesta Casa. 

Começo pelo voto em branco. A Constituição 
da República determina que, na eleição majoritária, 
ao serem contados os votos de 50% de quem ganha 
no primeiro turno, anulam-se os votos em branco. A 
Câmara, ao aprovar a lei, estabeleceu que os votos 
em branco também não valeriam na eleição propor
cional, mas o Sr. Lúcio Alcântara retoma a posição 
do Governo e os votos em branco passam a contar 
na eleição proporcional. 

Então, os votos em branco não contam na elei
ção majoritária; são dispensados na divisão dos 
50%; mas são levados em conta na eleição propor
cional. Que critério de justiça e de igualdade é esse? 
Não dá para entender esse tipo de posicionamento. 
Não há busca de igualdade. 

Em segundo lugar, chamo a atenção para o 
fato de que a legislação - por interesse do Presiden
te - proíbe as manifestações externas, a divulgação 
de um comício, a presença de um candidato em pra-
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ça pública para falar ao povo o que fará enquanto 
Governador, Presidente, Deputado ou Senador. Por 
que essa proibição? Qual é o medo do Senhor Fer
nando Henrique Cardoso? É o de saber que em 
seus comícios não haverá o mesmo número de pes
soas que haverá nos comícios do candidato da Opo
sição? 

Portanto, estamos apresentando emenda que 
suprime a proibição de imagens externas. Por que 
fazer programas políticos exclusivamente dentro de 
estúdios? Por que não posso entrevistar pessoas na 
rua? Por que não posso mostrar a realidade do Go
verno no meu programa de televisão? Por que não 
posso apresentar a realidade ao povo? Porque o 
Governo está me proibindo de fazer isso. Não se tra
ta, portanto, de busca de igualdade. Trata-se de con
veniência, trata-se de tática política, trata-se do que 
é melhor para alcançar-se a vitória eleitoral para o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Além do mais, a lei que estamos aprovando 
hoje fere uma tradição de décadas no nosso País. 
Sempre, sempre, em toda a nossa História, a propa
ganda eleitoral gratuita foi de sessenta dias, incluin
do os domingos! Agora, talvez o lobby dos meios de 
comunicação ou o medo do Governo de ter esse de
bate na televisão reduzem esse tempo para quaren
ta e cinco dias, sem os domingos. Além de perder
mos 15 dias no prazo para a discussão eleitoral, es
tamos perdendo também todos os domingos. Essa é 
mais uma prova do casuísmo do Senhor Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Finalmente, fala-se em igualdade de direitos na 
distribuição de oportunidades aos candidatos. Um 
terço do tempo do programa na parte da manhã e na 
parte da tarde é igual para todos os candidatos; os 
outros dois terços são proporcionais à eleição de 
1994 na Câmara dos Deputados. Mas há algo para 
o qual se precisa chamar a atenção: os trinta minu
tos destinados às inserções têm um critério de divi
são diferente. Todo esse período é dividido de acordo 
com a proporção de cada partido na Cãmara dos De
putados. Não há aquele um terço igual para todo mun
do. Isso é um absurdo. Se tenho 100 minutos de pro
-grama de televisão, dos quais um terço é igual para to
dos, e dois terços são proporcionais ao resultado da 
eleição passada na Câmara dos Deputados, por que 
nos 30 minutos destinados às inserções de até um mi
nuto o tempo é exclusivamente proporcional à repre
sentação dos Partidos na Câmara dos Deputados? 
Não dá para aceitar esse tipo de comportamento! 

Sr. Presidente, vou votar contra a lei eleitoral. 
Quero que fique registrado que meu voto será con-

trário .à lei eleitoral, porque não é possível se votar 
um casuísmo desse no intuito de facilitar a reeleição 
de urn Presidente da República. 

Apresentei dez emendas a esse projeto, que 
estão na Mesa. Vou continuar a apresentar o meu 
posicionamento no encaminhamento da votação. 
Vou pedir mais cinco minutos para encaminhar a 
matéria. 

Sr. Presidente, lamento profundamente que o 
maior casuísmo político da História do Brasil esteja 
sendo imposto pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e votado pelo Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, quero começar reconhecen
do o interesse de V. Exª pela moralização do Con
gresso Nacional, principalmente do Senado Federal. 
Por isso acabei de comunicar a V. Exª que, apesar 
de estarmos aqui reunidos, discutindo a lei eleitoral, 
falando para a Nação pela TV Senado, estamos dis
cutindo, mas não estamos decidindo; a decisão está 
ali, depois daquela porta, na sala do café. Lá, sim, 
há uma reunião para decidir o que o relator aceita e 
o que o relator não aceita. Isso diminui o Plenário do 
Senado Federal. Isso faz com que, nesta hora em 
que vamos discutir a Lei Eleitoral, quem assistiu 
àquele espetáculo perca até os argumentos que te
ria para defender aqui, sabendo que o que aqui se 
diz não será levado em consideração na reunião que 
ali se faz no café do Senado Federal. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Senador 
Epitacio Cafeteira, V. Exª me concede um aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)- Pois 
não, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) -Senador, V. 
Exª deveria estar naquela reunião; V. Exª não foi 
convidado? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Não, não fui convidado; mas, se o fosse, com certe
za eu não iria, nobre Senador Pedro Simon, porque 
a decisão cabe ao Plenário, às Comissões; a deci
são tem que ser tomada em lugar melhor do que 
num café. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) -Nobre Líder, 
creio que deveríamos sugerir ao Presidente que sus
pendesse esta sessão para esperar o resultado, pois 
os Líderes que decidem estão lá fora, em plena reu
nião e não estão votando a matéria. Que seja sus
pensa a sessão, para esperarmos a decisão. 
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA {PPB-MA)- Se
nador Pedro Simon, minha denúncia é muito séria, 
porque não sei o que estamos fazendo aqui, com 
uns poucos falando e outros poucos ouvindo, mas 
todos sem o poder de decisão, poder este que está 
no café. 

Estamos hoje discutindo a nova lei eleitoral, Sr. 
Presidente, porque houve um interesse de que hou
vesse reeleição, e a pessoa que quis mostrar esse 
serviço ao Presidente da República usou o local 
mais inadequado para fazer emenda- o art. 14 da 
Constituição, que, para manter a soberania popular, 
proibia, proibia e proibia determinados comporta
mentos numa eleição. Mas no meio de toda essa 
proibição, não é que houve um Deputado que consi
derou que devia transformar um parágrafo que proi
bia em um que permitia! Como essa abordagem fi
cou em local inadequado e em função da reeleição, 
estamos votando a Lei Eleitoral. 

Sr. Presidente, a emenda Constitucional que 
permitia a reeleição tinha um final que permitia ao 
Presidente e aos Governadores disputarem-na no 
cargo. Houve, então, tal repulsa a esse pequeno 
fato, que eles tiveram que podá-lo. E a emenda pas
sou sem a autorização pretendida, isto é, de que o 
Presidente e os Governadores disputassem o man
dato sentados em suas cadeiras. 

Destarte, não restou a permissão, tampouco a 
proibição. Não havendo esta última, está-se acres-. 
cendo à Lei Eleitoral a permissão. Não sei como, no 

_futuro, os tribunais entenderão a questão acerca da 
retirada da emenda da permissão para continuar no 
cargo, ou seja, se foi ou não um manifesto desejo do 
Congresso Nacional. A intenção, na realidade, foi 
não permitir que os que disputam a reeleição o fa
çam no exercício do cargo. 

De qualquer forma, Sr. Presidente, há que se 
votar a lei. Recebi ainda há pouco - e faço questão 
de ler para constar de meu pronunciamento - uma 
nota oficial da Ordem dos Advogados do Brasil di
zendo o seguinte: 

'A Ordem dos Advogados do Brasil, 
por decisão unânime do Conselho Federal 
adotada nesta data, vem a público manifes
tar sua repulsa às alterações introduzidas no 
projeto de lei eleitoral pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado 
da República, em especial àquelas que, 
quebrando o princípio da isonomia entre os 
candidatos, essencial ao caráter democráti
co do processo eleitoral, servem ao nítido 

propósito de favorecer a reeleição dos aluais 
Presidente da República e Governadores 
dos Estados, dentre as quais se destacam: 
a) extinção do financiamento público dos 
candidatos a cargos eletivos; b) supressão 
de limites para gastos de candidatos; c) per
missão aos candidatos de participarem de 
inauguração de obras públicas; d) proibição 
de exibição de imagens externas em propa
ganda eleitoral gratuita; e) permissão de os 
governantes realizarem propaganda institu
cional de atos, programas e obras dos go
vernos "em caso de grave e urgente neces
sidade"; f) permissão de pronunciamentos 
de candidatos governantes em cadeia de rá
dio e de televisão; g) permissão de os candi
datos governantes utilizarem, em campa
nha, transporte oficial. 

A Ordem dos Advogados do Brasil es
pera que o Congresso Nacional, em respeito 
à Ética na Política, Rejeite Tais Alterações, 
Restabelecendo regramentos que garantem 
a moralidade na escolha dos futuros manda
tários do povo para o exercício da direção 
dos negócios do Estado. 

Brasília, 16 de setembro de 1997. 
Emando Uchoa Lima, Presidente do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil" 

Sr. Presidente, praticamente todos esses itens, 
elencados pela Ordem dos Advogados do Brasil, já 
haviam sido solicitados por mim para destaque para 
votação em separado porque constantes da Emenda 
nº 28, que permite ao candidato ir a inaugurações, 
só não podendo aludir a sua condição de candidato 
ou pedir voto para si ou para terceiros, quando da 
inauguração de obras do serviço público do seu res
pectivo governo, permitindo a participação nessas 
inaugurações. Ou seja, a panfletagem pode correr 
solta. Ele não pode, no entanto, dizer que é candida
to ou pedir voto, mas tudo está nos papéis que são 
distribuídos nesses comícios de inauguração. Diz 
também que pode contratar um show, sem ·que o 
Governo o financie. E mais, Sr. Presidente: pode a 
qualquer hora fazer pronunciamento em cadeia de 
rádio e televisão. Mas isso só para o governador, 
pois o seu adversário político não pode. Isso repre
senta, pois, a quebra do princípio da isonomia. 

Com relação ao transporte - já estamos falan
do da Emenda nº 29 -, é permitido que o governador 
ou o Presidente viajem em campanha política em 
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qualquer veículo do Governo, só tendo que ressarcir 
a sua passagem. No entanto, todos os funcionários 
que fazem parte da sua segurança, da sua assesso
ria, porta-vozes e todos os demais, esses viajam e 
não pagam a viagem. 

E assim, Sr. Presidente, eu não vou me alon
gar, porque V. Exª já me advertiu quanto ao tempo 
para discussão. Vou me reservar para, em cada um 
desses destaques, falar como seu autor, ocasião em 
que vou examinar cada um dos casos. 

Mas me felicitei, Sr. Presidente, porque, depois 
que fiz os destaques, recebi esse documento da Or
dem dos Advogaaos do Brasil, deixando claro que 
estou em sintonia com os encarregados de alertar os 
representantes do povo para que se cumpram os 
preceitos constitucionais e de ética na política. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT

SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ini
ciàlmente, quero registrar que, a exemplo do Sena
dor Epitacio Cafeteira, também não fomos convida
dos para a reunião paralela que está acontecendo 
fora do plenário. 

As eleições de 1998 mostram uma situação 
inédita na história do Brasil: a possibilidade de os 
ocupantes de cargos executivos concorrerem à ree
leição. 

Esperava-se que esta Casa fosse cg.paz de 
produzir uma lei que estabelecesse um mínimo de 
igualdade entre aqueles que vão submeter-se ao jul
gamento do povo, entretanto, a decisão resultante 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado não está nem perto de estabelecer essa 
possibilidade de igualdade de competição. 

Gostaríamos de levantar alguns pontos que, a 
nosso ver, devem merecer a atenção das Srªs e dos 
Srs. Senadores, inicialmente no que diz respeito à 
polêmica do financiamento público de campanha. 
Quero repetir aqui o que disse na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania: o Brasil tem que 

- deixar de ser eternamente o país do futuro. 
A grande maioria dos Senadores diz que o fi

nanciamento público de campanha é uma coisa boa, 
é um aperfeiçoamento da democracia, é uma forma 
de se estabelecer um mínimo de igualdade e um ri
gor maior sobre a fiscalização dos gastos eleitorais, 
mas ainda não é para 1998. Deixemos para 2002. 
Quando chegarmos em 2002, deixemos para 2006, 
e assim sucessivamente. 

E os argumentos são muito fáceis de serem 
expostos. Muitos vêm do senso comum de que a po
pulação não entenderá a aplicação do dinheiro do 
Orçamento em eleições; de que não se pode tirar di
nheiro do Orçamento, que poderia ser aplicado em 
saúde, educação, saneamento básico, etc., para 
aplicar nas eleições. 

O Senador Ramez Tebet disse aqui que con
sultou pessoas simples do povo para saber se con
cordariam que recursos públicos que poderiam ser 
aplicados em educação e saúde fossem aplicados 
na eleição. A resposta óbvia foi a de que não con
cordavam. Quero saber se o povo será consultado 
sobre se concorda em coexistir com situações como 
a que foi exposta na recente CPI dos Precatórios, 
que mostra que cerca de R$400 milhões foram des
viados e que, muito provavelmente, esse dinheiro 
voltará agora nas campanhas eleitorais. 

E se perguntarmos a uma pessoa comum se 
concorda que o dinheiro gasto com o salário dos de
putados, dos senadores e aquele gasto na estrutura 
do Congresso Nacional deveria ser melhor aplicado 
em educação e saúde, é bem provável que esse 
mesmo eleitor que respondeu ao Senador Ramez 
Tebet que não concorda que o dinheiro venha a ser 
aplicado na eleição diga sim, diga que o dinheiro que 
permite o funcionamento do Congresso Nacional se
ria melhor aplicado em educação, saúde, saneamen
to básico e em outras coisas que fazem parte do 
senso comum do povo. 

Mas nós, nesse momento, temos que ter tam
bém um caráter educativo perante o eleitorado des
sa Nação. Temos que mostrar que, na verdade, há 
uma grande hipocrisia com relação a essa discus
são, porque, em última instância, todas as campa
nhas eleitorais são financiadas, sim, com o dinheiro 
público, se não diretamente, mas indiretamente. 

A grande verdade é que as empresas que dão 
milhões de reais para financiar campanhas eleitorais 
não estão pensando única e exclusivamente no 
aperfeiçoamento institucional brasileiro, mas sim em 
eleger parlamentares, em eleger executivos que de
pois venham a ser mais sensíveis às reivindicações 
dessas grandes empresas. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado
res, temos, sim, que trazer a discussão do financia
mento público de campanha para o momento atual. 
Se é bom para 2002, é bom para 1998. Aliás, já está 
até atrasado, porque, como já foi registrado por vá
rios Senadores na Comissão de Constituição. Justi
ça e Cidadania, isso já deveria ter sido introduzido 
no Brasil em 1989, ocasião em que deveria ter sido 
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aprovado um projeto de lei do então Senador Fer
nando Henrique Cardoso. Esse projeto não tratava 
do financiamento público total. Era uma lei muito se
melhante a que veio da Câmara dos Deputados so
bre o financiamento parcial via aumento do fundo 
partidário. 

Se tivesse ocorrido a aprovação do projeto em 
1989, muito provavelmente hoje essa já seria uma 
questão pacífica e não estaríamos discutindo mais, 
já teríamos financiamento público total, de acordo 
com o que propôs o Senador Jefferson Péres em 
sua emenda na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

Portanto, entendemos que se queremos cons
truir o Brasil do futuro, e esse Brasil do futuro con
templa o financiamento público, temos que começar 
a fazê-lo no presente. E é por isso que vamos votar 
a favor da emenda do Senador Jefferson Péres. 

O segundo aspecto que consideramos como 
fundamental: o tratamento absolutamente desigual 
em uma eleição que deveria manter um mínimo de 
igualitarismo, porque, uma vez aprovada a reeleição, 
os detentores de cargos executivos vão continuar 
exercendo os seus mandatos com toda a possibilida
de de fazerem as suas propagandas 'institucionais', 
com os exemplos que já foram dados aqui pelo Se
nador Roberto Requião, lá do Governo do Paraná e 
de outros casos, de se reduzir o tempo na campa
nha eleitoral, particularmente na televisão, para 45 
dias, o que significa que, desconsiderando os domin
gos, onde não tem programa eleitoral, os Partidos 
vão ter apenas 18 programas para mostrar à popula
ção as suas propostas, quando aqueles que estão 
no exercício de seus mandatos vão ter todo o ano 
de 1997 e mais todo o de 1998 para fazer propagan
da de seus governos. 

Um outro aspecto que consideramos grave, 
ainda relativo ao uso da máquina. Se é verdade, e 
até damos razão àqueles que consideram inócua a 
proibição do comparecimento dos candidatos na 
inauguração de obras e a utilização disso para a 
campanha eleitoral, se é verdade que isso pode ser 
inócuo, porque o Governador ou o Presidente pode 
não ir no dia da inauguração, mas pode ir depois, 
entendemos que a manutenção desse artigo na lei 
teria um caráter educativo na democracia brasileira, 
para se mostrar que inauguração de obra pública 
não deveria continuar sendo utilizada como cabo 
eleitoral, até porque as obras são feitas com dinheiro 
público e muitas vezes são inauguradas com estar
dalhaço; geralmente são obras iniciadas em gover
nos anteriores, cujo mérito de realização, portanto, 

não pode ser, simplesmente, creditado a esse ou 
àquele candidato. 

Há outro aspecto grave que consideramos na 
modificação do projeto do Senado: o projeto da Câ
mara permitia aos Governadores ou ao Presidente 
da República convocarem, respectivamente, redes 
regional e nacional de televisão para assuntos de 
real interesse da população e a juízo da Justiça Elei
toral. O que fez a Comissão de Constituição e Justi
ça do Senado? Retirou do texto a expressão 'a juízo 
da Justiça eleitoral". Assim, os Governadores ou o 
Presidente da República poderão convocar rede de 
televisão a seu bel-prazer. Já estou até antevendo: 
no dia 02 de outubro, depois de esgotado o prazo da 
campanha na televisão, o Presidente da República 
convoca rede nacional de televisão para saudar o 
povo brasileiro pelo clima de tranqüilidade das elei
ções que vão se realizar no dia seguinte e fazer vo
tos de que o povo brasileiro permaneça na ação de 
apoiar a estabilidade, o Plano Real, a continuidade 
administrativa, etc. Isso será possível, se mantido o 
processo do projeto como está. 

Outro ponto que gostaríamos de registrar não 
diz respeito a essa discussão Oposição/Governo, 
mas à representatividade. O Código Eleitoral Brasi
leiro introduziu, em 1950, um casuísmo absurdo por 
meio da aliança entre o PSD e a UDN para evitar o 
crescimento de outros partidos. Trata-se de um insti
tuto que só existe no Brasil: considerarem-se os vo
tos em branco para a definição do coeficiente eleito
ral. Na prática, isso significa transferir os votos em 
branco, sem a vontade expressa do eleitor - princi
palmente em um sistema em que o voto é obriga
tório. O cidadão, ao decidir votar em branco, está 
não-optando por partido ou candidato. Não há, 
pois, justificativa para que esse voto em branco 
venha a favorecer esse ou aquele partido, esse ou 
aquele candidato pelo simples fato de ser IT)aioria 
ou minoria. A justificativa mais "plausível" que já 
ouvi na defesa desse dispositivo é que estamos 
mantendo a tradição eleitoral brasileira. Ora, se 
fosse para manter a tradição eleitoral brasileira, que 
se mantivesse uma mais antiga, constitucional, de 
não se permitir reeleição. 

Esse é um assunto, Sr. Presidente, que não 
pode ser classificado como de interesse dos partidos 
pequenos ou ·dos partidos grandes, até porque parti
dos grandes ou médios, como o PMDB e o PT, vota
ram a favor de se retirarem os votos em branco des
se cálculo. Esperamos que o Plenário desta Casa 
acabe com esse casuísmo introduzido na década de 
50 e que continua até hoje, em total choque com um 
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mínimo de discussão ou de representação que deve
ria haver nesta Casa. 

Por último, Sr. Presidente, queria tecer um bre
ve comentário sobre coligações. O projeto que regu
lamentou as eleições de 1996 estabeleceu a obriga
toriedade de as coligações majoritárias e proporcio
nais serem iguais, ou seja, não poderia haver uma 
coligação proporcional diferente da coligação majori
tária. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados 
retomava as regras de 1994, dando liberdade aos 
partidos para estabelecerem coligações diferentes. A 
meu ver, a Câmara dos Deputados fez isso em boa 
hora, porque, em 1996, em vários Municípios deste 
País, ocorreu o seguinte: já que era proibido estabe
lecer coligações diferentes na eleição majoritária e 
na proporcional, fazia-se coligação com alguns parti
dos da majoritária. Vários outros partidos apoiavam 
determinado candidato, mas, como eles não podiam 
fazer coligações diferentes da proporcional, faziam a 
coligação proporcional: lançavam um "laranja" que 
não fazia campanha, que não era candidato real coi
sa alguma. e faziam campanha, na prática, para ou
tro· candidato. O projeto da Câmara dos Deputados 
acabou com essa hipocrisia. Estabeleceu a liberda
de de os partidos fazerem coligações na majoritária 
ou na proporcional, de acordo com seus interesses, 
com a realidade de cada Estado. Entendemos que 
não há sentido restabelecer aquele dispositivo intro
duzido nas eleições de 1996 e que, na prática, ape
nas serviu para aumentar a hipocrisia do regime ins
titucional brasileiro, particularmente das eleições. 

Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, esses 
são alguns aspectos fundamentais, objetos de 
emendas e destaques que vamos apresentar. Espe
ramos que o Senado da República se disponha a fa
zer uma lei eleitoral que não tenha a cara do PMDB, 
a cara do PFL, a cara do PSDB, a cara do Fernando 
Henrique ou a cara de qualquer candidato a gover
nador que se disponha a disputar a reeleição. Mas 
que seja um processo de lei eleitoral que permita um 
mínimo de igualdade entre os partidos que vão dis
putar as eleições e apresentar suas idéias para o 
povo brasileiro. Isso é o mínimo que se exige desta 
Casa, nesse momento em que vamos elaborar as 
regras para as eleições de 1998. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su
plicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.} - Sr. Presi
dente, sr-s e Srs. Senadores, essa Lei Eleitoral está 

marcada pela decisão que infelizmente o Congresso 
Nacional tomou com respeito ao direito de reeleição. 

Se o direito de reeleição já representou um 
atraso, no meu entender, relativamente ao processo 
de aperfeiçoamento da democracia, agora essa Lei 
Eleitoral prevê vantagens extraordinárias justamente 
para aqueles que estão à frente do Poder Executivo, 
ou seja, dos cargos de Governador ou de Presidente 
da República. 

A OAB, conforme já ressaltou o Senador Epita
cio Cafeteira na tarde de hoje, por decisão unânime 
de seu Conselho Federal, adotada nesta data, mani
festou sua repulsa às alterações introduzidas no pro
jeto de lei eleitoral pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado da República, em es
pecial àquelas que, quebrando o princípio da isono
mia entre os candidatos, essencial ao caráter demo
crático do processo eleitoral, servem ao nítido propó
sito de favorecer a reeleição dos atuais Presidente 
da República e Governadores dos Estados, entre as 
quais se destacam: a) extinção do financiamento pú
blico dos candidatos a cargos eletivos; b) supressão 
de limites de gastos dos candidatos; c) permissão 
aos candidatos de participarem de inauguração de 
obras públicas; d) proibição de exibição de imagens 
externas em propaganda eleitoral gratuita; e) permis
são de os governantes realizarem propaganda insti
tucional de atas, programas e obras dos governos 
"em caso de grave e urgente necessidade"; f) per
missão de pronunciamentos de candidatos gover
nantes em cadeia de rádio e de televisão,; g) per
missão de os candidatos governantes utilizarem, em 
campanha, transporte oficial. 

Daí o apelo da Ordem dos Advogados do Bra
sil ao Congresso Nacional em respeito à ética na po
lítica, no sentido de rejeitar tais alterações, restabe
lecendo regramentos que garantam a moralidade na 
escolha dos futuros mandatários do povo para o 
exercício da direção dos negócios do Estado, confor
me a resolução hoje assinada pelo Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra
sil, Sr. Emando Uchoa Lima. 

Estou de pleno acordo com essa declaração. Ava
lio ser importante que o Senado Federal ouça a reco
mendação daqueles que têm conhecimento jurídico da 
matéria É certo que o Relator, Senador Lúcio Alcântara, 
acatou importantes modifiCações para prover avanços 
no número de candidatos em cada partido, conforme 
consta das emendas nºs 39 e 40, § 32, art. 10, a saber: 

Do número de vagas resultantes das 
regras previstas neste artigo. 
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Cada partido ou coligação deverá re
servar o mínimo de 30% e o máximo de 
70% para a candidatura de cada sexo. 

A Emenda n2 40, dá a seguinte redação 
aoart. 79: 

Nas eleições a serem realizadas no 
ano de 1998 e no ano de 2000, cada partido 
ou coligação deverá reservar para candida
tos de cada sexo, no mínimo, 25% e, no má
ximo, 75% do número de candidaturas que 
puder registrar.' 

Se, de um lado, concordo com algumas emen
das que registram progresso no sentido da democra
tização; de outro lado, discordo de restrições impor
tantes aqui colocadas no parecer do Senador Lúcio 
Alcântara, entre as quais a que limita a possibilidade 
de os programas eleitorais apresentarem imagens 
externas que justamente podem contribuir para que 
os Partidos políticos mostrem com clareza a realida
de, sobretudo, as realizações ou a falta de realizaçõ
es por parte dos que estão à frente do Poder Execu
tivo. 

Apresentei emenda no sentido de que - pelo 
menos no que diz respeito a um terço do tempo des
tinado às campanhas eleitorais -os Partidos tenham 
a possibilidade de apresentar os seus programas de 
acordo com a proporcionalidade que cada um real
mente obteve nas eleições. Isso poderá conferir, 
mesmo aos Partidos sem representação na Câmara 
dos Deputados, o direito de colocar a sua mensa
gem, como, aliás, propôs o ex-Deputado Ernesto 
Gradella do PSTU; de outra forma, os pequenos 
Partidos não teriam possibilidade de almejar um mí
nimo de condições de equidade para apresentar a 
sua mensagem nos meio de comunicação. 

Gostaria de ressaltar a importância de uma de
cisão política tomada neste último sábado com res
peito ao direito de reeleição. Coerentemente com o 
que estava sentindo no âmago de sua alma, de sua 
consciência, o Governador Mário Covas resolveu 
anunciar ao seu secretariado que não é mais candi
dato à reeleição. Em verdade, ele está dando um 
exemplo importante ao próprio Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

O Governador Mário Covas percebeu que esta
va em dificuldades com respeito ao que ele próprio 
acreditava, pois de há muito dizia que não deveria 
haver o direito de reeleição. S. Exª seguiu a reco
mendação, aqui por vezes reiterada, de um dos mais 
ilustres analistas do processo democrático, Alexis de 
Tocqueville. O analista afirmava que uma pessoa, 
quando está à frente do Poder Executivo, acaba 

quase que naturalmente abusando da máquina ad
ministrativa devido ao seu objetivo, de por todos os 
meios, conseguir a sua reeleição e isso dificulta a 
eqüidade de tratamento entre os candidatos. 

Avalio que foi coerente a decisão do Governa
dor Mário Covas e, obviamente, isso trará novas cir
cunstâncias para a vida politica nacional. Acredito 
que foi extremamente saudável essa decisão do Go
vernador Mário Covas, demonstrando ao próprio 
Presidente Fernando Henrique Cardoso que será 
muito mais aperfeiçoado o processo democrático 
brasileiro se cada governante desistir de seu direito 
de reeleição, em que pese esse direito agora estar 
colocado na Constituição, direito esse que inclusive 
não passou pelo referendo popular, pelo plebiscito, 
como muitos haviam proposto. 

Relembro aqui o ensinamento de um dos maio
res, senão o maior estadista vivo. Refiro-me a Nel
son Mandela, quando disse a seus correligionários 
que não iria exercer o direito de reeleição, porque 
avaliava que todos aqueles chefes de Estado que 
tanto insistiam em permanecer no poder acabavam 
se desgastando extraordinariamente. Como ele pre
feria concluir seu mandato com o povo querendo 
muito que ele continuasse, ele disse que, embora ti
vesse o direito de reeleição conferido pela Constitui
ção da África do Sul, não iria se candidatar outra 
vez. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valada
res. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
todos os governos no mundo inteiro intitulam-se de
mocráticos. Por mais que sejam duros na sua ação 
ou inflexíveis na sua movimentação política, no seu 
relacionamento com o Congresso ou na sua relação 
com a sociedade, os Governos fazem questão de di
zer "somos um governo democrático". 

O ex-Primeiro Ministro da Inglaterra, Winston 
Churchill, gostava de soltar frases com uma certa 
ironia Certa vez, ele disse que a democracia era o 
pior de todos os regimes, com exceção de todos os 
que ainda não foram praticados, numa evidência de 
que se pode experimentar de tudo na política e de 
qualquer regime. Mas, apesar de a democracia não 
ser um regime perfeito, é o melhor de quantos já fi
zeram parte do relacionamento entre governos e so
ciedades. 

Há governos que procuram adjetivar a demo
cracia, colocando ao lado do substantivo um adjeti-
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vo: "democracia popular", "democracia participativa", 
'democracia progressista", "democracia relativa" e, 
no Brasil de hoje, "democracia de FHC". 

Quando teremos, Sr. Presidente, uma demo
cracia desacompanhada de adjetivos, de simples ex
pressões que nada significam para a realidade de
mocrática de um país que quer a plenitude desse re
gime? Para alcançarmos a plenitude democrática, 
há que se lutar, em primeiro lugar, pela conquista de 
um processo eleitoral que implique-evitar a fraude e 
a corrupção, impermeável a esse processo que des
natura o regime brasileiro, tirando dele aquela pure
za que todos buscamos. 

Não bastou o que aconteceu há pouco tempo, 
quando um Presidente da República, na vigência de 
seu mandato, foi retirado do poder pelas facilidades 
proporcionadas por uma legislação indecente, pro
míscua, ensejadora de fatos escabrosos, como 
aqueles que redundaram na CPI do Orçamento e no 
impeachrnent de Collor, que todo o Brasil acompa
nhou e aprovou. 

• A sociedade brasileira, Sr. Presidente, já se 
manifestou. Não vamos bater na mesma tecla. Se 
precisamos avançar, vamos. O que estamos propon
do para que tenhamos efetivamente um processo 
eleitoral límpido e transparente é a adoção do finan
ciamento de campanhas eleitorais exclusivamente 
pelo poder público. O Presidente afirma que a hora 
não é chegada e que isso fica para ser resolvido a 
posteriori, em outro governo - talvez no dele, se 
ganhar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mesmo Fer
nando Henrique, que hoje não quer o financiamento 
público de campanhas eleitorais, apresentou uma 
proposição sugerindo financiamento de campanhas 
eleitorais pelo poder público em 1989, quando era 
Senador. Trata-se do Projeto de Lei do Senado ng 
153/89. Em sua justificativa, o então Senador Fer
nando Henrique Cardoso afirma: 

"O presente projeto de lei objetiva pre
cisamente a alocação de um mínimo de re
cursos para o custeio da campanha presi
dencial, evitando com isso que candidàtos 
com pequeno poder económico sejam es
magados por outros mais poderosos." 

Essa, Sr. Presidente, é a nossa justificativa e 
de quantos apóiam o financiamento público de cam
panhas. Estava certo FHC. Quem mudou foi Fernan
do Henrique Cardoso? Quem mudou foi o povo? 
Quem mudou foi o Brasil? Exatamente. O Brasil mu
dou, e FHC não entendeu. 

Sr. Presidente, numa democracia em que se 
reduz o tempo de campanhba na televisão, com o 
tempo inscrito nessa legislação amorfa e com o tem
po que foi aprovado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, o candidato a Presidente da 
República só vai ter direito a 18 programas! 

Desse modo, é melhor voltar à época do 'retra
tinho" ou fazer como disse o Senador Jefferson Pé
res, ou seja, um decreto dizendo que o Presidente 
da República e os governadores estão reeleitos, por
que se nem o direito da crítica poderá ser exercita
do, quanto mais o de fazer parte de uma eleição em 
condições igualitárias. A disputa eleitoral é desigual, 
e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou por 
meio da imprensa - a isso se referiu o Senador Pe
dro Simon -, pelos seus mais dignos juízes, dizendo 
que existe uma desigualdade, um desequilíbrio nes
ta disputa eleitoral que vamos travar. A Constituição 
diz que os direitos são iguais entre brasileiros e can
didatos numa eleição. 

Sr. Presidente, água mole em pedra dura tanto 
bate até que fura. Dizem alguns companheiros, Sr. 
Presidente, que eu não deveria falar, porque estou 
gastando garganta, suor e saliva. Mas, quem sabe, 
um dia, esta Casa nos ouvirá. Ouvirá, inclusive, o 
apelo que faço. Se o Governo, que apresentou um 
projeto de lei propondo o financiamento público de 
campanha, não foi capaz de manter sua coerência, 
se ele for eleito, efetivamente deixará para o ano 
2002, 2008, 2010, 2020, porque cesteiro que faz um 
cesto, tendo cipó e tempo, faz um cento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra a nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mais uma vez o 
Congresso - e esta Casa - está deliberando sobre 
uma lei eleitoral para regulamentar as eleições de 
1998. 

A pergunta que a sociedade, e a imprensa, faz 
insistentemente é: por que no Brasil, a cada eleição, 
se faz uma lei eleitoral? Por que não temos regras 
definitivas, perenes, que possam regulamentar o 
processo eleitoral, sejam as eleições presidenciais, 
as estaduais, ou as municipais. 

Aqui estamos, novamente, para discutir a lei 
eleitoral que vai vigorar para as eleições de 1998. 
Tenho certeza de que vamos voltar a discutir a lei 
eleitoral daqui a quatro anos, dependendo da situa
ção daqueles que estarão à frente do governo do 
nosso País. 
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Nesses últi: ,:os dias, ter;.~J . 'v e ouvido que 
esta lei parece feita de encomenda, pois beneficia o 
Presidente da República, que é candidato à reelei
ção. Hoje, o jornal Folha de S. Paulo estampa uma 
matéria que considero da maior importância e que 
revela exatamente o que pensam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal sobre a questão das desi
gualdades que estamos votando e que vamos votar 
na nova lei eleitoral. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o 
projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e o 
substitutivo apresentado para votação na sessão de 
hoje incorrem em vários vícios. O primeiro deles cer
tamente é o vício da democracia e da igualdade. E 
não somos apenas nós, da Oposição, que estamos 
aqui para trazer à reflexão e ao debate do Plenário 
do Senado da República esta questão que tocou até 
mesmo os magistrados do Supremo Tribunal Fede
ral, que reconhecem que a matéria e, principalmen
te, o dispositivo ferem o art. 5º da Constituição Fede
ral, que é exatamente aquele que preserva a igual
dade de condições na sociedade brasileira. E esta 
mudança fere o art. 5º da Constituição e, lamenta
velmente, está aqui no relatório e no parecer apre
sentado para discussão nesta Casa. 

Eu gostaria de ler aqui um trecho, inclusive, da 
matéria do jornal Folha de S. Paulo, quando o Mi
nistro diz o seguinte: 

"Parece que a base parlamentar gover
nista, majoritária no Senado Federal, preten
de eliminar qualquer espaço a uma candida
tura de oposição. • 

Ora, Sr. Presidente, não quero, trazendo a este 
debate as afirmações de Ministros do Supremo Tri
bunal Federal, fazer referência ao conjunto dos Se
nadores que compõem a base do Governo. Mas cer
tamente ressaltar aqui a importância da consciência 
neste momento em que vamos votar esta nova lei 
eleitoral, execrada por muitos e certamente aplaudi
da por poucos. Uma das coisas que me chamaram a 
atenção e que pode parecer simples: conversando 
aqui com o nobre Senador Roberto Freire, S. Exª ar
gumentava, e concordo, que a máquina admi"nistrati
va tem sido sempre usada, sim, se não pelos gover
nantes, ou pelo Governador, ou pelo Presidente, que 
concorrem ou não concorriam às eleições, mas a fa
vor dos senhores candidatos. Este substitutivo per
mite até mesmo que o Governador ou o Presidente 
da República possa levar um séquito de servidores, 
assessores e funcionários nos aviões do Palácio, 
nos carros oficiais. Este é um dos pontos que tam
bém queremos chamar atenção. 

Mas vejamos também um outro ponto, Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, aqui está uma ques
tão que me parece conflitante neste substitutivo do 
Senador Lúcio Alcântara. O art. 42 permite que, no 
dia da eleição, os candidatos possam publicar maté
ria paga na imprensa. Mas, em contrapartida, o art. 
38, no seu § 5°, impede, por exemplo, que haja reali
zações de atos e eventos, que haja boca de uma e 
que haja circulação de veículos com sistema de 
som. Então, Sr. Presidente, quem tiver dinheiro para 
gastar vai poder utilizar os meios de comunicação no 
dia da eleição. E quem não tiver, certamente, não 
terá os benefícios dessa lei. Esta é a contradição 
que vejo em relação a essa matéria e, principalmen
te, a esse artigo. 

Há outra questão, Sr. Presidente, que eu gos
taria de ressaltar aqui. Apresentamos uma emenda , 
estamos reapresentando-a, agora, em plenário, que 
determina que os ocupantes de cargos executivos, 
Presidente da República e Governadores, que quei
ram disputar a reeleição deixem seus cargos para 
disputar em pé de igualdade com os demais adver
sários e oponentes. 

Ora, Sr. Presidente, outro dia um Governador 
de Estado disse: •se eu for candidato à reeleição, 
vou deixar o Governo. Vou me licenciar para dispu
tar o Governo: Essa seria a decisão mais ética. 
Essa seria a postura mais sensata porque, certa
mente, ficando no cargo, utilizando as residências 
oficiais, as dependências dos palácios, os carros ofi
ciais e as aeronaves oficiais, esses candidatos, sem 
dúvida, poderão ser alvos mais fáceis de denúncias, 
de malversação e de uso da máquina administrativa, 
mas, certamente, eles não estariam colocados dian~ 
te do eleitorado na postura mais ética e em pé de 
igualdade com os demais candidatos aos cargos de 
Governador ou de Presidente da República. 

Nós chegamos à democracia depois de vinte 
anos de autoritarismo. Durante todo o regime autori
tário, o povo foi às ruas pedir eleições diretas. Nós 
as conquistamos e temos um Presidente eleito pelo 
voto direto. Todavia, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, se essa lei, como dizem, essa nova lei elei
toral está sendo feita por encomenda ou para aten
der ao sentimento e à vontade do Governo, como é 
que fica a democracia no nosso País? 

É por isso, concluindo, Sr. Presidente, o desejo 
de aqui fazer o registro de que o Senador Lúcio Ai
cântara acatou uma emenda de nossa autoria, uma 
emenda que estabelece que todos os partidos políti
cos poderão ter acesso às pesquisas eleitorais ime
diatamente após o registro no Tribunal Regional 
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Eleitoral. Penso que esse item propicia uma maior 
transparência, principalmente, com relação aos insti
tutos de pesquisa. A partir do registro no Tribunal 
Regional Eleitoral, os partidos políticos terão acesso 
ao resultado das pesquisas. 

Entretanto, queremos fazer uma ressalva. 
Gostaríamos de uma lei eleitoral definitiva, com 

regras claras, transparentes, baseadas no art. 5º da 
Constituição Federal, que prevê igualdade e oportu
nidade para todos. 

Infelizmente, mais uma vez, com vem ocorren
do em todas as eleições neste País, estamos discu
tindo, debatendo uma nova lei eleitoral. E, mais uma 
vez, de forma açodada, o Senado Federal está anali
sando uma lei eleitoral, que veio há poucos dias da 
Câmara dos Deputados. Impõe-se-nos um processo 
açodado para o exame desta lei eleitoral. Ela tem 
que rapidamente ser votada pelo Senado Federal 
para retomar à Câmara dos Deputados· tendo em 
vista as modificações aqui propostas. 

Essa é a postura que, mais uma vez, se impõe 
ao Senado Federal. Impõem-se-nos prazos para 
examinar a lei que vai regulamentar as eleições de 
1998. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Júnia Mari
se, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Flaviano Melo, 3º Secretá
rio. 

O SR. PRESIDENTE {Flaviano de Melo) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Ro
cha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, confesso que meditei 
bastante antes de vir à tribuna na tarde de hoje. 
Custou-me definir que aspectos deveria enfocar nes
te debate insosso, insípido, inodoro que praticamen
te antecipa o resultado das votações. Todas as ve
zes em que, em um debate travado no Senado da 
República, apenas os contrários a determinados dis
positivos a um projeto ou a uma emenda como•um 
todo se manifestam, isso significa que já está histori
camente definido o definido o resultado. A maioria si
lencia, porque não necessita argumentar em busca 
devoto. 

Hoje há um debate no Senado da República. 
Aliás, não há debate, mas discursos sem nenhum 
tempero em uma sessão que vai definir aspectos 
fundamentais da vida do cidadão bra~ileiro nos pró
ximos anos. Com o açodamento de sempre, confor-

me foi muito bem frisado, estamos votando a lei que 
vai definir as regras para as eleições do próximo ano 
e as futuras. 

Na verdade, estamos votando uma lei que de
veria ser denominada "lei da reeleição", porque os 
favorecimentos àqueles que já estão em cargos exe
cutivos são tantos que impedem uma disputa isonô
mica entre os candidatos e os partidos. 

Seria repetitivo se eu voltasse a comentar a 
presença dos candidatos nas inaugurações, se vol
tasse a comentar sobre a publicidade. Só no Plano 
Brasil em Ação, recentemente, foi liberada a utiliza
ção de R$28 milhões em publicidade do Governo 
Federal. Podemos mencionar os excessos, trazidos 
ao conhecimento da Nação pelos Senadores, come
tidos pelos Governos estaduais. Pode-se falar tam
bém na redução do tempo de campanha, no voto em 
branco, no financiamento público de campanha. E 
eu estaria repetindos argumentos_.,- com os quais 
concordo inteiramente - apresentados pela Senado
ra Júnia Marise, pelo Senador Ademir Andrade e 
pelo Senador José Eduardo Outra. 

E eu meditava sobre a importância de persona
.lizar a discussão e mostrar a maneira como foi con
duzido o processo na Câmara dos Deputados pelo 
Relator Carlos Apolinário, em contradição com a 
atuação do eminente Senador Lúcio Alcântara. Aliás, 
S. Ex" tem tido até agora, nesta Casa, uma conduta 
irreparável. No entanto, parece-me que neste projeto 
se deixou tombar pela sede de poder que emana do 
Palácio do Planalto e dos palácios governamentais. 

Felizmente, parece que o príncipe se desnu
dou. O Presidente da República mostrou-se a desco
berto para a Nação ao defender aspectos antiéticos 
e antidemocráticos de uma legislação que terá como 
principal beneficiário o Chefe do Executivo. E consi
go arrasta, nesse afã do poder, políticos que até en
tão demonstraram um comportamento ético irrepará
vel, como é o caso do Senador Lúcio Alcântara. 

Poderia eu fazer uma conjectura: o que aconte
cerá se a esquerda fizer o próximo Presidente da Re
pública? Talvez a maioria da Casa esteja votando, da
qui a quatro anos, um novo projeto de lei eleitoral para 
um Presidente da República da esquerda brasileira. O 
que será que vai acontecer? Não será surpresa para 
mim - e acredito que não o será para muitos dos Se
nadores - se surgir no contexto da discussão no Con
gresso Nacional, mais uma vez, uma emenda parla
mentarista, talvez uma emenda prematura, se a es
querda fizer o próximo Presidente da República 

É bom frisar que a Câmara dos Deputados pro
curou corrigir alguns equívocos históricos do proces-
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so eleitoral brasileiro, como o voto em branco e a im
plantação de um financiamento público de campa
nha pelo menos parcial. Temos de reconhecer a 
contribuição que a Câmara dos Deputados deu. 
Mas, infelizmente, o Senado está produzindo um re
trocesso dos avanços conquistados na Câmara dos 
Deputados. 

E nós, Senadores, poderemos, brevemente -
quem sabe? - estar votando, como disse, uma 
emenda parlamentarista Basta que para isso a es
querda brasileira eleja o futuro Presidente da Repú
blica. Assim, a maioria que hoje vota esse projeto de 
lei favorece a recondução dos atuais mandatários de 
cargo executivo. Tivemos a Emenda da Reeleição; 
agora estamos votando a Lei da Reeleição, que 
complementa a Emenda da Reeleição. Esta, sim, 
beneficia ainda mais diretamente os atuais mandatá
rios de cargo executivo no País. Sendo assim, so
mente diante de uma vitória da esquerda nas próxi
mas eleições é que a maioria que hoje aprova esse 
retrocesso no Senado da República perceberá mais 
uma vez o equívoco histórico que cometeu. 

Acredito que nem cabe apelar aos Senadores 
porque todos são conscientes das suas responsabili
dades, da repercussão de suas ações para o futuro 
do nosso País, para o futuro das próximas eleições. 
O momento é apenas de expectativa, praticamente 
de esperar pelo que já está determinado pela fisio
nomia, pelo semblante e pelos acordos de bastido
res que estão sendo fomentados lá no cafezinho pe
los Líderes dos Partidos majoritários no Senado da 
República. 

Essa é uma lei, sem dúvida, antidemocrática, 
antiética, que subjuga as minorias, os Partidos mino
ritários, que vilipendia a possibilidade de uma isono
mia, de uma disputa isonômica nas próximas eleiçõ
es; uma lei que condena os candidatos sem recur
sos financeiros, mais uma vez, a terem insucesso 
nas eleições se continuarem sendo minoria nas duas 
Casas do Congresso Nacional. É uma lei que não 
permite uma disputa igualitária. Por isso, só tenho a 
lamentar que o Senado da República aprove esse 
retrocesso, quando poderia, a exemplo do que fez a 
Câmara dos Deputados, estar garantindo à Nação 
uma legislação modema, como tanto alardeia o Pre
sidente da República quando fala em modernização, 
em atualização dos procedimentos políticos, jurídi
cos e administrativos. 

No entanto, estamos diante desta sessão lúgu
bre, triste, que vai mais uma vez satisfazer a vonta
de do Palácio do Planalto de acordo com a maioria 
do Senado da República. 

Claro que irão contra-argumentar dizendo que, 
na democracia, quem comanda o processo é a 
maioria. Estou convencido disso. Sou um democrata 
convicto, não tenho nenhuma dúvida; mas, neste 
momento, estão se negando possibilidades, primei
ramente de até melhorar a qualidade do Parlamento, 
porque o financiamento público da campanha iria 
certamente permitir que participassem da eleição 
pessoas com grande qualificação técnica, compro
metidas com ações de desenvolvimento do País e 
com a melhoria da qualidade de vida da população 
brasileira. Infelizmente, essas pessoas ficam impedi
das de participar da eleição e, quando conseguem 
concorrer, são fadadas ao fracasso, em virtude da 
supremacia do poder económico das elites dominan
tes que atuam em nosso País. 

Sr. Presidente, apresentei ao Plenário vários 
destaques para votação em separado de emendas 
de minha autoria, em função da sua rejeição na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Tam
bém destaquei várias emendas do relator, porque 
entendo ser necessária uma discussão mais apro
fundada da matéria no Plenário do Senado Federal. 

Era a contribuição que queria dar. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Osmar Dias para discutir a 
matéria. (Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos discutindo 
esse projeto, que, ao mesmo tempo em que nos dá 
satisfação pela sua necessidade, nos enche de pro
funda tristeza. 

Acabei de ouvir que, neste Plenário, não esta
va acontecendo verdadeiramente um debate, mas 
discursos. É exatamente o que sinto: sessão fria, de
bate melancólico, parecendo uma brincadeira. 

Lembrei-me, de fato, de uma brincadeira de 
meu tempo de criança que dizia: "tudo que seu mes
tre mandar faremos todos•. Quando a decisão está 
tomada e sabemos que o rolo compressor vai funcio
nar, para que o debate? Para que o debate? O máxi
mo que se faz é garantir que os minoritários ou a 
Oposição a esse projeto possam pronunciar-se, as
segurando o princípio da democracia por ter havido 
discussão, seguindo-se, então, imediatamente, a 
sua votação. 

A base governamental nada diz, porque enten
de que o projeto é coerente com o desejo e o inte-
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resse do Palácio do Planalto. E fico pensando: será 
que o Senhor Presidente Fernando Henrique Cardo
so precisaria levar a sua base de sustentação a esse 
constrangimento? Porque é um constrangimento! 
Senão, vejamos. A Câmara levou um tempo ade
quado para discutir essa matéria. Vários debates lá 
se sucederam, pronunciamentos da base de susten
tação do Governo e da Oposição foram garantidos. 

Tivemos até em determinado momento uma 
ameaça de que o Senado apresentaria um novo pro
jeto, caso a Câmara não o enviasse de imediato 
para esta Casa, ao que fomos contrários. Esse pro
jeto, então, chega ao Senado Federal para que, em 
uma urgência urgentíssima, na comissão onde ele 
foi debatido surge uma nova proposta totalmente di
ferente da que veio da Câmara dos Deputados. Se 
existia de nossa parte o desejo de introduzir algu
mas emendas para algumas mudanças significativas 
com relação ao projeto da Câmara, que considera
mos melhor do que o que está col0cado aqui hoje -
gostaríamos de fazê-lo -, imaginem esse projeto da 
forma como está apresentado para votação. 

Ora, houve não apenas um recuo; houve mu
danças profundas nas regras que prejudicam a rela
ção com a democracia em uma disputa que deve ser 
igualitária. 

Por que proibir a veiculação de imagens exter
nas nos programas eleitorais na televisão? Já vive
mos a Lei Falcão, quando só era permitido um retra
tinho e voz em off. Introduziram essa proibição nas 
eleições passadas, não posso esquecer, tendo em 
vista as caravanas que Lula tinha feito, mostrando o 
outro lado do País. E por que isso? Para impedir que 
o Brasil pudesse ver o Brasil, casuisticamente isso 
foi it·troduzido. 

E cerno nós, que nos dizemos na era da mo
dernidade, em que a democracia está sendo exerci
da plenamente, vamos aceitar uma proibição dessa 
natureza, em que os comícios não podem ser leva
dos para o programa de televisão de nossos parti
dos? Se alguns candidatos não têm o hábito de fa
zer comício, não é problema de quem o tem, de 
quem pode e faz o diálogo diretamente com o povo. 

Um comício não é apenas um ajuntamento da
queles que são favoráveis à proposta de um deter
minado partido que está disputando as eleições, é 
também o momento do confronto, do debate crítico 
com a população, que lá comparece para fazer uma 
análise, uma avaliação das propostas ali apresenta
das. 

É importante quando fazemos nossas passea
tas e demonstramos que elas passam por determi-

nado.s caminhos que alguns programás de alguns 
partidos não colocam na televisão porque querem 
esconder, porque promessas anteriores não foram 
cumpridas. E nós passamos e mostramos este Bra
sil. 

Como não vamos mostrar os atos públicos que 
ocorrem num momento de insatisfação da população 
até em relação ao pleito de reeleição daqueles que 
prometeram e não cumpriram? Como deixar de re
gistrar e mostrar o outro lado do País? Mas é isso 
que querem: diminuir o tempo da propaganda eleito
ral veiculada nos meios de comunicação. 

Para quem serve isso? É direcionado, e pode
mos falar com convicção. E o Presidente da Repúbli
ca não precisa disso, porque Sua Excelência pode, a 
qualquer momento - e está a toda hora -, estar nos 
meios de comunicação. Sua Excelência não precisa 
tirar dos outros. Eu aprendi que os cachorrinhos 
também comem das migalhas que sobram da mesa 
dos grandes senhores. 

Se eles estão com o poder da comunicação 
nas mãos, se estão no Governo, se são poder, para 
que tirar de nós, que não temos o mesmo acesso, 
que não somos o poder central e que queremos vei
cular nossas propostas no tempo devido, porque não 
o temos durante o ano inteiro? Por isso, é importante 
que tenhamos 60 e não 45 dias. 

Sabemos que uma campanha deve ser sobre
tudo didática. É o momento de mostrar, de comparar 
os avanços e recuos. Já disse que é momento de 
diálogo. E é lógico que não precisam mostrar nem 
discutir ou dizer absolutamente nada, porque não é 
democrático o processo pelo qual se dará a eleição 
de 1998, uma vez que tiraram e estão tirando os me
canismos que fazem com que o contraditório seja 
colocado e que haja um diálogo próximo. 

Não podemos aceitar que os aluais governan
tes possam inaugurar obras até às vésperas da elei
ção. Ora, mas me digam: que democracia é essa, 
quando estamos vendo propagandas do Governo to
dos os dias? 

Vamos democratizar então as inaugurações. 
Fiquei ali pensando como sair dessa, porque aqui 
diz o seguinte: 'a propaganda eleitoral somente é 
permitida após a escolha do candidato pelo partido 
ou coligação em convenção". 

Estamos vendo propaganda. As propagandas 
estão sendo colocadas. Alguns partidos políticos já 
estão fazendo a propaganda dos seus candidatos, e 
os que estão no Governo o estão fazendo nas inau
gurações de obras. 
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Temos que convocar a população para pegar a 
bandeira dos seus partidos e ir juntamente com os 
seus candidatos às inaugurações que nossos gover
nantes estarão fazendo. Pois é democrático estar
mos nas ruas inaugurando o que está sendo feito 
com recursos que pagamos. Estamos convocando 
também ... 

O SR. PRESIDENTE {Joel de Hollanda. Faz 
soar a campainha.) 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCO/PT
RJ) - Sr. Presidente, estou concluindo. Lamentavel
mente estou concluindo. O tempo é curto. 

Mas onde está a igualdade de oportunidades, 
rejeitando o financiamento público para as campa
nhas eleitorais, prevalecendo a legislação atual, com 
doações de pessoas físicas e jurídicas? Já sabemos 
quem serão os beneficiados. E penso que o jogo é 
desigual, que a disputa não honra o princípio da de
mocracia. 

É por isso, Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senado
res, que, como não quero fazer parte do "fazer tudo 
que seu mestre mandar", estou não apenas me pro
nunciando contrariamente ao projeto, mas esperan
do que a Câmara dos Deputados, caso passem aqui 
os casuísmos, possa retomar o projeto e colocá-lo 
em condições de votarmos com toda dignidade e 
com todo o processo democrático garantido. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Flaviano Melo, 3" Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Joel deHollanda, suplente de Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)- Com 
a palavra a nobre Senadora Marina Silva. 

A SR! MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
licença para falar sentada. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Ho!landa) - Está 
concedida a licença. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, é uma discussão muito inte
ressante, muito embora, neste momento, o cansaço 
na maioria do Plenário já seja evidente. Mas mesmo 
assim não poderia me furtar a dar uma modesta opi
nião em relação à votação que estamos realizando 
neste momento. 

Neste final de semana, tive a oportunidade e a 
felicidade de assistir a uma bela peça teatral ence
nada pelos atares Antônio Grassi e Paulo Betti, nos 
papéis principais, e outros excelentes ateres, cujo tí
tulo era O Inimigo do Povo. 

Na peça, um médico sério, competente e ho
nesto tentava avisar a população de uma cidade de 
que estava correndo um sério risco porque as águas 
estavam sendo contaminadas. Esse médico foi 
transformado em inimigo do povo por aqueles que 
queriam esconder a informação- principalmente seu 
irmão, que era prefeito - para continuar ganhando 
dinheiro, mesmo colocando em risco a saúde públi
ca. 

Aquilo a que assisti tem muito a ver com o que 
acontece neste País, neste nosso Brasil de muitas 
realidades. Só para se ter uma idéia, estamos discu
tindo coisas como democracia, vontade da maioria, 
aquilo que o povo quer e que O .POVO não quer. 

Na peça também se falava da vontade da 
maioria compacta, daqueles que fonmam a opinião: a 
classe média, a imprensa, as pessoas que de algu
ma fonma conseguem influenciar a grande massa 
dos que apenas recebem a infonmação, como colo
cava no texto. Isso tem a ver com o nosso Brasil e 
com as coisas que estamos vivendo, portanto, o tex
to é muito atual. 

Se perguntarmos à opinião pública se as pes
soas querem que as campanhas sejam financiadas, 
é claro que elas irão responder não. Se perguntar
mos à opinião pública se as pessoas querem que a 
programação a que elas assistem, no rádio ou na te
levisão, seja importunada por programas eleitorais, 
-elas dirão não. Se perguntanmos à maioria se aque
les que cometem crimes devem ser respeitaçlos 
quanto aos seus direitos humanos, talvez 99% da 
população diga não. Muitas vezes essa é a opinião 
da maioria compacta. Mas não precisamos, o tempo 
todo, ficar lançando mão desses argumentos, exala
mente nessa forma, para justificar detenminadas 
posturas que, muitas vezes, são oportunistas. É por 
isso que eu afirmo que a peça tem tudo a ver com o 
que estamos fazendo. 

O Senador Jefferson Péres é autor de uma 
emenda sobre a questão do financiamento integral 
de campanha. Por que será que o Senador Péres, 
do PSDB do Amazonas, apresenta essa emenda 
para que o Senado a aprecie? Exatamente porque 
S. Exª sabe que existe um Brasil muito real onde, 
em uma relação incestuosa entre dinheiro público e 
interesse privado, existem ávidos empresários inte
ressados em financiar não todas as campanhas e 
propostas, mas algumas que lhes interessam. S. Exª 
sabe muito bem que, neste Brasil real, costumam-se 
comprar eleições não por 30 dinheiros, mas por 200 
dinheiros. Sabe também que neste nosso Brasil, de 
realidades às vezes desconhecidas por aqueles que 
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sonham e filosofam com democracia dentro dos ga
binetes, o "São", muita vezes, não é tão "São" as
sim, é apenas Tiago. E não é Tiago de Melo Barros, 
nem Tiago Apóstolo. São Tiagos aqueles que se di
zem que não são lesos e que costumam, na calada 
da noite, fazer algumas coisas. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Se
nadora Marina Silva, interrompo o pronunciamento de 
V. Exª para submeter ao Plenário requerimento prorro
gando esta sessão por mais uma hora. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário está prorro
gada a sessão por uma hora. 

Continua com a palavra assegurada a Senado
ra Marina Silva. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Permite-me 
V. Exª um aparte? 

A SR! MARINA SILVA (PT-AG)- Concedo o 
aparte ao nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - É da maior 
importância o discurso de V. Exª, que, como sempre, 
traz o sentimento humanístico social da realidade do 
.outro Brasil. O pronunciamento de V. Exª chega a 
emocionar. Tenho certeza de que quem, em casa, 
estiver nos assistindo, deve estar emocionado. La
mentavelmente, estamos vivendo esta sessão trági
ca sob todos os aspectos. Ela não é só trágica pelo 
que vamos votar, mas porque parece que os Parla
mentares estão se dando conta da vergonha desta 
votação. Nunca vi uma sessão tão sem graça, tão 
acomodada, tão despreocupada com o que se diz, 
com o que se fala, como esta a que estamos assis
tindo. O pronunciamento de V. Exª a mim me arre
piou, pelo conteúdo e pela profundidade, mas esse 
pronunciamento, lamentavelmente, não quer dizer 
nada, ainda que V. Exª tenha razão. A mesma Casa 
que aprovou a reeleição, diria mais, minha querida 
Senadora, a mesma Casa que não deixou criar a 
CPI para apurar a corrupção dos corruptores é a 
Casa que não quer deixar que se termine com a cor
rupção na eleição; é a mesma Casa que não quis 
que se criasse uma CPI para apurar onde estava a 
corrupção, porque a corrupção estava na campanha, 
começava na campanha. Esta mesma Casa fez os 
acordos, os entendimentos para que tudo fique 
como está, que o dinheiro das campanhas e a cor
rupção continuem. É uma pena, Senadora, mas a 
este Senado vai faltar autoridade para pedir CPI so
bre qualquer corrupção e vai faltar autoridade para 
dizer qualquer fato sobre qualquer corrupção. Trági
ca tarde esta, Senadora; belo e emotivo o pronuncia
mento de V. Exª, mas as Lideranças já selaram o 
acordo; já está tudo certo e nem se dão ao luxo de 

fingir. Pelo menos na Com:ssão de Constituição, 
Justiça e Cidadania tivemos um belo debate, tive
mos uma discussão. Parecia até que era para valer, 
e a votação terminou empatada em 9 a 9. Pensei 
que hoje, com o Senador Josaphat Marinho - que 
não pôde estar lá, mas está aqui - :eríamos um 
grande debate. Todavia, as Lideranças decidiram 
que não é para debater, acertaram tudo na sala do 
café. V. Exª vai às Bancadas e vê que já se tem in
clusive o termo do acordo, do entendimento. Até a 
imprensa já sabe o que vai ocorrer. Chamaram-me 
para perguntar o que eu achava. Felicito V. Exª pelo 
pronunciamento. Emociona-me! Mas. minha querida 
Senadora Marina Silva, V. Exª, que tem uma saúde 
que nos preocupa, mas que, graças a Deus, vai lon
ge, ouça-me: não perturbe sua saúde! Vá tranqüila, 
porque o assunto já está resolvido. 

A SRA. MARINA SILVA (BLOCOiPT-AC) -
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Pedro Simon. 
Sinto-me muito honrada. 

Na verdade, não iria falar, mas. durante o pro
cesso, escrevi algumas coisas. Sinto que, pelo me
nos em alguns lugares deste País, não interessa se 
se diminui de 60 dias para 40. Essas pessoas têm 
365 dias para fazerem suas propagandas, para sa
carem mentiras contra pessoas honestas, honradas. 
Essas pessoas, na verdade, querem diminuir o tem
po em que alguns poderiam expor sua opinião, seu 
ponto de vista, para tentar criar outra opinião no 
meio da população. Conheço esse filme de cor e sal
teado! 

Por isso, solidarizo-me com o coiega Senador 
Jefferson Péres, do Estado do Amazonas, porque 
sei que S. Exª deve estar sentindo o mesmo que eu, 
Senadora Marina Silva, do Estado do Acre, estou 
sentindo: o quanto são perversos os processos de 
disputa política. Aqueles que conseguem fazer gor
dos empreendimentos para suas campanhas, que 
conseguem ter uma boa parte dos meios de comuni
cação financiada com os recursos do Estado não 
precisam de propaganda eleitoral, de democracia, 
porque a vontade da maioria compacta - como mui
to bem enfocava, na peça, os nossos atares - já se 
faz presente de forma vergonhosa, cerceando nossa 
democracia. 

Entendo por que esse projeto faz um verdadei
ro atentado à democracia no processo de disputa 
eleitoral. É exatamente porque o Governo tem decla
rado que não existe Oposição. Não existe na sua 
vontade e agora quer, praticamente. que a Oposição 
realmente não exista: é só cortar todos os meios e 
possibilidades de disputa democrática. Assim não 
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haverá apenas uma OposiÇão virtual, r.o papel, 
como quer o Presidente; haverá uma Oposição de 
fato. 

Sr. Presidente, o estranho é que na peça de 
teatro o médico que foi transformado em. inimigo do 
povo era o irmão do prefeito. Mesmo sendo irmão, 
ele fez de tudo para eliminá-lo, política e moralmen
te, em todos os sentidos. É dessa forma que, muitas 
vezes, criamos os falsos inimigos para o povo, en
quanto o real inimigo é aquele que tenta esconder 
da opinião pública o que é mais construtivo e melhor 
para o interesse público. Nesse caso, é falaciosa a 
idéia de que o dinheiro público estaria sendo desvia
do para o financiamento de campanhas porque, de 
alguma forma, ele já o é, pelos "São Tiagos da vida." 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A 
matéria continua em discussão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, a discussão sobre 
essa Lei Eleitoral contém alguns graves equívocos 
democráticos. 

Por conta do ineditismo do princípio da reelei
ção, estamos discutindo aquilo que não sabemos di
reito como se dará, sem levarmos em consideração 
o que sempre houve: o uso da máquina, inaugura
ção de obras, etc., como se em nossas campanhas 
eleitorais não ocorresse nenhum desses fenômenos. 
E sempre ocorreram. A diferença é que quem vai 
participar da inauguração ou quem vai construir 
obras para obter resultados eleitorais não vai ser um 
candidato do titular à sua sucessão, mas o próprio. 

Talvez possamos começar a imaginar que su
peraremos uma certa hipocrisia que há no Brasil, ou 
seja, a de que sempre houve o uso da máquina e de 
forma desbragada; e, muitas vezes, o beneficiário da 
utilização ilícita da máquina administrativa, quando 
isso ficava evidente, ele se desobrigava, mas não 
deixava de ser beneficiado. Agora, com a denúncia 
do uso da máquina, quando se revelará quem direta
mente dela vai se beneficiar- que é o candidato à 
reeleição -, talvez fique mais fácil para a opinião pú
blica tomar conhecimento do uso indevido da máqui
na e do poder económico. 

Mas não queria discutir isso. Quero trazer algu
mas preocupações democráticas para os democra
tas que começam a ter um discurso antidemocrático. 

Na Lei Eleitoral, o que menos importa - nesta 
Casa ou na Câmara dos Deputados - é a cidadania 
brasileira, para quem, de fato, ela foi feita. Ela vale 

para as burocracias partidárias; vale para que as 
maiorias continuem sendo maiorias; vale para que 
se limite e se restrinja uma verdadeira reserva de 
mercado para quem detém mandato ou pretende 
continuar tendo maioria. 

Pouco se fala sobre a livre expressão da cida
dania; no entanto, admite-se como profundamente 
democrático um instituto que a ditadura estabeleceu 
casuisticamente: o domicílio eleitoral. É necessário 
não esquecermos que isso foi criado pelo ditador 
Humberto de Alencar Castello Branco para impedir a 
candidatura do Marechal Henrique Teixeira Lott ao 
governo da Guanabara em 1965. Com esse intuito, 
criou-se a figura do domicílio eleitoral, porque Lott 
possuía título eleitoral de Niterói, o que o impediria 
de ser candidato no Rio de Janeiro. 

E isso continuou existindo durante em todo o 
regime militar. Evidentemente, pouco se podia fazer 
contra esse entulho. Todavia, chegou o momento da 
remoção do entulho, mas ele continuou. E, pior, ago
ra os atendidos não serão aqueles que se beneficia
ram do regime discricionário, mas os democratas 
que defendem isso como princípio democrático. E aí 
são gerados os absurdos como aquele em que o Se
nador José Samey foi escolhid" pelo povo do Ama
pá, mas teve de usar da ficção jurídica do domicílio 
eleitoral naquele Estado - quando todos sabemos 
que S. Exª não o tem. 

O erro não é usar da ficção; o erro é exigir que 
se use de ficção ou até de fraude. O que importava 
era se os cidadãos do Amapá o queriam como seu 
representante. A Lei Eleitoral é para atender à ex
pressão da cidadania e aos formalismos jurídicos 
que impedem, muitas vezes, que a cidadania livre
mente faça a sua opção. 

Ainda sobre domicílio eleitoral, lembro-me que 
Leonel Brizola, antes de 1964, saiu do Governo do 
Rio Grande do Sul e foi o Deputado Federal mais vo
tado do Brasil pelo Distrito Federal. E ninguém per
guntou sobre o seu domicílio eleitoral. O cidadão ca
rioca o julgou como aquele que melhor podia lhe 
representar na Câmara dos Deputados. A cidadania 
se expressava. Hoje, fixa-se um ano para a fixação 
de domicílio eleitoral em determinado Município ou 
Estado a fim de se poder fazer a reserva de merca
do - e não importa a mudança dinâmica que a socie-
dade possa ter sofrido. · 

Pergunto: será que não cabia discutirmos um 
aprimoramento democrático? Faço essa pergunta 
principalmente ao PSDB, um Partido que pensa 
modernizar as instituições brasileiras e ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso que fala sobre radical~~ 
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dade democrática, e fala muito bem como pensador. 
Por que não se começa a discutir novas formas de 
organização, inclusive que não são partidárias, mas 
que são a expressão da cidadania? Por que não se 
admitir formação de Partidos, de movimentos às 
vésperas de eleição? Ou até a candidatura avulsa? 
Isso é a expressão da cidadania. Mas, não; tem de 
estar filiado há um ano em um partido político que 
quer garantir a reserva de mercado. Pouco importa 
se daqui a seis meses esses partidos políticos entra
rem em crise e deixarem de existir: o seu tempo es
tará garantido porque é de 1994. Estamos falando 
de 1998 para 2002. Não importa, o que vale é 1994, 
o passado. O que importa é a maioria que hoje aqui 
está e quer se reproduzir. 

Todo esse processo de discussão de Lei Elei
toral não visa à expressão da cidadania, à sua maior 
liberdade; visa à garantia das burocracias partidá
rias, à reprodução das maiorias, à manutenção do 
poder que aí está. Assim, busca-se discutir todos os 
níveis de detalhe a ponto de já estar resolvido aqui 
no Senado, por um simples acordo de Líderes majo
riiários o que será aprovado. Não há um debate, eu 
não queria nem vir à tribuna. 

O Sr. Jader Barbalho (PMDB-PA)- V. Exª me 
permite um aparte? 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE) -
Claro, eu queria esse debate. 

O Sr. Jader Barbalho (PMDB-PA) -Senador 
Roberto Freire, ouço com muita atenção, como sem
pre, o pronunciamento de V. Exª. Devo esclarecer 
que não há o menor fundamento de que tenha ocor
rido um acordo de Liderança. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco!PPS-PE) -
Isso é étimo. 

O Sr. Jader Barbalho (PMDB-PA) - Não há o 
menor fundamento. Há pouco, ouvi o meu ilustre 
companheiro de Bancada, o Senador Pedro Simon, 
referir-se ao tema. O PMDB vai manter os acordos 
firmados com os Partidos de Oposição na Câmara 
dos Deputados, fundamentalmente em relação à 
questão do voto em branco não ser computado, o 
texto da coligação e a questão relativa a financia
mento de campanha. Então, não há absolutamente 
um fundamento de que as Lideranças tenham acor
dado a votação. Quem estiver dizendo isso, está 
simplesmente desinformado. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco!PPS-PE) -
Quero dizer a V. Exª que estou desinformado, mas 
tentarei dar-lhe algumas explicações. Primeiramen
te, aproximei-me de uma mesa onde estava haven
do uma discussão- inclusive lembrei-me do velho tem-

po de resistência à ditadura, época em que V. Exª 
fazia parte junto conosco do grupo autêntico do MDB 
- e pedi para que me representasse. Quero pedir 
desculpas ao Plenário. Eu estava conversando com 
alguns servidores que discutiam a questão da Previ
dência, e muito provavelmente não ouvi quando V. 
Exª deu um aparte. 

O Sr. Jader Barbalho (PMDB-PA)- O aparte 
foi só para V. Exª. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco!PPS-PE) -
Então é bom, porque esclarece também a todos, 
pois muitos imaginavam que eu soubesse. 

O Sr. Ademrir Andrade (Bioco/PSB-PA) - Eu 
queria falar também sobre esse tema, Senador Ro
berto Freire, se V. Exª me permitir. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco-PE) - Pois 
não, claro! 

O Sr. Ademrir Andrade (Bioco/PSB·PA)- Eu 
gostaria de compreender o Senador Jader Barbalho 
quando S. Exª diz que foram feitos alguns entendi
mentos na Câmara dos Deputados e que ele, como 
Líder do PMDB nesta Casa, vai efetivamente manter 
esse acordo e defender os posicionamentos do Re
lator, Deputado Carlos Apolinário. Senador Jader 
Barbalho, não se pode negar que, de alguma forma, 
a questão está sendo decidida pelos Líderes, porque 
até os destaques que individualmente cada Parla
mentar faz não estão sendo levados em considera
ção, isto é, vai haver um entendimento entre as Lide
ranças no sentido de aprovar alguns destaques que 
interessam a algumas delas, mas não um entendi
mento do verdadeiro debate, da participação indivi
dual de cada Parlamentar neste Senado. Isso, de 
fato, não está havendo, não é permitido. Foram 
apresentados muitos destaques, e já se sabe, por 
antecipação, que a maioria vai ser rejeitado, sem 
que tenhamos a oportunidade de discutir cada um 
deles. De antemão, aqueles com os quais as Lide
ranças concordarem serão submetidos à votação, 
com encaminhamento do autor da emenda. Mas a 
maioria dos destaques não vai ser aprovada, e isso 
é lamentável. A Oposição não foi chamada para 
esse tipo de entendimento. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco!PPS-PE) -
Essa questão já foi esclarecida e não é o tema fun
damental do meu discurso. Fiz apenas um comentá
rio para dizer que se as lideranças quiserem, elas re
solvem e fazem aquilo que possa interessar às buro
cracias. Levo em consideração o que foi dito pelo Lí
der Jader Barbalho e retiro a afirmação de que hou
ve acordo. Espero que haja debate pelo menos de 
alguns desses destaques. 
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Pretendo, assim, discutir a questão pelo seu 
lado democrático. Vou falar do que ocorreu na Itália, 
que, para mim, é um paradigma do ponto de vista da 
estruturação da cidadania, onde a Constituição não 
fala de partido político, mas do direito de se organi
zar, de se expressar; e, dentre as organizações, há 
o partido político. Como todo país democrático, a Itá
lia não tem nenhuma lei orgânica que trata de parti
do político. Isso é criação da ditadura militar, quando 
tivemos o absurdo de conviver com uma lei orgânica 
que definia até o modelo de ata, o dia de se reunir e 
o tempo de reunião. Chegava ao detalhe, à subjuga
ção, à tutela, coisas de um regime antidemocrático 
das quais algumas permaneceram no regime demo
crático. A Itália não tem lei orgânica, não regulamen
ta a questão de partido, dá ao cidadão o direito de 
se organizar livremente, cuidando apenas de saber o 
prazo para .-egistro dos candidatos. Por conta disso, 
quando da operação "Mãos Limpas", aconteceu uma 
desagregação da maioria que formava o governo de
mocrata-cristão e o Partido Socialista, inclusive com 

· a fuga de Bettino Craxi da Itália, devido a um man
dado de prisão. Com o fim dessa estrutura dominan
te, a Itália perdia sua maioria nas vésperas da elei
ção, quando caiu o gabinete. Três meses depois de 
convocada a eleição, surgiu um movimento dos se
tores conservadores, da direita italiana, que organi
zou-se na chamada "Força Itália", liderada pelo Sr. 
Berlusconi. Não era partido existente, não tinha um 
ano de filiação e ninguém precisava ser domiciliado. 
Essa "Força Itália", criada três meses antes, foi jul-

~ gada pelo povo italiano, consistiu-se na maioria e 
formou o governo. 

Se tivéssemos a legislação brasileira, o Partido 
Socialista com seu Líder no exmo - porque, senão, 
seria preso -, a Democracia Cristã estaria completa
mente em frangalhos, pela sua relação com a máfia, 
mas fixaríamos o processo eleitoral de três meses 
adiante ao que havia ocorrido três anos antes. 

Coloco essas questões para que percebamos 
quão longe estamos de uma discussão democrática 
do que é uma Lei Eleitoral. Lei Eleitoral, fundÇJ.men
talmente, é saber como vou computar o voto indivi
dual de um cidadão em uma cadeira do Parlamento. 
Essa seria a discussão e uma discussão séria. Que 
sistema? Proporcional, majoritário, majoritário-misto 
chamado distrital-misto? Que sistema eleitoral va
mos ter? Nas eleições majoritárias, dois turnos? Re
gime presidencialista ou parlamentarista? Como va
mos conformar a democracia representativa? 

Aqui, não. Aqui se discute o mínimo detalhe 
para restringir e limitar a expressão da cidadania e 

garantir a est:utura dominante e sua reprodução. 
Toda a discussão é essa. Como pano de fundo, a 
continuidade. Não a abertura para o novo, para a 
perspectiva da dinâmica do futuro, mas sim do que 
foi estratificado no passado. 

Não estou falando isso como pequeno partido 
nem estou imaginando que vou ser grande partido 
por conta de mudança dessa lei. Quero trazer à dis
cussão a remoção do entulho autoritário, que é de 
muito tempo, e talvez único - existem outros -, de 
que ninguém fala e que até democratas defendem 
como se fosse a mais a~a conquista democrática. 

Uma boa Lei Eleitoral para o nosso País seria 
definir qual o prazo para registro de candidato, para 
que a cidadania soubesse quem são os candidatos e 
o que vão disputar; definir financiamento público de 
campanha, vetando toda e qualquer forma de finan
ciamento privado de pessoa física ou jurídica - e 
isso com transparência, o povo entenderia; definir a 
propaganda na mídia eletrônica, os níveis de propa
ganda; e a informatização da eleição, porque essa 
base técnica nos dá condições, inclusive, de pensar 
em consubstanciar a democracia representativa com 
a democracia direta através dos plebiscitos e refe
rendos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha.) 

O SR. ROBERTO FREIRE (BLOCO\PPS-PE) 
- Parece-me que esse processo seria uma discus
são séria para quem, no Governo, fala em radicali
dade democrática e fala como nós do PPS. 

Muito da entrevista do Presidente da República 
têm a ver com a nossa concepção. Lamentavelmen
te, é apenas teoria de um lúcido pensador de es
querda, mas não é a prática do seu Governo. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re, o Sr. Joel de Hollanda deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio 
Carlos Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra a última oradora inscrita para discu
tir, Senadora Emília Fernandes. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (BLOCOIPDT
RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.} - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como alguns ilus
tres Senadores e Senadoras já se manifestaram, se
ria até desnecessário que nós, neste início de noite, 
nos reportássemos a este assunto, porque estamos 
vendo que há uma decisão tomada. Infelizmente, 
não podemos mostrar ao Brasil, pela TV Senado, 
que tem contribuído de forma significativa para a de
mocratização e para a transparência dos trabalhos 
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desta Casa, que, dos 81 Senadores, 68 registraram 
presença nesta tarde, mas, neste momento, 18 ho
ras e 58 minutos, temos menos de 20 Srs. Senado
res presentes. Isso significa, Sr. Presidente, clara
mente, que as coisas já estão resolvidas, de que as 
decisões já foram tomadas. Isso nos entristece, por
que quem é novo nesta Casa, como é o meu caso, 
pensa - e acredito que a grande maioria da socieda
de brasileira- que esta Casa, composta de pessoas, 
na sua grande maioria, ilustres,- inteligentes, com 
profunda experiência política de Executivo, de Legis
lativo, de Congresso Nacional, nos seus Estados, 
nos seus Municípios -, acredita que esta Casa é a 
Casa do debate, a Casa das opiniões, das contradi
ções, mas, acima de tudo, a Casa onde as pessoas 
podem se manifestar livremente, sem pressão, sem 
nenhum tipo de impedimento. 

Mas, o que estamos vendo, Sr. Presidente? Há 
uma Lei Eleitoral relacionada, como disse o Senador 
Roberto Freire, com a visão de cidadania que temos 
que dar para a democracia, para a participação de 
cada eleitor no momento em que vai à uma escolher 
seus representantes. O oue está acontecendo nos 
entristece, porque, da forma como vai ser aprovada, 
tem as características nítidas, evidentes, que o povo 
está repudiando - se trouxéssemos aqui as manifes
tações que chegaram a esta Casa, através do telefo
ne que está à disposição da sociedade brasileira. Eu 
os recebi em meu gabinete mas eles se dirigem a to
dos os Srs. Senadores, era de que esta Casa ouvis
se os clamores da sociedade e ouvisse as sugestõ
es e as opiniões que os eleitores deram ao Senado 
Federal através desse telefone que está à disposi
ção do público. Mas o Senado Federal não está res
pondendo e nem está dizendo que ouviu, que deu 
atenção, que foi cuidadoso no que pensa o povo 
brasileiro. 

Estamos votando na realidade uma lei que, 
com o nome de Lei Eleitoral - que é necessária, é 
importante, é urgente -, é uma extensão de uma ou
tra lei que esta Casa e o Congresso aprovaram de 
forma apressada, sem ouvir a sociedade brasileira, 
que foi a reeleição. 

Estamos mais uma vez diante de um processo 
rápido, urgente, quando na realidade poderia e de
veria ser um processo permanente, com embasa
mento, com noções básicas de orientação para que 
o povo soubesse quais as regras que deveriam ser 
seguidas, não apenas para a eleição de 1998, mas 
para todas as eleições, com prazos, com formas, 
com recursos já conhecidos. Enfim, estamos abrindo 
mão mais uma vez, em submissão - acredito que 

submissão - a um Poder que pensa, executa e de
termina e o outro Poder se submete e abre mão das 
suas prerrogativas. 

Portanto, Sr. Presidente, quero me somar 
àqueles que manifestaram as suas preocupações 
aqui neste plenário. Quando deveríamos estar traba
lhando na linha da capacidade de cada um dos Srs. 
Parlamentares que compõem esta Casa, de uma lei 
que não viesse direcionada, que não tivesse nome 
nem endereço, que tivesse a direção de quem quer 
colocar a democracia, a transparência, a igualdade e 
a justiça acima de tudo. Lógico que passaria por for
mas de limitação da corrupção, do poder económico 
que, como todos sabemos, ainda predomina em 
muitos Municípios e Estados brasileiros. 

Sr. Presidente, hoje, no Brasil ouvimos apenas 
o discurso de que a Era Vargas é algo ultrapassado. 
O próprio Presidente da República tem entre seus 
princípios que pretende acabar com esse período. 
Isso significa a retirada de direitos, significa a fragili
dade do sistema sindical do País, significa, sim, Sr. 
Presidente, desmontar nosso parque industrial e o 
espírito de brasilidade e de nacionalismo que a Era 
Vargas implantou no desenvolvimento económico. 

Mas estou surpresa porque, com a Lei Eleito
ral, o Presidente Fernando Henrique Cardoso e seus 
seguidores estão dizendo que querem não apenas 
acabar com a Era Vargas em outros setores, mas 
querem retroceder ao período anterior a ela. Sabe
mos que o Presidente Getúlio Vargas instituiu, em 
seu governo, o voto secreto, chamou as mulheres e 
os deficientes a terem direito ao voto, trouxe a de
mocracia também ao sistema eleitoral. 

Mas o que está posto aqui é retrocesso ante
rior à Era Vargas, quando predominava o dinheiro 
público, quando os coronéis, donos de Municípios e 
de Estados, decidiam os resultados muito antes da 
própria eleição. 

Estamos perplexos e indignados, Sr. Presiden
te, e tenho certeza que nesse nosso pronunciamen
to encerramos, dentro do nosso coração e dos nos
sos sentimentos, o que muitas pessoas por esse 
Brasil afora estão pensando. Temos certeza que, 
com esse casuísmo, esse direcionamento, essas 
mudanças que se fazem às vésperas de cada pro
cesso, de acordo com os interesses de quem está 
no poder, é impossível continuar falando num país 
democrático, sério, quando essas medidas são to
madas. 

Quero lembrar ainda, Sr. Presidente, todo o 
respeito que tenho ao ilustre Relator dessa matéria, 
Senador Lúcio Alcântara, do PSDB do Ceará, pes-
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soa qualificada e respeitada. Particularmente, tenho 
uma grande admiração por ele, porque eu o conheci 
aqui, mas já sei do seu potencial e até um pouco 
mais da sua história. Quero dizer, com toda a since
ridade, o quanto é triste, às vezes, as pessoas terem 
que se submeter a formas de pressão, a decisões 
partidárias, a determinações do Poder Executivo, 
que ainda interferem nesta Casa. Enfim, está aí o 
que ele pôde apresentar. Ele foi até o máximo do 
que lhe foi permitido. 

Por outro lado, Sr. Presidente, quero ressaltar 
que considero três pontos fundamentais no parecer 
do Senador Lúcio Alcântara, que vou registrar aqui, 
porque acho importante. Ele conseguiu ter a visão 
que gostaríamos que ele tivesse tido para o conjunto 
todo da lei, que foi no que se refere à participação 
da mulher nas próximas eleições. 

Temos três artigos que eu considero da mais 
alta importância: o art 9°, o art. 1 52 e o art. 59°. 

O art. 9° garante os 30% para a presença das 
mulheres candidatas nas eleições de 1998. Uma rei
vindicação, uma luta que vem das mulheres e, hoje, 
inclusive, já abraçada pelos homens, pela necessi
dade que se dá de impulsionar o processo de partici
pação delas nos espaços políticos. 

O art. 15° faz referência ao sexo nas listas dos 
candidatos. Isso também é uma coisa importante. 
Nós sabemos que a Justiça Eleitoral, mesmo depois 
do resultado, ainda tem dificuldades de identificar se 
aquele eleito é homem ou mulher. Comprovamos 
isso no resultado das eleições de 1996. Então, com 
a exigência de que os partidos já mandem as listas 
fazendo referência ao sexo dos candidatos, é uma 
modernidade, é um avanço, dá claridade e apura os 
dados mais rapidamente. 

O art. 59° garante a expressão designadora do 
cargo disputado: se homem ou mulher. Então, quan
do acionarmos a uma eletrõnica, vai aparecer a foto, 
o nome e vai aparecer, se for candidato ao Senado e 
for homem, vai aparecer Senador, se for mulher, 
aparecerá Senadora. Isso é a valorização não ape
nas no discurso, mas são práticas que a gente con
sidera importante. 

Fiquei com uma dúvida se na cédula eleitoral 
constará isso. Confesso que conversei com o Sena
dor Lúcio Alcântara e não obtive esse esclarecimen
to. Creio que temos que fazer tanto na cédula, como 
na urna eleitoral, mas já é um avanço a ser conside
rado. 

Não posso deixar de registrar minha preocupa
ção com os pontos básicos levantados e que já fo
ram citados. Tomamo-nos repetitivos, mas temos de 

marcar as posições para que as pessoas que estão 
nos ouvindo tenham capacidade de fazer a reflexão 
juntamente conosco. 

Um desses pontos é a questão do financia
mentos de campanha. Sabemos que o Governo está 
fazendo o discurso de que não tem dinheiro, mas sa
bemos, também, que é o financiamento público que 
daria igualdade aos candidatos, que colocaria todos, 
ricos ou pobres, em patamares de igualdade. Per
gunto: Não tem recursos públicos para financiamen
to de campanha? Vamos dar uma olhada em que o 
governo está reservando para gastar com propagan
do e publicidade no ano de 1998. Temos dados que 
apontam cerca de R$500 bilhões. Esses são dados 
que as pessoas precisam saber e verificar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Exª excedeu dois minutos, mas vai exceder mais 
três, porque é a última oradora inscrita. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PDT-RS) -
Agradeço a V. Exª pela tolerância, tendo em vista 
que alguns Senadores fizeram explanação um pou
co mais longa. Agradeço para que possa encami
nhar o raciocínio. 

Outro ponto que nos preocupa, Sr. Presidente, 
é a questão, Sr. Presidente, dos votos em branco. 
Por que, quando temos a oportunidade de corrigir 
essa distorção, não o fazemos? O eleitor tem sido 
sempre enganado, porque vai às umas para dizer, 
por meio do seu voto em branco, que não quer ne
nhum dos candidatos que estão se apresentando e 
o seu voto é computado para alguém. Isso, Sr. Pre
sidente, não é correto. A Câmara havia corrigido 
esse problema, mas o Senado agora retrocede e faz 
com que os votos em branco entrem no cálculo do 
coeficiente eleitoral. Desvirtua-se, assim, a opinião 
do eleitor, contrariando a sua vontade, que era a de 
não votar em ninguém. Isso também é forjar cidada-
nia. 

É bom, portanto, que o eleitor saiba que não 
deve votar em branco, porque o seu voto em branco 
irá contar para alguém. 

Sr. Presidente, poderíamos continuar levantan
do questões, como a campanha sem desincompati
bilização, o que reputamos injusto. Governadores e 
o Presidente da República vão inaugurar obras, vão 
usar carros. Vejam V. Ex"s o que dispõe o art. 75 
desta lei. Há as proibições sempre seguidas das res
salvas que se iniciam com a palavra "salvo". Por 
exemplo: "salvo o pessoal de campanha, os colabo
radores, os meios de comunicação social". A lei pre
vê que os candidatos deverão ressarcir o Estados 
por esses gastos. Se tiverem dinheiro, vão poder pa-
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gar com facilidade. Pergunto: e os outros candida
tos? Com que recursos farão o mesmo? 

Continuo: os candidatos no exercício do cargo 
poderão ir a inaugurações. Isso é terrível! 

Não podem baixar atas que impliquem a outor
ga de permissões ou beneficio fiscal "exceto quando 
a outorga ou benefício decorra de processo licitatório 
ou de disposição legal, ou tenha caráter geral". Na 
realidade, vão continuar nomeando. 

A lei proíbe ao candidato à reeleição que se 
mantenha no cargo fazer pronunciamento em cadeia 
de rádio e televisão fora do horário eleitoral "salvo 
quando tratar-se de matéria urgente, relevante e ca
racterística das funções de governo". Pergunto: o 
que está fora, Srs. Senadores? É permitido ao Presi
dente da República ir aos meios de comunicação fa
lar sobre tudo. 

Vamos terminar com a hipocrisia! Vamos jogar 
claro e dizer ao eleitor que estamos fazendo uma lei 
com nome e endereço certos. Não é isso que o j)ovo 
brasileiro quer! 

. - O Sr. Lauro Campos (BLOCO/PT-DF) - V. 
Exª me permite um aparte? 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PDT-RS)- Sr. 
Presidente, eu encerro meu pronunciamento com o 
aparte do Senador Lauro Campos, se V. Ex• me per
mitir concedê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Já não será uma homenagem a V. Exª, que mere
ce todas, mas ao Senador Laura Campos. 

O Sr. Lauro Campos (BLOCO/PT-DF)- Sena
dora Emilia Fernandes, parabenizo V. Exª pelo seu 
bravo, corajoso e transparente pronunciamento. 
Realmente, não ficou dúvida para aqueles que escu
taram os monólogos que aqui se travaram de que 
estamos numa situação que felizmente é dialética. 
Isso quer dizer que se a ditadura, o despotismo e a 
autoritarismo que estão aí conseguissem eternizar
se no poder com essas medidas, tenho a absoluta 
certeza de que "cairiam do galho". Por quê? Porque 
é evidente que o povo percebe. As pesquisas de opi
nião estão mostrando: lá no Peru, o ditador está com 
23% de apoio junto à opinião pública; na Argentina 
ocorre o mesmo; e no Brasil, com toda essa propa
ganda, com todo esse autoritarismo e com todo esse 
despotismo, o ibope do Presidente caiu para 32%. 
Sabemos muito bem que "não há bem que sempre 
dure e mal que nunca se acabe." Parece-me, portan
to, que estamos caminhando para uma situação em 
que o Presidente da República está nomeando ele 
mesmo, como um candidato biônico. Teremos um 
Presidente biônico da República, nomeado por ele 

mesmo. Essa situação vai ficar transparente, vai pe
netrar na consciência da sociedade brasileira. A par
tir daí, tudo isso que está sendo feito vai ser des
manchado nas próprias urnas, democraticamente, 
pela consciência dos eleitores, que não se deixarão 
ilaquear por essas tramas que estão sendo elabora
das e contra as quais lutamos. Sabemos que, por 
enquanto, estamos lutando em vão, mas há forças 
maiores que transbordam desta praça dos Três Po
deres. O mundo não acaba nos Três Poderes. É 
esse mundo de fora que vai realmente dar a última 
palavra. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Senador Laura 
Campos, agradeço o aparte de V. Exª. Tenho certe
za de que o povo poderá fazer nas urnas aquilo que 
abrimos mão de fazer aqui. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Está encerrada a discussão. 

Solicito ao nobre Senador Lúcio Alcântara, re
lator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, o parecer sobre as emendas. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.} - Sr. Presi
dente, Srªs e Srs. Senadores, disse, quando da dis
cussão e votação dessa matéria na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Fede
ral, que era um homem solitário. Como relator dessa 
matéria, eu tinha a plena convicção de que não che
garia, como de fato não cheguei - longe disso! - a 
obter um consenso para sua apreciação no plenário 
desta Casa. 

Eu tinha plena consciência disso, pois se há 
matéria que divida, se há matéria que apaix<''1e, se 
há matéria que suscite o debate nos parlamentos de 
todo mundo é justamente a lei eleitoral, o modo 
como se processam as eleições, como se escolhem 
os representantes, como se escolhem os dirigentes 
do País, das cidades e dos Estados. 

Portanto, Sr. Presidente, assumi essa tarefa 
com plena convicção de que a obra humana, toda 
ela, é falha. E não pretendo ter a segurança de que 
não tenha me equivocado em algum desses pontos. 

Mas ouvi a nobre Sei"'adora Emília Fernandes, 
por quem tenho o maior apreço e com quem tantas 
vezes divergi em votações aqui nesta Casa, quando 
demonstrava a sua preocupação com as pressões 
que eu poderia ter sofrido. Não as sofri, Senadora, 
nem as aceitaria! Construí minha reputação aqui no 
Senado pela minha independência, pela maneira 
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como me conduzo e como me comporto diante das 
votações que se ferem. 

Sou do Partido do Presidente da República a 
quem admiro e por quem tenho grande respeito. 
Mas não sou dos áulicos, não sou dos freqüentado
res assíduos dos palácios e dos gabinetes presiden
ciais. Não foram poucas as votações em que aqui 
dissenti do Governo, para apresentar - com toda a 
firmeza e com a maior convicção - a minha opinião 
e a maneira de encarar esses assuntos. 

Portanto, tão independente quanto possa ser 
um político, tão independente quanto possa ser o 
membro de um partido político, eu me julgo entre os 
mais independentes que possa haver neste plenário 
nas diferentes agremiações aqui representadas. 

Foi assim agindo, foi assim pensando, que pro
curei fazer um relatório, oferecer um parecer que 
atendesse a uma relidade nova à qual não estamos 
sequer acostumados. O instituto da reeleição, intro
duzido por emenda constitucíonal aprovada pelo 
Congresso Nacional no início deste ano foi um fato 
que provocou uma grande mudança e, portanto, um 
grande choque cultural no que tange ao processo 
eleitoral e ao processo político deste País. Todos 
nós, cidadãos comuns e eleitores, líderes políticos e 
Parlamentares, ainda teremos de nos acostumar a 
raciocinar em função deste instituto da reeleição, in
troduzido na nossa Constit~ição para fazer parte do 
nosso direito eleitoral e que exige uma adaptação 
dos nossos costumes, da nossa conduta e da lei. 

Foi pensando nisso que pude construir esse 
projeto e esse parecer, como manda o Regimento, 
que apresentei inicialmente ao exame da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania e que agora 
vem ao exame soberano, livre, independente do Ple
nário do Senado. 

O Senador Jefferson Péres costuma repetir 
Otávio Mangabeira, dizendo que os discursos no 
Parlamento podem mudar a opinião, mas não mu
dam o voto. Não desejo sequer mudar a opinião, não 
tenho essa pretensão. Quero prestar esclarecimen
tos que possam permitir a cada um votar com a se
gurança e a liberdade de quem, conhecendo a maté
ria, vai decidir aquilo que, no seu juízo, for de melhor 
conveniência para o interesse público e para o pro
cesso eleitoral. 

Nesta matéria, não há unanimidade. Não pen
so completamente como nenhum dos senhores, e 
nenhum dos senhores, certamente, pensará exala
mente como penso. Aqui,. há interesses partidários 
legítimos, existem companheiros que têm uma longa 
experiência eleitoral, têm os seus traumas de cam-

panha, suas experiências, suas vivências e suas jus
tas e legítimas aspirações. Certamente é nesse am
biente de uma lei- diga-se isso, Sr. Presidente, até 
para destacar a importância deia, que não é uma lei 
para eleição de 1998, é uma lei que dispõe sobre 
eleições, inclusive para Presidente, Senador, Gover
nador, Deputado, Prefeito e Vereador-, que há, por
tanto, uma gama de interesses legítimos, partidários, 
que não se superpõem, porque ora esses interesses 
estaduais não se casam com o federal, ora o interes
se federal não se casa com o municipal. Portanto, 
cada um aqui não deixa de construir um pouco o 
modelo eleitoral e político desse processo que have
rá de ter a sua primeira etapa no ano de 1998 para 
se seguir às eleições de 2000 e de 2002. 

A Sr" Marina Silva (Bioco/PT-AC)- V. Exª me 
concede um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE.) - Eu 
queria, Sr. Presidente, antes de conceder qualquer 
aparte, avançar um pouco no meu raciocínio, esten
dendo-me mais do que gosto de fazer ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Lamento infonnar que V. Exª, emitindo parecer, 
não pode conceder apartes. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - ln
felizmente, Senadora Marina Silva, estou privado de 
ouvi-la, o que faríamos todos aqui presentes com 
muito gosto. O Regimento é assim, draconiano, um 
pouco como a lei eleitoral: ora atende ao interesse 
de um, ora nega a vontade de outro, porque é neutra 
e, portanto, não cabe procurar adaptarem-se conve
niências pessoais ou de partidos à lei, mas, sim, fa
zer com que o interesse público possa pre;.Jominar. 

Eu dizia, Sr. Presidente, que é preciso ·epor 
certas verdades para que cada um possa decidir 
com independência e com conhecimento de causa. 
Os pontos que mais suscitaram debate e discussão 
em torno do projeto são de todos conhecidos. Va
mos repassá-los. Em primeiro lugar, a questão do fi
nanciamento público. Creio que nenhum de nós po
derá negar a importância dessa modalidade de fi
nanciamento, que conferirá aos partidos e aos candi
datos de menor capacidade de mobilização econó
mico-financeira uma certa condição de competição 
com aqueles que possam coletar recursos e que têm 
condição de desenvolver uma campanha em melho
res condições. 

O que se discute aqui é a oportunidade. Essa é 
a questão, esse é um debate recente, instalado há 
pouco. Sr"s e Srs. Senadores, não me sinto em con
dições seguras para adotar esse princípio da fonna 
como veio no projeto da Câmara dos Deputados, 
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seja pelo seu valor- R$420 milhões -, seja pelo fato 
de que a sociedade não discutiu, não conheceu isso. 
Não sabemos se ela está disposta a pagar isso para 
assegurar uma melhor condição de competição e, 
portanto, um aprimoramento do processo democráti
co. Ela precisa conhecer esse fato, precisa debater e 
dizer se aceita, se quer que esse financiamento 
ocorra. 

Por outro lado, no que pude pesquisar, não en
contrei nenhum país onde o financiamento público 
fosse integral. Os que mais avançaram nessa maté
ria, os países escandinavos, chegam a contribuir 
com recursos públicos em tomo de 60% do custo 
das campanhas. Por isso mesmo, coloquei no proje
to um artigo que especifica a lei que irá dispor sobre 
o financiamento público. Será a ocasião para deba
termos e discutirmos. 

Há pouco tempo, o Senador Pedro Simon 
apresentou, juntamente com o Senador Edison Lo
bão, projeto para financiamento público que foi apro
vado com o meu voto pela Comissão de Constitui
ç%o. Justiça e Cidadania do Senado. Depois, pedi
mos o arquivamento do projeto - sou solidário com a 
posição do Senador Pedro Simon - o arquivamento 
do projeto, repito, porque temíamos justamente que 
a falta de debate, de discussão, suscitasse uma rea
ção da sociedade que viesse a queimar aquilo que 
poderia ser uma boa idéia. 

Há uma comissão no Senado que estuda a re
forma política, cujo relator é o nobre Senador Sérgio 
Machado, onde o assunto está sendo debatido e é 
possível que os seus trabalhos, quando vierem ao 
exame deste Senado, levem-nos a aprovar um finan
ciamento público. 

Portanto, queremos prestar aqui um esclareci
mento para que não se pense que o que se deseja 
nas eleições brasileiras é a lei da selva, é que cada 
um possa concorrer de acordo com os recursos que 
tenha ou com os recursos que possa mobilizar junto 
a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas. Remeti a 
questão à legislação de 1994 para não dizer que de
sejava apresentar uma outra idéia ou proposta, mas 
adotar algo que já havia sido testado, que já era co
nhecido. 

Nesse particular, no campo do financiamento 
das eleições, trabalhamos e andamos em terra mo
vediça, mas é preciso dizer que, no Brasil, muito já 
se caminhou. Os mais velhos, aqueles que conhe
cem o processo eleitoral brasileiro, sabem que, du
rante muito tempo, não se sabia de onde vinham os 
recursos das campanhas políticas. Hoje, consultem 
os tribunais eleitorais, nos quais estão anotadas as 

contribuições, seja de pessoa física ou jurídica. Não 
se venha dizer que esses custos não correspondem 
à realidade, porque, no caso do financiamento públi
co, não se pode evitar completamente que venham 
recursos não contabilizados e provenientes da inicia
tiva privada. 

Não há como se construírem, nessa matéria, 
por mais que se deseje, recortes. artifícios, casuís
mos, detalhes, minudências que possam evitar total
mente a infração, a participação do poder político e o 
abuso do poder econômico. Somente o respeito e a 
observância à lei poderá corrigir isso. Fui assediado 
por inúmeros Senadores a toda hora, propondo mais 
exigências e restrições. Onde vamos parar com 
isso? Na verdade, só há um fiscal: o povo, a impren
sa, a aplicação e o cumprimento da legislação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. 
Fazendo soar a campainha.) - Está prorrogada, de 
ofício, a sessão por mais 30 minutos para que V. Ex-' 
conclua seu parecer. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -
Agradeço, Sr. Presidente, e peço permissão para fa
zer como o Padre Vieira: "escrevo cartas longas, 
porque não tenho tempo para escrever cartas cur-
tas". 

É preciso que se deixe suficientemente escla
recido neste plenário o posicionamento deste relator, 
pois estamos votando a Lei Eleitoral para a primeira 
eleição com o instituto da reeleição. 

No que tange ao voto em branco, a Câmara 
dos Deputados retirou-o do cálculo do quociente 
para as eleições proporcionais. Houve quem levan
tasse a tese da inconstitucionalidade. Não sendo ju
rista, não quero me aventurar em uma discussão 
mais profunda sobre a matéria, mas a Constituição 
em relação a voto em branco somente dispõe sobre 
os votos para eleição r.1ajoritária. 

Muito se tem falado nos debates e nas entre
vistas sobre o caso de um companheiro nosso, Go
vernador Dante de Oliveira, que, tendo sido be;n vo
tado no Estado do Mato Grosso e não tendo logrado 
atingir o quociente eleitoral, não conseguiu ser elei
to, reconhecido como Deputado FederaL Por ser 
muito esclarecedor, vou me permitir ler trechos de 
dois votos proferidos naquela memorável decisão 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. Um do Ministro Vil
las Boas e outro do Ministro Hugo Gueiros. 

O primeiro dizia "apesar das doutas opiniões 
em contrário, penso que os votos em branco consti
tuem indiscutivelmente manifestação de vontG.de po
lítica do eleitor, expressão de seus direitos políticos 
e da soberania popular, asse:;':r<tdo:s ~ela Constit• .;_ 
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ção e devem, portanto, ser considerados para fins 
de cálculo do quociente eleitoral, valendo-me nesse 
ponto da procedente e escorreita fundamentação do 
nobre Vice-Procurador-Geral quando afirma "a von
tade popular manifestada através dos votos em 
branco naturalmente pode até ser chamada de má 
vontade, pois configura de certa forma o protesto do 
eleitor pela inaceitação dos candidatos. Seria, na 
verdade, uma vontade desorientada diante da frag
mentação partidária ... " 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Relator, ... 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 

- Senador Pedro Simon, lamento informar a V. Ex" 
que não pode haver aparte. 

O Sr. Pedro Simon - Gostaria exatamente de 
me dirigir a V. Exª, Sr. Presidente. 

Não sei, mas gostaria de ver com a Assessoria 
se é possível. Estou acostumado com o fato de que 
o Relator fala e nós aparteamos. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
-Estamos nos pareceres das emendas. 

V. E:xª vai falar depois, se quiser, mas agora 
não pode. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Tudo bem. 
Poder, pode. V. Exª é que prefere que não tenha. 
Mas poder, pode. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- O Regimento não permite. Não posso fazer isso 
com V. Exª. Tenho toda a boa vontade, mas não 
posso. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Não estou 
aparteando por esse motivo, mas seria muito inte
ressante o debate com V. Exª, Senador Lúcio Alcân
tara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua com a palavra o Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- A li
berdade - expressão maior da dignidade humana -
é, por definição autônoma, independente. 

A liberdade do voto é fundamental para a sua 
autenticidade e eficácia. Manifesta-se não apenas 
pela preferência a um candidato entre os que se 
apresentam, mas também pela faculdade até mes
mo de depositar uma cédula em branco na uma ou 
de anular o vote. Essa liberdade deve ser garantida. 

Admitimos, sim, a possibilidade teórica de dis
tingüir sufrágio de voto, como o faz Josaphat Mari
nho, considerando o primeiro direito e o segundo a 
forma de exercê-lo. E por aí vai, Sr. Presidente. 

Para concluir, nenhuma razão há, pois, para 
excluir os votos em branco do cálculo do quociente 
eleitoral nas eleições pelo sistema proporcional. O 

eleitor, quando manifesta a sua vontade política atra
vés do voto em branco, o faz admitindo livremente 
as conseqüências eleitorais daí resultantes. 

A representação proporcional na Câmara dos 
Deputados ou nas Assembléias Legislativas depen
derá, também, dessa vontade do eleitor que - ainda 
que desorientada diante da fragmentação partidária 
e indisciplinada pela insuficiente prática democrática 
- é vontade política cujo cômputo é garantido pela 
ordem democrática e constitucional. 

Por fim, Sr. Presidente, o Ministro Hugo Guei
ros declara: 

"Vê-se, portanto, que os votos em 
branco tiveram tratamento distinto, sem que 
isso implicasse qualquer questão constitu
cional relevante. E a proporcionalidade nun
ca se teve por maltratada pela Lei Ordinária. 
Aliás, se alguém admite que o cômputo do 
voto em branco viola a proporcionalidade, 
terá que sustentar, também, que o cômputo 
das sobras em favor de determinado partido 
viola muito mais a proporcionalidade, ... " 

Vejam bem: o cômputo das sobras em favor de 
determinado partido viola muito mais a proporcionali
dade. 

" ... porque considera votos dados a um 
determinado partido em favor de outro parti
do detentor da maior sobra, o que tornaria 
inconstitucional todo nosso sistema de cál
culo, de resultado nas eleições proporcio
nais. É onde se vê que tais argumentos pro
vam demais." 

Portanto, Sr. Presidente ... 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

-Lamento interromper V. Exª. 
Quero chamar a atenção do nobre Senador 

Pedro Simon: o art. 14, item X, letra b, do Regjmento 
Interno do Senado, proíbe aparte a parecer verbal. 

O SR. PEDRO SIMON - (PMDB - RS) - Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, portanto, restabeleci, no 
meu parecer, no meu projeto, o que~~,vem, desde a 
década de 50, no Código Eleitoral, porque, inclusive, 
entendo que, adotando essa fórmula, estamos con
tribuindo para adensar a representação político-parti
dária. 

Muito se tem falado também, Sr. Presidente, 
que esta é uma lei para beneficiar o Presidente Fer
nando Henrique, que esta é uma lei para beneficiar 
os Governadores. E eu, muitas vezes, me indaguei, 



132 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1997 

quando li e ouvi esse tipo de crítica: Meu Deus, será 
que eu teria cometido algum excesso? Será que eu 
teria sido permissivo? Será que eu teria, em algum 
instante, traído meus princípios, traído minha manei
ra de agir? 

E a minha resposta, Sr. Presidente, é não, e 
digo por quê. Não encontrei na legislação que pude 
compulsar dos países que cultivam o princípio da 
reeleição nada, rigorosamente nada a mais nessa le
gislação do que não exista já naqueles países onde 
o instituto da reeleição é adotado, no caso dos Esta
dos Unidos há longos anos. 

O que não se pode dizer, o que não se pode 
admitir é que se queira igualar o princípio da recan
didatura à reeleição líquida e certa. Os exemplos es
tão aí: nos Estados Unidos, o Presidente Carter, o 
Presidente Bush; mesmo nos países onde o sistema 
é parlamentarista ou misto, como na França, como 
em Portugal, como na Inglaterra. 

O fato de estarem aqueles partidos no poder 
não lhes garantiu a aprovação e a recondução pelas 
urnas. Se olharmos as pesquisas que estão sendo 
aivulgadas por todo o País, vamos encontrar gover
nadores em 3Q, em 4Q lugar nessas pesquisas de 
apuração da opinião pública. Então, como se falar 
que o princípio da recandidatura ou a adoção dos 
princípios que constam desse projeto signifique sim
plesmente dar-se ao titular do cargo um novo man
dato? 

Agora, Sr. Presidente, não podemos admijir- e 
aí temos que ter a coragem de enfrentar essa ques
tão - é que adotamos o princípio da reeleição. E 
quero aqui - lamentando que ele não esteja presen
te - evocar um discurso, no meu modo de ver singe
lo, é verdade, mas, pelo tom com que foi pronuncia
do, pela veracidade do pronunciamento do orador, 
me referir e evocar um discurso pronunciado naque
la tribuna pelo nobre Senador Júlio Campos. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o princípio da reeleição aprovado nesta Casa, não 
por unanimidade mas pelo quorum constitucional, 
introduziu um elemento novo, um choque cultural 
que certamente terá contribuído para adiar projetas, 
para perturbar aspirações legítimas, para introduzir 
um fator novo na discussão política e na preparação 
do pleito do próximo ano. Essa é a verdade. 

Eu, por exemplo, e é notório, tenho aspirações 
políticas como têm tantos outros Srs. Senadores. E 
a adoção do instttuto da reeleição, sem dúvida ne
nhuma, vem para perturbar tudo isso, para trazer um 
elemento novo ao debate, à discussão. Temos que 
aceijar essa realidade. E não agora, por ocasião da 

elaboração de uma lei como esta, querer, de algum 
modo, através de artifícios, através de propostas que 
não têm aplicação prática, tentar mutilar, afetar o 
próprio princípio da reeleição que votamos aqui, res
peitada a opinião dos que, no momento próprio, se 
insurgiram contra ele através do seu voto. 

Por isso, Sr. Presidente, pergunto: seria justo, 
seria admissível, seria correto aceitar-se, como veio 
no projeto da Câmara, que o Presidente da Repúbli
ca ou um governador de Estado não pudesse, por 
exemplo, no recinto da residência oficial, onde vive e 
trabalha muitas vezes, por força do mandato que 
tem, do cargo que exerce, receber nenhum correli
gionário seu para tratar de matéria política ou de ma
téria eleitoral? É realmente um tipo de cerceamento 
da atividade do governante que não se pode aceitar. 

Por isso adotei serenamente, tranqüilamente, o 
princípio de permitir que o governante participe, sim, 
das inaugurações. E por que não?- -Esses são atas 
da rotina administrativa, diversamente de que se ve
nha valer da ocasião para fazer proselitismo político 
ou campanha eleitoral. 

E lhes digo mais: se a generosidade de V. Ex"s 
fizer com que aceitem minha proposta, creio que, 
por ocasião da campanha eleitoral, poucos serão os 
governantes que terão a condição política de realizar 
inaugurações em espaços públicos, submetidos aos 
constrangimentos que certamente sofrerão dos seus 
oponentes, daqueles que os hostilizam, daqueles 
que defendem com toda a liberdade a bandeira de 
outros candidatos. 

Portanto, é a prática que nos vai mostrar quais 
são os limites morais, quais são os limites éticos 
dessas relações, dessas duas figuras distintas e ao 
mesmo tempo uma só: o governante e o candidato. 
Estou certo de que o trabalho da imprensa, a sua vi
gilância, a sua objetividade, tudo isso vai contribuir 
para impor ao candidato governante os constrangi
mentos e os limijes de que a lei não pode tratar por
que, em muitos casos, são artifícios ou instrumentos 
virtuais que não conseguem encontrar aplicação na 
prática. 

Por último, queria tratar de um ponto que tam
bém julgo de grande importância, que é a forma 
como se dá o programa de televisão. Não sem antes 
comentar críticas que ouvi relativas à possibilidade 
de o governante convocar cadeia de rádio e televi
são. Quero dizer que esse dispositivo é o que está 
no Código de Telecomunicações e no Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão sancionados pela lei 
que acabamos de aprovar, que trata da Agência Na
cional de TelecomunicaÇões. Isso é prerrogativa do 
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Presidente da República, do ·Presidente do Senado, 
da Câmara, do Supremo Tribunal Federal. 

Então não há como cogitar, como muitos disse
ram, que um governador convoque cadeias de rádio 
e televisão porque essa previsão apenas .contempla, 
em casos excepcionais, a figura do Presidente da 
República. Mas sempre alguém poderia dizer que se 
compraria espaço, se pagariam emissoras de televi
são e se faria uma comunicação ao público. Nesse 
caso, são as vedações que constam do artigo que 
impedem a veiculação de propaganda do Governo 
no período eleitoral, nos 90 dias que antecedem a 
eleição. Esse dispositivo está sendo aperfeiçoado 
por emendas que acolhi. Todavia, essa é uma prer
rogativa do Poder Executivo. Por isso acolhi a emen
da apresentada pelo Senador Jader Barbalho e, em 
parte, pelo Senador José Eduardo Outra, que rezam 
que o Presidente ou o governante comunique à Jus
tiça Eleitoral as razões da convocação, mas não se 
submeta à análise prévia para dizer se é possível ou 
não fazer aquela comunicação em cadeia. 

Veja bem, Sr. Presidente, como essa questão 
apaixona, como divide, como leva a que se interes
sem tanto por ela a verem ali legítimas aspirações, 
legítimos desejos de seus partidos, de suas agre
miações e, mesmo quando o Relator acolhe propos
tas de Senadores totalmente independentes, sem 
nenhuma relação com o Governo, ainda assim, é 
acusado, infundadamente, de proteger o Governo e 
de dar melhores condições aos governantes. 

Refiro-me à questão da forma de apresentação 
dos programas de televisão no horário gratuito. Aco
lhi, na íntegra, emenda do meu querido amigo, por 
quem tenho grande respeito e admiração e com 
quem tenho votado junto tantas vezes: o nobre Se
nador Pedro Simon. Dele não se poderá nunca dizer 
que é governista. Acolhi sua proposta na íntegra por
que S. ~ tem, em numerosas ocasiões e em reite
radas vezes, dito sempre que o candidato tem que 
se expor. 

Temos que acabar com todos os artifícios, tru
ques e montagens que mais ocultam do que mos
tram os candidatos. Todas as formas de propaganda 
visam apresentar candidatos como produtos comer
ciais, como se tratasse de vender qualquer tipo de 
mercadoria. Portanto, acolhi na íntegra a emenda do 
Senador e, mesmo assim, dizem que esse dispositi
vo favorece o Governo e seus candidatos, embora 
ninguém possa afirmar, jamais, que o Senador Pe
dro Simon é governista. Apesar disso, ainda conti
nuam dizendo que essa forma de apresentação do 
programa no horário eleitoral gratuito é uma forma 

de agradar e de auxiliar os candidatos que disputa
rão as eleições nos cargos executivos. 

Quero concluir, Sr. Presidente, não sem antes 
dizer que estou absolutamente seguro do que fiz, 
não· importando as críticas que, nessa matéria, são 
naturais, ainda mais quando estamos tratando de 
assunto inteiramente novo, qual seja, o da disputa 
eleitoral com o instituto da reeleição. E o interesse 
dos partidos? Os interesses dos Estados? Os inte
resses das agremiações? Tudo isso se soma para 
transformar essa matéria em uma matéria polêmica. 

Espero, Sr. Presidente, que não tenhamos 
mais o constrangimento de, no futuro, a cada elei
ção, votarmos nova lei, porque seria reavivar esse 
debate, suscitar essa discussão que, muitas vezes, 
não se funda em princípios, não se funda em pro
postas, mas em instrumentos que permitam a che
gada de determinado partido ou de determinado gru
po ao poder. 

E, assim dizendo, Sr. Presidente, leio o relató
rio sobre as emendas. Com parecer favorável, as de 
n•s 66, 67, 72, 77, 85, 96, 98, 103, 105, 106, 109, 
11 O, 112, 113, 115, Htl, 132; com parecer parcial
mente favorável, a de nº 130 (na forma de subemen
da); emendas com parecer pela prejudicialidade, por 
terem sido acatadas emendas assemelhadas as de 
nºs 64 (66 e 67), 65 (66 e 67), 100 (29-CCJ), 107 
(106), 108 (106), 111 (110), 127 (109), 128 (109); e 
131 (109);.emendas com parecer contrário as de nºs 
61 a 63, 68 a 71, 73a 76, 78 a 84, 86 a95, 97, 99, 
101, 102, 104, 114, 117 a 126, 129, perfazendo um 
total de 17 emendas com parecer favorável; 1 emen
da com parecer parcialmente favorável; 9 emendas 
com parecer pela prejudicialidade, por terem sido 
acatadas emendas assemelhadas; e 45 emendas 
com parecer contrário. 

Eram essas as contribuições que trago ao de
bate, para dizer que, pelo número de emendas que 
acolhi, em todas as fases da tramitação do projeto 
no Senado, o parecer não é mais meu, mas do Se
nado da República. 

É a seguinte a subemenda oferecida 
pelo relator. 

SUBEMENDA Nº 1 Á 
EMENDA Nº 130- PLEN 

Na emenda nº 130, do Sen. José Eduardo Ou
tra, Substitua-se a expressão "Assim reconhecida 
pela Justiça Eleitoral" Por "com prévia Fundamenta
ção à Justiça Eleitoral". 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer conclui favoravelmente às Emendas de 
nºs 66, 67, 72, 77, 85, 96, 98, 103, 105, 106, 109, 
110, 112, 113, 115, 116, 132; com parecer parcial
mente favorável, a de n• 130 (na forma de subemen
da); emendas com parecer pela prejudicial idade, por 
terem sido acatadas emendas assemelhadas as de 
n•s 64 (66 e 67), 65 (66 e 67), 100 (29-ccj), 107 
(106), 108 (106), 111 (110), 127 (109), 128 (109); e 
131 (109);.emendas com parecer contrário as de n•s 
61 a 63, 68 a 71, 73a 76, 78 a 84, 86 a95, 97, 99, 
101,102,104,114,117 a 126,129. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa requerimentos de destaque para vo
tação em separado que serão lidos pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 704, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
_do do§ 12 , ar!. 82 do PLC n• 37, de 1997 (candidatu
ras natas). 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Senador José Eduardo Outra, (PT - SE), Líder do 
Bloco de Oposição. 

REQUERIMENTO N2 705, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, do§ 42 do art. 59 do PLC n• 37/97, 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
José Serra. 

REQUERIMENTO N2 706, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do ar!. 312, do Regimento 

Interno, destaque para votação em separado da 
Emenda n• 1-CCJ, ao PLC n• 37/97. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1997. 
- Senador Jáder Barbalho, PMDB/PA. 

REQUERIMENTO N•707, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do da Emenda n• 1-CCJ, que suprime o art. 52 do 
PLC n• 37, de 1997 (voto em branco). 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
José Eduardo Outra, (PT- SE), Líder do Bloco de 
Oposição. 

REQUERIMENTO N2 708, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 312, do Regimento 

Interno, destaque para votação em separado da 
Emenda ri• 2-CCJ, ao PLC nº 37/97. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1997. 
- Jáder Barbalho, PMDB- PA. 

REQUERIMENTO N2 709, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do ar!. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do, da Emenda nº 2-CCJ ao PLC n• 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N"710, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do da Emenda n2 2-CCJ, que altera a redação do 
caput do art. 6º do PLC n• 37/97, de 1997 (coliga
ção). 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Senador José Eduardo Outra, (PT - SE) - Líder do 
Bloco de Oposição. 

REQUERIMENTO N"711, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda nº 19-CCJ ao PLC nº 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N"712, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do da Emenda n• 19-CCJ, que modifica a redação 
do art. 40 do PLC nº 37, de 1997 (critérios para dis
tribuição de out-door). 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
José Eduardo Outra, (PT - SE) Líder do Bloco de 
Oposição. 

REQUERIMENTO N" 713, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 25-CCJ, ao PLC, nº 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 
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REQUERIMENTO N° 714, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do da Emenda n2 27-CCJ, ao PLC n° 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997. -
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO Nº 715, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 312, do Regimento 

Interno, destaque para votação em separado da alí
nea a, VI, art. 74, constante da Emenda nº 27-CCJ, 
ao PLC nº 37/97. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1997. 
- Jáder Barbalho, PMDB- PA. 

REQUERIMENTO N2 716 DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 312, do Regimento 

Interno, destaque para votação em separado da alí
nea b, VI, Art. 74, constante da Emenda n° 27-CCJ, 
ao PLC n• 37/97. 

Sala das Comissões em, 16 de setembro de 
1997.- Senador Jader Barbalho, PMDB/PA. 

REQUERIMENTO N2 717, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
. - do, da emenda 28-CCJ ao PLC 37/97. - Sala das · 

Sessões, 16 de setembro de 1997. - Epitácio Cafe
teira. 

REQUERIMENTO Nº718, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda nº 28, CCJ, ao PLC nº 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N° 719, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alíea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, do inciso IV da Emenda nº 28-CCJ, afim de ser 
mantido texto da alínea c, VI, do art. 74, do PLC n2 

37/97: 
"c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e 

televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo 
quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de 

matéria urgente, relevante e caractéristica das fun
ções de governo;" 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997. -
Jader Barbalho. 

REQUERIMENTO N2720, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro, destaque, para votação em sepa
rado, da Emenda 29-CCJ ao PLC nº 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Epitácio Cafeteira. 

REQUERIMENTO N2721, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda nº 29, CCJ, ao PLC nº 37. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N2 722, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312. alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n• 30-CCJ ao PLC nº 37/97 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997-
Epitácio Cafeteira. 

REQUERIMENTO N2723, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, Emenda n2 31-CCJ ao PLC n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997. 
Epitácio Cafeteira. 

REQUERIMENTO N2 724, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do da Emenda nº 31-CCJ, que suprime o art. 76 do 
PLC n2 37, de 1997 (inauguração de obra pública}. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de "1997.
José Eduardo Outra, (PT - SE} - Líder do Bloco 
de Oposição. 

REQUERIMENTO N2725, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do da Emenda nº 32-CCJ ao PLC n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 
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REQUERIMENTO N2 726, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 312, do Regimento 

Interno, destaque para votação em separado da 
Emenda n2 33-CCJ, ao PLC nº 37/97. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1997. 
- Jáder Barbalho, PMDB - PA. 

REQUERIMENTO Nº727, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 33 CCJ ao PLC n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N2 728, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 312, do Regimento 

Interno, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 37-CCJ ao PLC nº 37/97. 

Sala elas Comissões, 16 de setembro de 1997. 
.c.'Jáder Barbalho, PMDB- PA. 

REQUERIMENTO Nº729, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312; alínea b, do Regi

mento Interno, requeiro destaque para votação em 
separado da Emenda nº 39-CCJ, que suprime, no 
art. 109, a referência ao art. 39, caput, da Lei n2 

9.096/95 (LOPP), do PLC n2 37, de 1997 (doação 
exclusiva de pessoas físicas para constituir o fun
do partidário). 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997. -
José Eduardo Outra, (PT - SE) - Líder do Bloco de 
Oposição. 

REQUERIMENTO N2 730, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regi

mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, da Emenda n2 41-CCJ ao PLC n2 

37/97. 
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.

Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N2 731, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 44-CCJ ao PLC n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997. -
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO Nº 732, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separado 
da Emenda n2 45, do Senador Pedro Simon, ao Pare
cer do Relator na CCJ, que restringe os programas do 
horário eleitoral gratuito às gravações de estúdio e 
veda a utilização de gravações de cenas externas. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
José Eduardo Outra, PT - SE, Líder do Bloco de 
Oposição. 

REQUERIMENTO N2 733, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do da Emenda nº 53-CCJ ao PLC n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N2 734, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do da Emenda n2 58-CCJ ao PLC n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N2735, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do da Emenda n2 61-PLEN, ao PLC n2 37/97, que 
faculta aos partidos políticos mais de uma coligação 
proporcional, entre os partidos que integram a coli
gação majoritária. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Ademir Andrade. 

REQUERIMENTO N2 736, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separado 
da Emenda n2 63-PLEN, ao PLC nº 37197, que amplia 
o prazo de filiação para 5 de setembro de 1997. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Admir Andrade. 

REQUERIMENTO N2 737, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do da Emenda n2 68-PLEN ao PLC n2 37/97. 
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s.::,a aa;; Sessões, 16 de setembro de 1997.
Ssbast.ião Mocha. 

REQUERIMENTO N2 738, DE 1997 

Ser:hor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

interno, requeiro destque, para votação em separa
do, da Eflõenda r.2 70-PLEN, ao PLC n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Jefferson Peres. 

REQUERIMENTO N2 739, DE 1997 

Senhor Presidente, 
l'!os termos do art. 312, alínea b, do Regi

memo interno, requeiro destaque, para votação 
em separado. da emenda ne 71 ao PLC n2 37/97 
{ao art.i 

Saia das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Antonio Carlos Valadares. 

REQUERIMENTO N2 740, DE 1997 

Sennor Presidente, 
?.equeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da Emenda n2 73-PLEN. 
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.

José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 741, DE 1997 

S~r1nor Presidente, 
: ::ct: .,õ::nos do art. 312, alínea b, do Regi

rnerno ::1terno. iequeiro destaque7 para votação 
em seoaraco, da Emenda n2 74-PLEN, ao PLC n2 

37/97. 
Sala das Sessões, 16 de setembro de 'i997.

Sebastião i'locha. 

REQUERIMENTO N2 742, DE 1997 

Senhor Presidente, 
~los termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno. ;eqt<eiro destaque, para votação em separa
do, da emenda r.2 75 ao PLC n2 37/97. 

Saia cas Sessões, 16 de setembro de 1997.
Antonio Carlos Valadares. 

REQUERIMENTO Nº 743, DE 1997 . 

Senhor Presidente, 
Nos lermos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, reaueiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 76-PLEN, ao PLC n2 37/97, que 
suorime o artigo que proíbe que empresas de pes
quisa. írabaihem ao mesmo tempo para um órgão de 
comunic;::ç:ão e um candidato. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Aldemir Arantes. 

REQUERIMENTO N2 744, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 78-PLEN, ao PLC n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N2 745, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 79-PLEN, ao PLC nº 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO Nº 746, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, aliena b, do Regimento ln

temo, requeiro destaque, para votação em separado, da 
Emenda rf! 80-PLEN, ao PLC n2 37/97, que suprime a 
expressão, "gravações externas", permitindo no progra
ma eleitoral, cenas de comícios e de festas do País. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Ademir Andrade. 

REQUERIMENTO Nº 747, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos temos do art. 312, alínea b, do Regi

mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, da Emenda nº 81-PLEN, ao PLC 
n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO Nº 748, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alíena b, do Regi

mento Interno, requeiro destaque, para votação em 
separado, da Emenda n2 82-PLEN, ao PLC rf! 
37/97, que aumenta para 60 dias o programa gratui
to de rádio e TV. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Ademir Andrade. 

REQUERIMENTO Nº 749, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regi

mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, da Emenda n2 84-PLEN, ao PLC nº 
37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 
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REQUERIMENTO N2 750, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos temos do art. 312, alínea b, do Regi

mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, da Emenda n2 85-PLEN, ao PLC 
n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N2 751, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 88-PLEN, ao PLC nº 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N2 752, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n2 89-PLEN, ao PLC n2 37/97, que 
estabelece o mesmo critério de distribuição, do tem
po de rádio e TV, dos dois horários diários, para a 
distribuição do tempo das inserções. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Ademir Andrade. 

REQUERIMENTO N2 753, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda nº 90-PLEN, ao PLC n2 37/97, que 
suprime a expressão "gravações externas", permitin
do que nas inserções dos programas eleitorais ha
jam imagens externas. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Ademir Andrade. 

REQUERIMENTO W754, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
do, da Emenda nº 91-PLEN, ao PLC nº 37/97. . 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO W 755, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votacão em sepan.
do, da emenda nº 92, ao PLC 37/97 ao art. 

Sala das Sesshs, 16/9/97 A.·· 'fal-jares 

REQUERIMENTO N° 756, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da emenda nº 93 ao PLC 37/97 

Sala das Sessões, 16/9/97 A. C. Valadares 

REQUERIMENTO N2 757, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda nº 95- PLEN, ao PLC nº 37/97, que 
suprime facilidades aos Chefes do Poder Executivo 
no processo eleitoral 

Sala das Sessões, 16.09.97- Adernir Andrade 

REQUERIMENTO N2758, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea_b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em sepa
rado, da Emenda n° 99- PLEN, ao PLC n2 37/97. 

Sala das Sessões, 16.09.97- Sebastião Rocha 

REQUERIMENTO N2 759, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais destaque 

para votação em separado da Emenda nº 100 -
PLEN. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de ·J997.
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 760, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da Emenda n2 107, de 
Plenário. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de ·J997.
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2761, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da Emenda n2 108, de 
Plenário. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 762, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimer.to 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Err -.ndê nº '11-PLEN, "" PLG nº 37:"7 

Sala ias Sessões, 16 de seten,<;·, àf '"'" 
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REQUERIMENTO N2 763, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312 alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n• 114-PLEN, ao PLC n• 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N2 764, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n• 117-PLEN, do PLC n• 37/97, 
muda a data da entrega das fichas pelos partidos 
para o último dia útil dos meses de abril e outubro de 
cada ano. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Ademir Andrade. 

REQUERIMENTO Nº 765, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n• 118-PLEN, ao PLC n• 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N2 766, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

·Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n• 119 ao PLC n• 37/97. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
A.C. Valadares. 

REQUERIMENTO N• 767, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n• 120, PLEN, PLC n2 37/97; que 
anula a contagem dos votos brancos nas eleições 
proporcionais. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Ademir Andrade. 

REQUERIMENTO N• 768, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea, b, do Regimen

to Interno, requeiro destaque, para votação em se
parado, da Emenda n2 123-PLEN ao PLC n2 37/97 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N• 769, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da Emenda n• 124, de 
Plenário. 

Sala das Sessões, 16 setembro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 no, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da Emenda n• 125, de 
Plenário. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N2 n1, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da Emenda n• 129-PLEN 
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.

José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N• n2, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da Emenda n2 130-PLEN 
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1997.

José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- As matérias que acabam de ser lidas, bem como 
todas as afins em relação a esse projeto, serão vota
das na sessão de amanhã às 10 horas, matutina, 
portanto, para a qual estão convocados todos os 
Srs. Senadores porque terá efeito também adminis
trativo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento n• 701, 
de 1997, de urgência, ao Projeto de Resolução 
n• 113, de 1997, de reestruturação ao ajuste fiscal 
dos Estados, do Governo do Estado do Maranhão, 
lido no Expediente. 

Em votação o requerimento. 

As Sr'!s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queriam permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento n• 702, 
de 1997, de urgência, ao Projeto de Resolução 
nº 117, que autoriza o Governo do Estado do Ceará 
a contratar operações de crédito cujos recursos se
rão destinados ao aparelhamento das universidades 
estaduais e institutos de pesquisa vinculados à Se
cretaria de Ciência e Tecnologia. 

Em votação o requerimento. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

As matérias a que se reíerem figurarão na Or
dem do Dia do 22 dia útil subsequente, nos termos 
do art. 345, 11, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Não havendo nenhuma outra matéria ... 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bicco/PT
SE) -Sr. Presidente, peço a paiavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mag3lhães) 
-:--V. Ex" tem um minuto, a não ser que ("]ueira que eu 
prorrogue a sessão. Eu posso prorrogá-la. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE) - Não, Sr. Presidente. Desejo apenas fazer a 
mesma ponderação, a mesina consulta que fiz na 
quinta-feira passada a respeito da votação da refor
ma da Previdência. Foi marcada uma sessão ex
traordinária do Senado para amanhã de manhã. A 
luz da realidade, não sei se valeria a pena definir 
que não se vai votar a reforma da Previdência ama
nhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Não, não foi marcada para amanhã. O que falamos 
naquele dia foi que a lei eleitora!, se fosse necessá- · 
rio, seria votada na quarta-feira; e a Previdência co
meçaria às 15 horas e 30 minutes e iria, se fosse ne
cessário até o outro dia, peia manhã também. Foi o 
que respondi a V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTP.A (BiccoiPT
SE) - Eu sei. Estou ponderando se não valeria mais 
a pena nós nos adaptarmos à realidade. Não sei se 
será possível votarmos, no mesmo dia, duas maté
rias com o grau de complexidade aas que estão 
marcadas, a Lei Eleitoral e a Reforma da Previdên
cia. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Nós tentaremos fazer isso; se não for possí
vel, votaremos a Reforma da Previdência na quin
ta-feira pela manhã; mas vamos tentar fazer isso 
amanhã. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, estou apenas fazendo uma 
ponderação e tenho uma sugestão: se não for possí
vel votar amanhã ou na quinta-feira, como acredito 
que acabará acontecendo, já poderíamos marcar a 
votação da Reforma da Previdência para a semana 
que vem, um dia inteiro, ou seja, uma sessão ex
traordinária começando pela manhã e se prolongan
do pela tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Se não for possível amanhã, atenderei V. Ex", por
que é uma boa sugestão; mas só se não pudermos 
votar amanhã. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- A Presidência relembra aos Srs. Senadores que 
está marcada sessão extraordinária para amanhã, 
às 1 O horas, com trinta minutos de expediente e vo
tação da matéria a partir das 10h30min. 

Não haverá amanhã reunião de Comissão, por
que o plenário vai precisar da presença de todos os 
Srs. Senadores. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM} - Sr. 
Presidente, eu queria pedir a V. Ex", em nome de 
toda a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, que, na quinta-feira, quando estarão aqui os 
Procuradores-Gerais da República, V. Ex" nos desse 
a honra da abertura dos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Agradeço a V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Os Srs. Senadores Esperidião Amin, Romeu 
Tuma, Lúcio Alcântara e Joel de Hollanda enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

s_ Ex"s serão atendidos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC) - Sr. P• 
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, de tempos em \f;'· 
pos, ouve-se falar no anunciado colapso do sisier
energético brasileiro. A verdade é que, nas últin .. 
décadas, a falta de investimentos consistentes "'!:! 

usinas, a prática de tarifas irreais para ajudar na . 
inglória contra a inflação e a má gestão das erL 
sas estatais do setor favoreceram o surgimento t 

previsões sombrias. 

De outro lado, também são numeros~"' 
projeções catastróficas com relação aos recun. 
energéticos do mundo. Por exemplo, a mais rec-,... 
te data fixada pelos futurólogos para o esgv, 
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menta das reservas mundiais de petróleo é 2035. 
Ora, nos anos 60, dizia-se que o caos ocorreria já 
em 1995. Mais tarde, no final dos anos 70, a exaus
tão definitiva das reservas de petróleo foi empurrada 
para o ano 2004. 

De todo modo, é certo que precisamos estar 
atentos à questão energética porque os problemas 
não estão muito distantes de nós. No caso brasileiro, 
por exemplo, basta que o País cresça, durante uns 
poucos anos, num ritmo mais acelerado, para que 
tenhamos de enfrentar dificuldades. 

Recentemente, em abril do corrente ano, a Se
cretaria de Energia, do Ministério de Minas e Ener
gia, divulgou um importante estudo intitulado "Propo
sição de Política de Geração Termelétrica a Carvão 
Mineral". Esse documento elaborado por renoma
dos técnicos do setor elétrico e da indústria carboní
fera concluí que existem possibilidades vantajosas 
na construção, até o ano de 2005, de usinas terme
létricas de base a carvão mineral, localizadas em bo
cas de minas, nos estados do Sul do Brasil. Essas 
usinas, cuja energia seria usada para abastecimento 
do sistema integrado SuVSudeste/Centro-Oeste, de
vem ser dotadas de modernos equipamentos antipo
luentes, recomenda o grupo de trabalho constituído 
pelo MME. 

Para que essas unidades geradoras de energia 
possam ser efetivamente construídas, a comissão 
-:!e técnicos recomenda a adoção de algumas medi
das de ordem fiscal e financeira, que teriam caráter 
temporário. São elas: 

a) depreciação em 1 O anos, não representando 
renúncia fiscal, mas sim uma postergação do Impos
to de Renda; 

b) eliminação do Imposto de Importação, do IPI 
e do ICMS sobre os equipamentos importados de 
tecnologia modema, bem como sobre os equipa
mentos de mineração de carvão que propiciem au
mento de produtividade; 

c) obtenção de custo financeiro que não ultra
passe 11,25% ao ano, mediante colaboração dos 
bancos oficiais, para os novos empreendimentos; 

d) obtenção de custo financeiro especificamen
te reduzido para instalação que aproveite os rejeitas 
atualmente acumulados em Santa Catarina, levando 
em conta o ganho ambiental que essa medida repre
sentaria; 

e) apoio à execução de trabalhos de geologia, 
estudos de viabilidade e exploração das jazidas de 
carvão para o atendimento de usinas termelétricas. 

É interessante considerar que tais medidas vi
riam a beneficiar apenas aquelas unidades gerado
ras de energia elétrica com queima limpa de carvão 
que vierem a ser autorizadas pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL) e com cronogramas de 
construção que tenham prazo final até dezembro de 
2005, limitando-se ao total de 1500 MW de potência 
instalada. 

Todas as medidas arroladas aqui podem ser 
atendidas, prontamente, por meio de atas do Poder 
Executivo, dentro da legislação atualmente em vigor, 
desde que, é claro, exista vontade política de imple
mentá-las. 

Assim, conclamo os técnicos do Governo que 
atuam no seta r para que levem adiante o que está 
previsto nesse estudo, porque, sem dúvida nenhu
ma, a expansão da produção de energia a partir 
de carvão mineral será muito importante para o ur
gente e necessário aumento da oferta de energia 
no País. 

A indústria do carvão surgiu, no Brasil, há 140 
anos, mas não teve aqui o crescimento que registrou 
em outras nações porque a matéria-prima nacional 
tem baixo poder calórico e elevado teor de cinzas, 
quando não registra também teor elevado de enxo
fre. As maiores reservas estão localizadas no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A estrutura 
atual do setor é composta por 19 empresas, sendo 
12 delas em Santa Catarina, 5 no Rio Grande do Sul 
e 2 no Paraná, que geram, juntas, cerca de 5 mil 
empregos díretos. 

O setor carbonífero, nos últimos anos, vem 
enfrentando grave crise. No Sul de Santa Catari
na, por exemplo, em 1984, estavam empregados 
mais de 10 mil trabalhadores em atividades liga
das às minas, número que caiu para menos de 4 
mil em 1993. Essa brusca redução no nível de em
prego, é claro, veio acompanhada de inúmeros 
problemas sociais. 

No sul de Santa Catarina, temos também um 
grave problema ambiental. Trata-se da existência, 
a céu aberto, de imensos depósitos de detritos re
sultantes da extração do carvão. E:;palhados por 
milhares de hectares de terras, esses depósitos 
lembram paisagens lunares. O enxofre, liberado 
também no processo de extração do minério, aca
bou, por sua vez, poluindo rios e lagoas na nossa 
região. 

A criação de usinas térmicas a carvão no Sul 
do País não serviria apenas para enfrentar esses 
graves problemas sociais ou ambientais. Antes de 
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mais nada, ela poderia ajudar a reduzir a extrema 
dependência que o Brasil tem da geração hidrelétri
ca, responsável, hoje, por 97% do fornecimento na
cional. 

Segundo o estudo do Ministério das Minas e 
Energia, são muitos os fatores que recomendam a 
criação de usinas movidas a carvão. As novas tec
nologias, por exemplo, asseguram, em nossos dias, 
baixo nível de emissões agressivas ao meio ambien
te. Além disso, possibilitariam até mesmo a queima 
dos resíduos indesejáveis, resolvendo o antigo pro
blema catarinense. 

Um outro fator, de extrema importância, diz 
respeito ao poder multiplicador da extração do car
vão. Estima-se que uma produção de 100 mil reais 
desse minério representa um impacto de 349 mil 
reais na economia brasileira. De outro lado, conside
rando-se também que o setor emprega diretamente 
no Brasil cerca de 4 mil e 700 pessoas conforme 
número de 1995 , seus benefícios se estendem para 
39 mil pessoas, já que, para beneficiários indiretos, 
utiliza-se fator multiplicador de 8,32. 

Por fim, precisamos levar em conta que as re
giões de Santa Catarina e do Rio Grande, onde es
tão situadas as jazidas carboníferas, se situam nos 
eixos mais pobres dos dois Estados. São áreas mar
cadas por alta concentração demográfica e baixo di
namismo económico, componentes explosivos do 
ponto de vista social. 

O estudo técnico que mencionei prova, de ma
neira indesmentível, que o Brasil pode e dever am
pliar a utilização de usinas termelétricas movidas a 
carvão, que exigem investimento menor e são cons
truídas em prazos mais curtos. É claro que essas fu
turas unidades devem operar dentro de novas ba
ses, mais modernas, consentâneas com os cuidados 
que hoje se exigem para a defesa do meio ambiente. 
As medidas sugeridas pelos técnicos, para que tais 
usinas se concretizem, são simples e acessíveis. O 
que se precisa é apenas de vontade política. NãÓ 
podemos continuar com uma dependência tão gran
de das usinas hidrelétricas. Temos que mudar a ma
triz energética do País. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA {PFL- SP) - Sr. Presi
dente, Sr.as e Srs. Senadores, no início desta se
mana, foi-me proporcionado o prazer de participar 
de dois eventos que considero de grande importân
cia e cujos objetivos estão interligados. Estive, dia 
1º, em Belo Horizonte, a convite do Presidente da 

Assembléia Legislativo de Minas Gerais, preclaro 
Deputado Romeu Queiroz, para, ao lado do nobre 
Deputado Federal Hélio Bicudo e do ilustre Profes
sor Edmundo Campos, do Instituto Universitário de 
Pesquisa do Rio de Janeiro, discutir aspectos da se
gurança pública no Brasil, dentro do Ciclo de Deba
tes sobre Segurança e Democracia promovido pela 
Casa de Leis mineira. Durante quase quatro horas, 
tivemos oportunidade de trocar idéias e sugestões 
entre nós e também com uma platéia constituída de 
autoridades e personalidades do mais elevado ní
vel profissional e intelectual. No dia seguinte, em 
Florianópolis, perante público não menos repre
sentativo e qualificado, além de centenas de uni
versitários que lotaram um auditório e mais três 
salas dotadas de circuito interno de TV, proferi 
palestra e respondi a indagações sobre o proble
ma das drogas, em especial na parte que se re
laciona às pretendidas modificações na lei vigen
te, pois o tema que me coube foi "A Nova Legis
lação Antidrogas", dentro do simpósio III Encon
tro Estadual dos Direitos da Criança e do Ado
lescente: Desafio das Drogas para o Ano 2000", 
promovido pela Ordem do Advogados do Brasil, 
Seção de Santa Catarina. 

Reside na forma como se processaram esses 
eventos a fonte do entusiasmo que anima a ocu
par esta tribuna para dizer aos meus nobres pares 
que antevejo dias melhores para a nossa socieda
de, na medida em que posso comprovar o cres
cente interesse dos cidadãos em participar direta
mente de ações extragovernamentais destinadas, 
de um lado, a melhorar a qualidade do sistema de 
segurança pública brasileiro e, de outro, a minorar 
os catastróficos efeitos do abuso das drogas proi
bidas, especialmente entre os jovens. Cidadãos 
empenhados pessoalmente na prevenção do vício 
e na recuperação dos drogados onde o Estado se 
tem mostrado falho e omisso. Pude ver, no trans
curso daqueles encontros, que nossa sociedade 
está deixando a fase de perplexidade e acomoda
ção para reconhecer que lhe cabe tomar iniciativas 
e não apenas aguardar que um Estado paternalis
ta faça tudo por todos. Um exemplo é a grande vi
bração que presenciei, em Santa Catarina, quando 
disse que, em relação às drogas, se cada um dos 
presentes pensasse em quantos usuários conhe
cia, verificaria que não passaria de dois ou três. 
Isto reduz, o problema, aparentemente insolúvel 
em sua dimensão macro, e mostra que cada cida
dão tem condições de participar da prevenção e 
da recuperação de drogados, em termos concretos 
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e eficazes, no seio da própria comunidade. Através 
daquela vibração e da precisa análise sobre o que 
se deve esperar do adolescente, feita pela ilustre 
Doutora Regina Maria Facca, Presidente da Comis
são da Criança e do Adolescente da OAB de Santa 
Catarina, pude perceber a amplidão do trabalho que 
a sociedade catarinense desenvolve, com muito bom 
resultado, no campo da prevenção do uso de drogas 
proibidas e mesmo daquelas toleradas, como o ál
cool e o fumo. Todos, mineiros e catarinenses, estão 
de parabéns. 

Ainda quanto ao encontro de Minas sobre se
gurança, gostaria de transmitir aos meus nobres pa
res alguns conceitos que nortearam minha partici
pação, além de algumas considerações que expen
di durante os debates, por reputá-los oportunos 
diante da grave crise de insegurança enfrentada 
pelo povo brasileiro. 

Há pelo menos quarenta anos, ouço as mais 
variadas especulações sobre modelos de organiza
ção que deveriam ser impostos ao nosso sistema 
criminal, para que pudesse atingir plenamente seus 
objetivos, isto é, produzir segurança pública e aplicar 
o Direito Penal. Em última análise, dar tranqüilidade 
à população e fazer justiça. 

Modismos e palpites, ora enveredam pela des
centralização de poder através de um maior !racio
namento da estrutura policial e judiciária, ora tomam 
o caminho inverso, o da unificação ampla, geral e ir
restrita. 

Agora como nunca, após os lamentáveis episó
dios da greve de policiais-militares em Minas Gerais 
e outros Estados, proliferam 'entendidos' em tudo o 
que diga respeito especialmente à segurança públi
ca. Entre esses "especialistas•, muitos pensam que 
a insegurança - o problema mais aflitivo para o povo 
brasileiro hoje - possa ser resolvido num passe de 
mágica. Oxalá fosse verdade., Alguns chegam a pas
sar da palavra à ação, querendo ressuscitar coisas 
do tipo Guarda Nacional para esvaziar as Polícias 
Militares ou, no sentido oposto, tentando transformar 
organizações policiais em instituições 'permanentes 
e regulares•, a nível constitucional, como se fossem 
exércitos particulares dos governadores de Éstados. 
Não faltam também frenéticos defensores e oposito
res da desmilitarização, da municipalização e por aí 
afora. O que em nada os preocupa, pelo visto, é 
exatamente o fulcro da deterioração do sistema cri
minal, do qual a Polícia é apenas um segmento. 
Uma deterioração que se manifesta no policiamento 
preventivo e repressivo, passa pela Polícia Judiciá
ria, angustia o Ministério Público, desespera a Ma-

gistratura, fere de morte - este sim - o sistema pri
sional e, finalmente, produz os periódicos abalos po
lítico-sociais balizados de crise no Judiciário, falên
cia do Estado, revolta nas PMs, motins nas prisões 
etc., com dois únicos resultados visíveis e importan
tes para a massa trabalhadora que constrói este 
País: a impunidade generalizada e a desbragada 
violência. 

Estamos vivendo uma fase de retórica mágica, 
quase sempre voltada para a produção de normas 
legais que, segundo seus autores, resolveriam o pro
blema. Mais leis, decretos e medidas provisórias, 
menos problemas! Mas, tais normas não passam, in
felizmentE!, de reedições de malfadadas experiências 
do passado, às vezes com nova roupagem. E, de 
leis, decretos, medidas provisórias, portarias, instru
ções o País já está abarrotado, assim como, "de 
bem intencionados, o inferno anda cheio" ... É tama
nha a profusão de diplomas legais que existem até 
os que entram em vigor, mas jamais são cumpridos, 
sem que ninguém perceba. 

Afirma-se que a insegurança e a impunidade 
são produzidas por estruturas arcaícas, estáticas e 
empedernidas, quando, na verdade, as organizações 
existentes funcionam a contento toda vez que são le
gitimamente exigidas pelos administradores do Esta
do, em suas raras atitudes de exação agora rebati
zadas de "vontade política", como se a obrigação de 
cuidar da coisa pública fosse apenas esporádica e 
emergencial. 

Em relação à Polícia, a questão basilar inde
pende, igualmente, de armas poderosas e moder
nas, pois, se assim fosse, meia dúzia de tanques de 
guerra resolveriam o problema da criminalidade. No 
segmento judiciário, a informatização e os juizados 
especiais de pequenas causas amenizaram, mas 
não obstaram a escalada dos problemas que entra
vam o Ministério Público e a Magistratura. E, quanto 
ao sistema prisional, vemos um quadro dantesco, 
que a imprensa retrata quase diariamente, com de
núncias de corrupção desenfreada e notícias de re
beliões nas cadeias, onde a promiscuidade entre 
presos de todos os matizes criminais, em depósitos 
abjetos sob qualquer ângulo da ciência penal que se 
lhes aplique, embrutece, revolta e produz mais e 
mais celerados. 

Com referência às falhas na segurança públi
ca, posso afirmar que o ponto fundamental se situa 
na retribuição pecuniária oferecida ao elemento hu
mano no qual se assenta todo o arcabouço opera
cional. E, dessa realidade, nem com a melhor mági
ca conseguiremos escapar. 
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Pagando 200, 300 ou 400 reais por mês, como 
se pode selecionar quem, por vocação e arriscando 
a própria vida, vá defender a nossa? Que atrativos e 
possibilidades de existência digna a sociedade esta
rá oferecendo a esses seus defensores? Até quando 
continuará o salário do medo capaz de obrigar o po
licial das grandes cidades a morar, com a família, 
onde o bandido manda? 

Hoje, há policiais sentindo-se mais vulneráveis 
que os demais cidadãos: sabem que, enquanto tra
balham, deixam as famílias como reféns implícitos 
da marginalidade. 

Existem também, é verdade, os que transpõem 
as largas portas da corrupção e do crime. São os 
desprovidos da vocação policial. Não são verdadei
ros policiais. Não passam de bandidos que usurpa
ram um distintivo ou uma farda. Há ainda os que se 
desesperam e acabam transformando a Polícia em 
bico, numa inversão de valores em que sua arma, 
aviltada, passa a ser instrumento de biscates. Mes
mo para isso, porém, estão previstos remédios le
gajs. Se não são aplicados ou o são inadequada
mente, a culpa é, no primeiro caso, de superiores 
que prevaricaram ou conluiaram-se. No segundo 
caso, que em alguns Estados se tolera oficialmente, 
a situação resulta da realidade ensandecida que 
anarquiza a hierarquia, arruína a disciplina e ames
quinha a dignidade profissional. 

Em se tratando das PMs, vale lembrar os ensina
mentos de Sun Tzu, ao escrever sua "A Arte da Guer
ra" e dizer, há 2.500 anos, que, pelos sistemas de pu
nições e recompensas adotados entre as tropas opo
nentes, podemos antever quem vencerá a batalha. 

Precisamos pensar no que governo e socieda
de estão procurando proporcionar aos nossos poli
ciais além de um nítido sistema de punições. E inda
gar até que ponto um ser humano anda na linha 
apenas por medo de ser castigado. 

No caso das polícias, o ponto mais importante 
é ser ou não competente para administrar o Estado 
com os olhos voltados para as necessidades básicas 
da população, entre as quais a segurança pública 
está no nível mais alto. A solução definitiva está em 
saber como, quando e onde aplicar o dinheiro públi
co para que se possa solidificar a base humana da 
estrutura policial com gente que realmente tenha vo
cação e sinta prazer no trabalho. Gente que tenha 
orgulho de ser responsável pela segurança e pelos 
direitos do seu semelhante. Gente que possa ser se
lecionada, treinada, reciclada, comandada e fiscali
zada num sistema que reconheça e retribua o seu 

valor social. O resto é balela. O que levo em conta é 
que os governos estaduais têm que reformular real
mente sua estrutura num plano nacional de seguran
ça pública, mas com um piso salarial condigno para 
todas as polícias. E o governo central precisa - isto 
sim - pensar objetivamente em como viabilizar seu 
apoio aos Estados desprovidos de capacidade para 
pagar esse salário decente às suas forças policiais. 

No Estado Democrático de Direito, os órgãos de 
segurança pública materializam um dos mais antigos 
sonhos dos povos. Concretizam anseios manifestados 
no transcorrer da História até através de revoluções. 
Por isso, a segurança pública constituí uma das pou
cas obrigações naturais e inalienáveis do Estado de
mocrático, ao lado da educação, da saúde e da justiça. 
Segurança pública executada para garantir a liberdade 
individual e a integridade física, moral e patrimonial das 
pessoas, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. Segurança para preservar verdadeiramente 
os direitos humanos. 

A Polícia é tão importante para a comunidade 
quanto o médico, para qualquer pessoa. Sem ela, 
não existe segurança e, sem segurança, não existe 
lar, cidade, sociedade ou nação. Não é à toa que 
surgiu o adágio •os governos passam, a polícia fica". 
Até a Revolução Francesa, na sua Declaração dos 
Direitos Naturais e Imprescindíveis do Homem, insti
tui uma fo;ça pública para garantir a segurança dos 
cidadãos. 

Se não acreditarmos que a segurança pública é 
a garantia do Estado democrático, não vamos perma
necer por longo tempo nesta caminhada para uma de
mocracia ideal. A segurança pública é o aval que ga
rante o mais, pois, sem ela, nada do restante existe. 

Por tudo isso, o policial é um servidor especial. 
Executa um trabalho que o Estado tem obrigação de 
manter bem estruturado, como faz com o serviço diplo
mático e as Forças Armadas. O policial deve ser visto, 
não como um detentor de privilégios, mas simplesmen
te a partir dessa ética especial, porque é ele quem ga
rante a tranqüilidade da cidadania e, por conseqüên
cia, a sobrevivência da democracia. A polícia concreti
za a aplicação do ordenamento jurídico. E a população 
já sabe - e, se não sabe, intui - que a democracia 
pode acabar se não houver ordem. O Estado demo
crático ruirá, se não contar com uma política séria de 
segurança pública, porque ela serve para dar seguran
ça ao cidadão, principal função da democracia. 

À tentativa, ainda em curso, de transformar as 
polícias militares em exércitos estaduais à disposi
ção dos governadores, através de uma proposta de 
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emenda constitucional desvirtuada no Congresso 
Nacional, contrapõe-se o interesse de centralizar 
nas mãos da União o poder de polícia tradicional
mente reservado aos Estados. Tenta-se, também, 
retirar do texto constitucional as menções aos órgã
os incumbidos de executar a segurança pública. As 
polícias não mais estariam institucionalizadas pelo 
artigo nº 144 da Constituição Federal. A existência, 
destinação e nomenclatura desses órgãos passa
riam a depender exclusivamente da legislação esta
dual. Cada Estado estabeleceria seu sistema policial 
como bem lhe aprouvesse. 

Será que não existe quem esteja pensando até 
em privatizar a Polícia, num País já com um exército 
particular de mais de 300 mil vigilantes bancários e 
guardas particulares, um efetivo superior ao de nos
sas Forças Armadas? Minha preocupação aumenta 
porque, com o fim da guerra fria, houve crescimento 
explosivo do crime organizado, esp(.>cialmente em 
relação ao tráfico de drogas e de armas, praticamen
te no mundo todo. Os tentáculos dessas máfias, que 
!aturam cerca de meio trilhão de dólares por ano -
dinheiro suficiente para corromper a maior parta da 
Humanidade - passaram a disputar mercados com 
as ramificações criminosas que já aluavam no Oci
dente e a usar os mesmos canais para as operações 
que lhes dão o combustível necessário para crescer 
e fortalecer-se, isto é, a "lavagem de dinheiro•. Ne
nhum país está a salvo dessa investida, que consti
tui, hoje, a maior ameaça às democracias, com um 
rastro de violência e corrupção. 

Numa Constituição tão detalhista como a nos
sa, por que não especificar quais são os órgãos in
cumbidos da segurança pública e o que lhes compe
te? É de suma importância essa institucionalização 
para proteger a Polícia da fragilidade da lei co·mum, 
que se modifica num átimo em comparação com o 
tempo e as discussões necessários para alguma 
mudança constitucional. Uma coisa é modificar a lei, 
outra é alterar a Constituição, que determina como a 
Nação permanecerá politicamente organizada, inde
pendentemente dos modismos de momento, Só na 
tranqüilidade institucional - nunca na simpatia ou an
tipatia passageira de quem quer que seja - assen
tam-se as possibilidades de atuação imparcial da 
Polícia, seja ela federal, estadual, municipal, civil ou 
militar. Se não houver a garantia constitucional, a 
Polícia estará desamparada, enfraquecida. E fortale
cidos estarão os inimigos da cidadania brasileira. 

Houve aplausos gerais quando as polícias ci
vis, com as atribuições de Polícia Judiciária, passa-

ram a figurar na Constituição e a Polícia Federal re
cebeu pelo menos a maior parte do tratamento que 
reivindicara junto aos membros da Assembléia Na
cional Constituinte. Isto aconteceu em outubro de 
1988. Menos de nove anos depois, intenta-se tama
nho retrocesso, isto é, destruir a Polícia como órgão 
instituído constitucionalmente. 

Ora, no que diz respeito aos funestos aconteci
mentos da greve nas Pms, o governo federal já dis
põe de um poderoso mecanismo que, na realidade, 
mantém aquelas organizações policiais atreladas à 
União. Dispõe desse mecanismo, aliás, há muito 
tempo. Trata-se da lnspetoria Geral das Polícias Mi
litares - IGPM, órgão do Ministério do Exército in
cumbido de gerir indiretamente o policiamento pre
ventivo e ostensivo, pois lhe compete fixar os efeti
vos das corporações, tipo e quantidade de arma
mento, planejamento etc. A IGPM chega a interme
diar o el"!vio de homens das Pms para integrarem 
forças de paz da ONU, como aconteceu na África, 
na Bósnia e outras áreas conflagradas. 

Se for para continuar a fazer mágicas, será 
melhor chamar o David Copperfield ao governo. Pelo 
menos, assim, os novos "técnicos" assumiriam a 
responsabilidade por dar força a aprendizes de feiti
ceiro que podem fazer panelas, cadeiras, vassouras, 
tudo voar pelos ares sem saber como parar. Os re
médios reais estão à vista e têm nome. São eles: sa
lário, vocação, seleção, instrução, reciclagem, fiscali
zação, hierarquia, disciplina e comando. 

Os policiais funcionam também como sensores 
éticos e auditivos da grande máquina estatal destinada 
a fazer justiça. E é na rua ou na delegacia, em seu pri
meiro cantata com a Polícia, que o cidadão procura 
por justiça. Depois, cristaliza definitivamente seus sen
timentos, se verifica que, em função da fase policial-ju
diciária, a ofensa que o vitimou mereceu um processo 
em juízo e seu ofensor recebeu as penas da lei. 

A questão da segurança pública é apenas um 
aspecto do problema maior, que abrange todo o sis
tema criminal brasileiro. Mas, até mesmo quando o 
serviço policial pouco tem a ver com um desfecho 
desfavorável à vítima ou à opinião pública, a Polícia 
paga caro por ser o elo mais visível da corrente que 
movimenta o sistema. 

Pouco depois de assumir o cargo de Superin
tendente da Polícia Federal em nosso Estado, pro
movi a instauração de mais de mil inquéritos sobre 
fraudes na Previdência Social, do mesmo tipo da
quelas que, até hoje, sangram os cofres públicos e 
esvaziam os bolsos de pensionistas e aposentados. 
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Até prisões em flagrante foram feitas, porém, no fi
nal, praticamente todo o trabalho deu em nada por
que excelentes advogados, muito bem pagos, utiliza
ram as brechas da lei, procrastinaram as fases judi
ciais e levaram os processos à prescrição. O Poder 
Judiciário ficou de mãos atadas e o sentimento de 
frustração que senti deve ter sido o mesmo de pro
motores e juízes. Contudo, poucas pessoas sabem 
o que aconteceu e deve, estar atribuindo à Polícia o 
fato de aqueles bandidos estarem impunes. 

Naquela ocasião, os juízes de Direito - talvez 
os servidores mais abnegados da nossa sociedade -
já estavam sobrecarregados com milhares de pro
cessos e lhes era materialmente impossível contra
por-se a manobras processuais procastinadoras. 
Nos anos seguintes, procurei observar de perto, nas 
áreas judiciais federal e estadual, a escalada desse 
problema que acabou recebendo o nome de crise no 
Poder Judiciário. 

Mas, afinal, o que vem a se essa "crise• no Po
der Judiciário, se o emprego do termo, no caso, não 
pG<ie significar manifestação violenta e repentina de 
ruptura de equilíbrio, como exigem os dicionários? 

Ora, os entraves, que não atingem apenas a Jus
tiça, representam o efeito crônico da falta de vergonha 
ou do excesso de incompetência de alguém que, no 
devido tempo, não honrou o poder recebido e furtou-se 
ao múnus público de impedir que a situação evoluísse 
até este ponto. Cerno resultado, todo o sistema crimi
nal quase se esboroa e está agora a exigir urgente re
visão. Aliás, a grita é geral, tanto em relação às polí
cias, como aos demais segmentos da máquina desti
nada a produzir segurança pública e justiça 

No que diz respeito ao Judiciário, encontramos 
excelente diagnóstico no livro recém editado sob o 
título "Corpo e Alma da Magistratura Brasileira', em 
que estão expostos os resultados estatísticos da 
maior pesquisa já feita entre os nossos juízes, a pe
dido da Associação Brasileira de Magistrados. Nin
guém melhor que os magistrados - protagonistas 
centrais dos acontecimentos - para descrever o dra
ma e indicar as saídas. E 91,9% deles dizem que o 
Poder Judiciário tem estrutura ultrapassada e, por 
isso, seus serviços são morosos e caros. Além dis
so, 82% concordam em que o nosso Direito Proces
sual é anacrônico. Essas duas assertivas indicam a 
necessidade imediata de modernizar a estrutura 
operacional dos nossos tribunais, numa iniciativa 
que deve partir do próprio Poder Judiciário, com total 
apoio do Legislativo e do Executivo. Sinalizam tam
bém a premência de reforma dos nosso códigos de 

processo (penal, civil, comercial etc.) para sua atuali
zação por iniciativa do Poder Legislativo, com inte
gral apoio do Judiciário e do Executivo. 

Ambos os princípios devem orientar-se - con
forme se depreende dos resultados da pesquisa -
pela necessidade de aproximar o Judiciário da maio
ria da população; diminuir as formalidades dos pro
cedimentos judiciais; modernizar a legislação, dela 
retirando elementos ultrapassados que dificultam a 
realização da justiça; baratear os custos proces
suais, colocando-os ao alcance de todos; dinamizar 
e aprimorar as ações da Polícia Judiciária e do Mi
nistério Público; dotar o Poder Judiciário de recursos 
materiais em quantidade e qualidade compatíveis 
com suas necessidades e dar-lhe magistrados em 
número adequado ao tamanho da população, bus
cando-se atingir uma relação ideal de 1 juiz para 
7.500 habitantes, ou seja, o dobro do número exis
tente hoje. 

Sei que, além da falta de recursos humanos e 
materiais para desafogá-lo, outra preocupação reina 
no Poder Judiciário, a mesma preocupação que afli
ge o Ministério Público e a Polícia, pois contribui 
para entravar ainda mais os seus mecanismos de 
atuação. Trata-se da execução das penas. 

Como e onde manter presos os autores de deli
tos, se a execução penal passou a ser uma questão 
de aritmética? Ou seja, saber quantos estão recolhidos 
em celas já superlotadas, em condições mais que de
sumanas, e descobrir quantos se pode colocar em li
berdade, a fim de dar lugar aos que estão chegando. 

A Folha de S.Paulo apresentou matéria, dia 5 
último, que, por certo, deve ter estarrecido a opinião 
pública. Publicou fatos de há muito conhecidos nos 
meios oficiais, mas que somente motivam ações, as
sim mesmo paliativas, quando ensejam emergências 
e podem adquirir características que, no entender do 
povo, acabarão por acentuar o sentimento de impu
nidade. A reportagem desnuda a corrupção que, 
apesar de tudo o que já aconteceu, continua domi
nante na Casa de Detenção de São Paulo, o maior 
presídio da América Latina, onde o tráfico de drogas, 
as fugas patrocinadas e os privilégios rendem altas 
somas a esquemas organizados. Outro fato impres
sionante é o de que ocorrem dez fugas por dia, em 
média, no Estado de São Paulo, conforme demons
tram os dados relativos a 1996, quando 3.957 deten
tos conseguiram escapar de distritos e cadeias su
perlotados, em 589 evasões. Segundo tal levanta
mento, 51 ,8% da população carcerária dos distritos 
policiais não poderiam, por lei, estar ali recolhidos. 
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Nesses distritos, os delegados· e seus agentes foram 
transformados em carcereiros, tal a quantidade de 
presos colocados sob sua responsabilidade. Quase 
nenhum tempo encontram mais para bem executar 
as funções de Polícia Judiciária. O número de pre
sos nessas condições atingia a 29.799, dia 16 últi
mo, para 15.842 vagas superestimadas. Superesti
madas porque a Lei de Execução Penal determina 6 
metros quadrados como área mínima por preso e, 
em diversos distritos, essa área mínima não chega a 
meio metro quadrado, ou seja, o tamanho de duas 
páginas de jornal. 

O preclaro prof. João Benedicto de Azevedo 
Marques, Procurador de Justiça, Secretário de Admi
nistração Penitenciária do Estado de São Paulo e 
herdeiro daquela situação funesta, ressalta no seu 
trabalho "Uma Nova Política Penitenciária para São 
Paulo" que "no Brasil, a população carcerária já ul
trapassa a casa dos 130 mil pre~os para pouco mais 
de 60 mil vagas ideais, existindo, de outro lado, per
to de 250 mil mandados de prisão expedidos aguar
dando cumprimento". 

Surge agora, finalmente, algo que parece desti
nado a, pelo menos, dar lógica e alguma ordem 
àquele procedimento aritmétrico de execução penal. 
Desde que assumi minha cadeira de Senador, for
mulei alguns projetas de lei destinados ao que consi
dero aperfeiçoamento da legislação penal. Defendi, 
durante todo este tempo, a necessidade de adotar
mns tratamento diferençado ao dependente de dro
gas e ao traficante. Preguei a importância de fazer
mos o que - desculpem-me pela agressão ao verná
culo - chamo de despenalização do usuário de dro
gas proibidas, desde que não tenha praticado outro 
tipo de delito, para podermos lhe dar oportunidade 
de recuperação. Essa idéia veio incorporar-se à cor
rente que engrossa, hoje, o movimento destinado a 
ampliar o elenco de penas alternativas previsto no 
Código Penal, idéia que esposo porque busca huma
nizar consciente e tecnicamente a penalogia, ao 
mesmo tempo em que intenta abrandar a sobrecar
ga das autoridades no Judiciário, no Ministério Públi
co e na Polícia, livrando-as da incrível perda de tem
po e trabalho com os delitos de menor poder ofensi
vo. Outros resultados seriam a abertura de espaço 
nas cadeias para acolher os delinqüentes mais vio
lentos e o incremento das oportunidades para o cri
minoso principiante poder regenerar-se evitando seu 
cantata promiscuo com os delinqüentes habituais. 

Acompanhei há dias, pelo Jornal Nacional da 
TV Globo, um caso bastante ilustrativo, como tantos 

outros noticiados normalmente e que me causam re
pulsa. Em ltumbiara, Goiás, um jovem trabalhador 
da roça, analfabeto, já estava preso há 10 meses-
10 meses, vejam bem - numa cadeia infecta, em 
meio a perigosos delinqüentes, pelo furto de duas la
tas de cera de um mercado, quando se verificou que 
o verdadeiro condenado não era ele, mas sim seu ir
mão, desaparecido desde a época do furto. Enquan
to isto, outro fato chocava a Nação. Em Bras ma, um 
bando de desalmados comprara álcool num posto de 
gasolina e voltara ao local, onde vira um pobre índio 
pataxó a dormir no ponto de ônibus, para queimá-lo 
vivo. Mas, neste caso, o dolo- mesmo o eventual -
não foi juridicamente reconhecido, descaracterizan
do o homicídio qualificado. Os jovens responderão 
por lesões corporais seguidas de morte e, provavel
mente, ficarão proporcionalmente menos tempo pre
sos do que o lavrador analfabeto. 

Será que aquele rapaz, o das duas latas de 
cera, preso na casa do pai, em Uberlândia, Minas 
Gerais, levado para outro Estado e inocentado após 
quase um ano,-não carregará consigo nenhum res
sentimento permanente contra uma sociedade que o 
tratou de maneira tão injusta e impiedosa, ao mesmo 
tempo em que se mostrava benevolente com um 
bando de assassinos? Além disso, não teria ele 
aprendido nada de ruim na cadeia? E seu irmão, de
pois que for preso para cumprir a desproporcional 
pena, privado da liberdade em mistura a criminosos 
de toda espécie por ter cometido o "terrível" furto de 
duas latas de cera, terá estrutura intelectual e psico
lógica suficiente para aceitar o castigo sem pensar 
em vingança? O mais provável é que sofrerá a in
fluência de criminosos experientes ou procurará 
igualar-se a eles, aceitando o seu exemplo e a sua 
liderança. Se isto acontecer - e parece fatal que 
aconteça -, todo aquele tempo e o trabalho pago 
com dinheiro do povo terá servido apenas para a for
mação de mais um pós-graduado no crime, exala
mente no sentido inverso daquele que se espera do 
Direito Penal. E quem garante que a decisão, no 
caso do índio assassinado, não decorreu da postura 
meramente aritmética da nova penalogia? O que ve
mos é um desconcerto total! 

Pelo menos parte desses problemas poderia 
ser evitada se já possuíssemos a lei que está em 
gestação no Congresso Nacional desde o ano pas
sado. Refiro-me ao Projeto de Lei nQ 2.684, de 1996, 
aprovado dia 24 último, na Câmara dos Deputados, 
e que seguiu para apreciação pelo Senado Federal, 
onde tive a honra de ser designado como seu rela
tor. De iniciativa do Poder Executivo, ele altera sete 
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artigos - do 43 a 47, além do 55 e 77 - do Código 
Penal para ampliar o rol das penas alternativas, en
tre outras providências. 

Um dos maiores batalhadores pela adoção 
dessa conduta penal, prognosticada em diversos 
simpósios da ONU e entidades internacionais de di
reito, tem sido o ilustre Prof. Dr. Damásio E. de Je
sus, orgulho para as letras jurídicas em nosso Esta
do. É dele também denodado esforço no sentido de 
aplicarmos outras medidas, entre elas a probation, 
recomendadas naqueles simpósios, nos quais repre
sentou o Brasil com brilhantismo. 

A orientação da ONU embasa-se no sucesso de 
tais medidas em países como Estados Unidos e Ja
pão, além de diversos europeus. Por exemplo, na Ale
manha, apenas 6% dos condenados - obviamente os 
de maior potencial ofensivo, do tipo daqueles que quei
maram vivo o índio pataxó- são internados em presí
dios. Como ressalta o catedrático de Criminologia, 
Execução Penal e Política Criminal da Universidade de 
Bochum e ex-ministro da Justiça, Prof. Hans-Dieter 
SChwind, em seu trabalho "Execução Penal na Alema
nhã", mais de 80% dos criminosos "recebem somente 
pena pecuniária e o restante se refere principalmente a 
condenados a prisão com sursis. 

O Prof. Damásio de Jesus costuma lembrar 
que as penas alternativas "são sanções de natureza 
criminal diversas da prisão, como a multa, a presta
ção de serviço à comunidade e as interdições tem
porárias de direitos, pertencendo ao gênero das al
ternativas penais". Este gênero de medidas, que en
volve o sursis, a suspensão condicional do proces
so e o perdão judicial, objetiva "impedir que, ao autor 
de uma infração penal, venha a ser aplicada pena 
privativa de liberdade". 

Nosso Código Penal já prevê quatro penas al
ternativas, que aquele projeto de lei eleva para qua
torze, entre elas a prestação pecuniária; perda de 
bens e valores em favor do Fundo Penitenciário Na
cional; prestação de serviços à comunidade ou enti
dades públicas; proibição de exercício de cargo, fun
ção ou atividade pública, bem como de mandato ele
tive, e de profissão, atividade ou ofício que depen
dem de habilitação oficial, de licença ou autorização 
do Poder Público. 

Essa é a realidade do nosso sistema criminal. 
Mas, há quem atribua à imprensa boa dose de res
ponsabilidade pelo descrédito, assim como pelo au
mento da criminalidade violenta. Considero esse jul
gamento uma atitude radical, fora da realidade. 

Uma notícia é como o espelho que reflete o que 
está acontecendo ao seu redor. Que culpa ou mérito 
terá o espelho, se nos mostrar feios ou bonitos? Da 
mesma fonna, os órgãos de imprensa apenas reprodu
zem a realidade quando a divulgam com isenção. 

Entendo que notícia é o fato puro, recente, in
comum e de interesse coletivo, apartado da opinião 
e interpretação de quem o veicula. Responde so
mente às questões o que? quem? onde? como? 
por que? Só isso. Creio que seja mera propaganda 
a apresentação do fato, subordinada às paixões, 
predileções ou interesses do comunicador. Quem 
assim age, ainda que se diga jornalista, não está 
exercendo o jornalismo. Por outro lado, há honesti
dade na opinião e interpretação jornalísticas somen
te quando se fundamentam na notícia. Se assim não 
for, opinar ou interpretar profissionalmente, num ór
gão de imprensa, nada mais é do que disfarçar a 
mentira. 

Bem, mas por que toda essa preocupação com 
a liberdade de informar e ser infonnado, assim como 
de publicar a própria opinião ou a de terceiros? A 
resposta vem da Constituição Federal, cujo art. 1º, 
parágrafo único, reza: 

"Todo o poder emana do povo, que o 
exercer por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos tennos desta Constituição. • 

Com isto, a liberdade de imprensa transcende 
o plano ideológico para adquirir sentido prático. Ora, 
se todo o poder pertence ao povo e é por ele exerci
do direta ou indiretamente, há necessidade absoluta 
desse povo manter-se bem infonnado para que pos
sa existir e funcionar o Estado Democrático de Direi
to. Há necessidade de disseminar a informação en
tre as massas para que a democracia possa existir e 
prosperar. E é exclusivamente através dos órgãos 
de comunicação social que o povo consegue infor
mações em quantidade e com rapidez suficientes. A 
Imprensa é o adubo para as raízes do Estado De
mocrático de Direito. Sem ela, não poderia existir de
mocracia. 

Aliás, diz a sabedoria popular que saber é po
der. Esta afirmação é tão velha quanto a História. 
Saber é poder principalmente porque, quem sabe 
algo sobre alguém, tem poder sobre ele. Tanto isto é 
verdade que todas as ditaduras buscam dominar a 
imprensa para deter o monopólio da informação sem 
o qual lhes é impossível sobreviver. Aí reside a cha
ve dos mecanismos de força dos órgãos oficiais de 
informação e de espionagem, que são tão podero
sos quanto o seja o domínio exercido sobre as notí-
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cías pelo regime que integram. ~ , ._i também a im
portância do Jornalismo, livre e autêntico, pois é ele 
que dissemina a informação entre o povo, que difun
de a sua interpretação e que irradia as opiniões de
correntes. São os jornalistas, através dos órgãos de 
imprensa, que democratizam a informação e, demo
cratizando-a, asseguram a existência do Estado De
mocrático de Direito, sem o qual não há como reco
nhecer a legitimidade de qualquer instituição e a pró
pria democracia. 

Quanto mais informado for, mais livre será o 
ser humano. O máximo de evolução da humanidade 
será atingido quando a liberdade individual plena for 
igual para todos os cidadãos e seus representantes. 
Democratizando a informação, o jornalista cumpre a 
missão social de manter a cidadania na rota que 
conduz inevitavelmente a esse estágio, ou seja, ao 
topo da escala de evolução da humanidade. E essa 
missão é árdua e perigosa, haja vista para o fato de 
que o Comitê para proteção dos Jornalistas (CPJ), 
com sede nos EUA, registrou a morte de 474 profis
sionais em serviço, nos últimos 10 anos, em todo o 
mundo, a maioria vítima de assassinato. Quase cin
qüenta profissionais de imprensa por ano, sem con
tar aqueles eliminados em países dos quais não se 
têm sequer estatísticas. 

Nunca deveremos esquecer os gravíssimos ris
cos que se corre ao admitir a possibilidade de coibir 
alguma daquelas liberdades. Quem prega nesse 
sentido, geralmente está imbuído de más intenções 
ou é arauto do obscurantismo. Um exemplo clássico 
disso surgiu na fala do então governador Belkeley, 
da Virgília, em 1671, ao reconhecer o fato de a im
pressão tipográfica e o ensino estarem menos de
senvolvidos naquela colónia que nas situadas mais 
ao norte dos Estados Unidos. O que ele disse, não 
fosse trágico, soaria hoje como piada. É o seguinte: 

"Mas, agradeço a Deus não termos es
colas e impressão livres; e espero que não a 
tenhamos neste século; o ensino trouxe ao 
mundo a desobediência, a heresia, o secta
rismo; e a impressão tipográfica os divulgou, 
assim como as difamações contra o gover
no. Deus 11os livre de ambos." 

No prólogo da consagrada obra Freedom of 
Speech and Press in America (Liberdade de Palavra 
e Imprensa na América), o juiz norte-americano, Dr. 
William O. Douglas, escreveu: 

'Palavra livre e imprensa livre - não 
naves espaciais ou automóveis - são os 
símbolos importantes da civilização ociden-

tal ( ... ). Nenhum regime totalitário pode con
ceder liberdade de palavra e de imprensa. 
Idéias são coisas perigosas - as mais peri
gosas do mundo, porque obsedam e persist
em. Aqueles comprometidos com a demo
cracia vivem perigosamente, pois se dispõ
em a jamais silenciar uma vàz de protesto 
ou uma pena de rebeldia." 

Podemos ler na Eng/ish Constitutiona/ History 
(História Constitucional Inglesa), de Taswell-lang
mead, à página 759, que, enquanto vigorou o siste
ma de licença para a imprensa inglesa, 

"autores e impressores de obras censu
ráveis eram enforcados, esquartejados, muti
lados, expostos no pelourinho, vergastados ou 
simplesmente multados e encarcerados, de 
acordo com a índole dos juízes; e as obras 
eram incineradas pelo carrasco público'. 

O sistema de licença - vedado expressamente 
em nossa Constituição, conforme o § 62 do seu arti
go 220 - terminou por ser abolido em solo inglês em 
1695. Isto não significou, porém, o advento da liber
dade de imprensa na Inglaterra, somente conquista
da em 1843, cinqüenta anos após os Estados Uni
dos terem proclamado sua Constituição. 

lá como cá, também vemos veículos de comu
nicação social vivendo do escândalo e da violência. 
Cidadãos mais letrados gostariam de dispor de uma 
imprensa que fosse menos marrom. Mas, a respeito 
disso, escreveu o saudoso Dr. José Nabantino Ra
mos, prodígio do Jornalismo brasileiro, com palavras 
que se aplicam a todo tipo de órgão de comunica
ção, seja jornal, revista, rádio ou televisão: 

'Muitas pessoas bem intencionadas 
desejam que o jornal não publique matérias 
que revelam desgraças sociais. O crime, a 
miséria, o suicídio, o sexo- deveriam ser ig
norados ou publicados com toda discrição. 
( .•. ) Entre os deveres do jornal figura, preci
puamente, o de informar e ele estaria faltan
do a esse dever se omitisse ou escondesse 
as desgraças sociais. Apresentaria aos leito
res falsa imagem do mundo e acabaria sen
do repudiado por eles. A imprensa, aliás, 
quando publica desgraças sociais, não aten
de apenas à curiosidade dos leitores. Tam
bém denuncia fatos, e essa denúncia deixa 
os Poderes Públicos na obrigação de dili
genciar a solução daqueles que estejam ao 
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seu alcance remediar. É o aspecto positivo 
do sensacionalismo, quando manipulado ha
bilmente pelo jornalista. O jornal de qualida
de sabe perfeitamente temperar o destaque 
da matéria com o interesse público. O jornal 
popular preocupa-se mais com o destaque. 
E o jornal de escândalo faz apenas espalha
fato, porque essa é a técnica de explorar 
paixões humanas, elevar a_circulação e ga
nhar dinheiro." 

É evidente que a influência dos veículos de co
municação, no campo criminal, acontece numa pista 
de mão dupla. Mesmo sem praticar os delitos de in
citação ao crime e de apologia do crime ou de seu 
autor, previstos na Lei de Imprensa (Lei nº 
5.250/67), podem eles influir no aumento da violên
cia, ou melhor, da criminalidade violenta. Mas tam
bém, no sentido inverso, podem colaborar com as 
autoridades no combate a esse e a outros tipos de 
delinqüência, especialmente os chamados crimes do 
'coJarinho branco'. 

Após quase 45 anos de vida pública, a maior 
parte passados no exercício do poder de Polícia, 
creio-me apto a testemunhar que os estímulos pro
porcionados pela imprensa dirigem-se muito mais no 
segundo sentido que no primeiro. Aliás, acho teme
rário afirmar que a imprensa tenha algo a ver com a 
escalada da violência no Brasil, enquanto não surgir 
alguma pesquisa séria, de cunho científico, que 
comprove tal afirmação. Pelo que sei, essa violência 
que vemos à solta é o preço pago pela Nação pôr 
muitos anos de descaso do Poder Público com a 
educação, a segurança, a justiça, a saúde, a mora
dia popular, a reforma agrária e tantas outras neces
sidades elementares da sociedade. Um descaso que · 
correu paralelo ao exercício de um capitalismo de 
Estado no qual privilégios e prioridades dados às 
empresas estatais, manejadas por políticos, avilta
ram aquilo que só ao Estado compete realmente 
realizar no campo social como razão e justificativa 
para a própria existência. 

No desapreço pela educação, segurança pública 
~ e justiça, originou-se a corrupção, a ignorância e a po

breza em que se mantém nosso povo. Nesse menos
prezo por coisas tão importantes, encontramos a raiz 
da impunidade e, por conseqüência, o incentivo ao cri
me em todas as suas formas. O que tenho visto é nos
sa imprensa, com raras e insignificantes exceções, dar 
combate exatamente a esses dínamos da violência, na 
esperança de, combatendo-os, impedi-los de produzir 
mais criminosos e mais delitos. 

Entre os projetes de lei em andamento no Sena
do Federal, encontra-se o de número 173/91, ao qual 
foram apensadas diversos outros. Esta proposição é 
de autoria do eminente Senador Josaphat Marinho e 
versa sobre uma nova Lei de Imprensa. Dispõe sobre 
a liberdade de imprensa, de opinião e de informação, 
disciplina a responsabilidade dos meios de comunica
ção, e dá outras providências. Relatado com um subs
titutivo pelo insigne Deputado Vilmar Rocha, perten
cente ao meu partido - Partido da Frente Uberal (PFL), 
o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara, na semana passada. Irá agora a 
plenário. O Presidente da Federação Nacional dos Jor
nalistas (FENAJ), "ilustre jornalista Américo Antunes, 
qualificou-o como uma Lei de Imprensa democrática e 
cidadã'. Em minuciosas considerações, disse que, 
"diante do poder crescente - e descomunal - da infor
mação nas sociedades contemporâneas, não há como 
negar a necessidade de um instrumento público, de
mocrático, que assegure a mais ampla liberdade de 
expressão e manifestação, fixando com justiça as res
ponsabilidades dos jornalistas e dos meios de comuni
cação em caso de abuso ou deformação no exercício 
desse direito". 

A Lei de Imprensa em vigor (5.250/67) possui 
dispositivos repudiados pelos jornalistas. Entre tais 
dispositivos estão as possibilidades de censura pré
via, apreensão de publicações, prisão de jornalistas 
e proteção de autoridades diante do trabalho investi
gativo da reportagem. Parece que esses pontos se
rão eliminados na nova lei. Paralelamente - segundo 
a Fenarg -, os jornalistas adquiriram a convicção de 
que "os deveres dos meios de comunicação' e os 
seus próprios "deverão estar absolutamente assegu
rados na nova lei". Consideram fundamental, por 
exemplo, a "garantia da pluralidade de versões, so
bretudo em matéria controversa, para impedir a ma
nipulação e a distorção da notícia', como está ratifi
cado no substitutivo do relator. Além disso, mostram
se satisfeitos com a manutenção de alguns dispositi
vos fundamentais, muito discutidos no início da tra
mitação do projeto, como a obrigatoriedade de ca
racterizar a matéria paga; a proteção ao jornalista 
com referência a matéria de sua autoria alterada no 
processo de edição; a determinação ao órgão de im
prensa para manter serviços de atendimento ao pú
blico; agilidade no direito de resposta para a rápida 
reparação da ofensa cometida através da imprensa; 
e a substituição da pena privativa de liberdade, nos 
casos de abuso da liberdade de imprensa, pela de 
prestação de serviços à comunidade. 

Em conclusão, posso afirmar que 
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• a questão da nossa insegurança faz 
parte de um contexto que envolve também o 
Judiciário e o Ministério Público, como um 
tripé que sustenta a segurança pública e a 
justiça. Qualquer falha grave num desses 
setores invalida a atuação dos outros dois. 
Não há, portanto, como resolver a crise em 
um deles, sem resolver os problemas dos 
demais, pois todos, no final, são interdepen
dentes e estão interligados no mesmo objeti
vo, que é garantir a cidadania e dar tranqüili
dade à população; 

• a curto prazo, a questão policial só 
poderá ser resolvida se o Estado investir na 
seleção, formação, fiscalização, reciclagem e 
aperfeiçoamento constante dos executores da 
segurança pública. Tudo isto depende, funda
mentalmente, de melhor oferta e restrição sa
larial para que, entre outras coisas, haja, logo 
de início, mais possibilidade de seleção por 
vocação na base do sistema; e 

• realmente, há carência ética entre 
alguns órgãos de comunicação social. Mas, 
para que, por conta dessas exceções, não 
se dê força aos que pregam a censura e se 
acabe colocando em risco a existência da 
democracia, a própria imprensa poderia ins
tituir um foro privado no qual, a exemplo do 
que já acontece com a publicidade, ela mes
ma determinasse alguns princípios éticos 
gerais, por consenso, e supervisionasse sua 
aplicação. 

Desculpem-me se me alonguei no exame de 
temas tão cativantes quanto momentosos. Parece
me que, no Brasil, já aconteceram suficientes expe
riências em atividades cruciais ao funcionamento do 
Estado Democrático de Direito que precisamos de
fender por todas as formas. Dessas experiências, ti
ramos muitas lições. algumas bem amargas. Está na 
hora de passá-las a limpo. Com trabalho, muito tra
balho. E sem mágicas. 

Era o que queria lhes comunicar. 

Muito obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, a nonagési
ma oitava Conferência lnterparlamentar, realizada 
semana passada no Cairo, tratou de temas diversos, 
entre eles a situação política, económica e social do 
mundo. Outro ponto discutido foi a garantia de uma 
democracia durável, repensando e reforçando as li-

gações entre P 2rlamento e Povo. Matéria de grande 
modernidade foi o "emprego num mundo globaliza
do''. Pretendia comp3recer à reunião, onde estava 
inscrito para faiar sobre esta última proposição, mas 
assuntos de ordem política e pessoal me impediram 
de comparecer ao evento. 

A primei.-a Conferência lnterparlamentar reali
zou-se em Paris, no ano de 1889, por iniciativa de 
parlamentares da Gcã-Sretanha e da França e tratou 
de questões !igadas à arbitragem internacional. De 
lá para cá, r.1esmo durante os dois conflitos mun
diais, as reuniões continuaram, e foi criada a União 
lnterparlamentar com a finalidade de facilitar o con
tato entre os membros de Parlamentos do mundo; 
procurar fortalecer e desenvolver as instituições de
mocráticas: e promover a paz e a cooperação entre 
os povos. 

O Grupo Brasileiro, fundado em 1954 e ofiCial
mente reconhecido pe!o Senado Federal e pela Câma
ra dos Deoutados no ano seguinte, teve a iniciativa, 
em 1958, quando da reaiizaçãa da Conferência lnter
pariamentar no Rio de Janeiro, da criação do Grupo 
Regional Americano da União lnterparlamentar, inte
grado por Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Peru, Ve
nezuela, Nicaràgcla e Panamá, o qual acabou sendo a 
origem do Pariamenio Latino-Americano. 

O Brasii tem tlilo papel de relevo no Grupo e já 
ocupou posições importantes na União Parlamentar, 
sobressaindo-se par meio da atuação de vários de 
"eus parlamentares, valendo lembrar alguns nomes 
que se destacaram, como os de Satumino Braga, 
Ranier! Mazzilli. Célio Borja, Djalma Marinho, Ruy 
Palmeira. Flávio Marcí!io, Tarso Outra, Mem de Sá, 
Tancrecio Neves. Ney Braga e tantos outros. 

Nesta última reunião, o debate sobre a situa
ção pa!ítica, iiconõmica e social no mundo aluai e 
aqueles sobre a manutenção de uma democracia 
estável, repensando e reforçando as ligações entre o 
Parlamento e o povo, deram ensejo a uma série de 
discussões interessantes. O tema foi aberto a uma 
gama variada de assuntos, como o funcionamento 
da democracia, o respeito aos direitos humanos, as 
eleições parlamentares, as consultas populares, os 
referendos. o papel dos partidos políticos, os meca
nismos de ligação entre os parlamentares e os cida
dãos, a interação entre o mundo político e a mídia_ 

O quinto ponto da reunião, "Emprego num 
Mundo Globalizado", permitiu a abordagem de maté
rias de interesse relevante e atual, como o trabalho 
infantil, o trabalho escravo e a situação dos trabalha
dores imigrantes. 
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Senhor Presidente, 

Era sobre a Realidade Globalizada que eu pre
tendia falar na Conferência do Cairo, assunto que 
vem preocupando parlamentares de todo o mundo, 
pois a integração no processo contemporâneo de 
globalização da economia é, para qualquer país, não 
só vantajosa e desejável, mas também praticamente 
inevitável. Sabemos, Senhor Presidente que a cres
cente fusão dos mercados nacionais em um só mer
cado mundial é uma realidade irrecusável. Essa fu
são trará benefícios inegáveis a todos os países, 
pois a economia nacional integrada internacional
mente cresce mais depressa do que quando perma
nece fechada ou ignora a eficácia dos mecanismos 
de mercado. 

Embora isso seja verdade, o processo de glo
balização e a redução das barreiras ao comércio in
ternacional acarretam, por outro lado, danos que po
dem ser imperdoáveis. Ao mesmo tempo em que 
economias nacionais ganham em prosperidade, as
sistem ao desmoronar de setores inteiros de ativida
d~.tradicional, com a redução dos quadros de em
pregados em face da modernização das indústrias. 
A intensa dinâmica dos fluxos de comércio e dos in
vestimentos internacionais, as céleres mutações 
económicas e tecnológicas, o uso cada vez mais fre
qüente de inovações terminam, muitas vezes, na tra
gédia do desemprego. 

Senhor Presidente, 

Se por um lado os processos de dinamização 
económica criam novos empregos, por outro tiram o 
emprego de centenas e até de milhares de trabalha
dores não suficientemente qualificados para as no
vas tarefas do mundo modema. O resultado, a longo 
prazo, mesmo que favorável à sociedade, trará sofri
mento e aflição a vários segmentos sociais prejudi
cados pela modernidade das técnicas adotadas. 

A globalização envolve processos complexos, 
de difícil controle, e os governos precisam ficar aten
tos para desempenhar um papel que atenuem os im
pactos negativos desse processo. Não queremos 
defender a imposição de barreiras ao comércio inter
nacional, pois a abertura comercial é um mecanismo 
decisivo e vital para o sucesso económico. Mas os 
governos podem monitorar, com ajustes finos, a evo
lução da globalização. Só com muita responsabilida
de e sensibilidade, chegaremos ao ponto ideal de 
abertura económica: aquele que, sem desestimular o 
dinamismo e a criatividade dos mecanismos de mer
cado, também seja capaz de mitigar certos aspectos 
destrutivas das mudanças. 

O Poder Público precisa dar atenção especial à 
questão do emprego, especialmente em nosso País, 
onde o desemprego atinge taxa elevada. Não só a 
assistência ao desempregado é função do Governo, 
como também a manutenção da atividade económi
ca em nível ótimo para a geração e criação de novos 
empregos. 

No Brasil, por exemplo, a questão do desem
prego deve ser encarada com absoluta prioridade, 
pois se constitui num fenômeno que se complica 
com a modernização do País. Esse, um efeito malé
fico, inevitável, entre nós decorrente da estabilização 
económico-financeira. A globalização que bate às 
nossas portas poder-se-á transformar em outra fonte 
de preocupação na esfera do desemprego. 

Entre as soluções que podem svr adotadas 
está a promoção do treinamento e retreinamento de 
trabalhadores, a fim de que estejam a qualquer mo
mento aptos a ocupar cargos especializados. O ideal 
seria envolver as empresas e entidades empressa
riais nesse processo, pois estariam engajadas numa 
melhor preparação da mão-de-obra inclusive da pró
pria, o que as tomaria mais capazes de enfrentar as 
mutações da economia. 

As políticas industriais também são importan
tes na criação de novos empregos. Assim, o estímu
lo à implantação de determinadas atividades econó
micas absorvedoras de mão-de-obra seria de bom 
alvitre. A construção civil é um bom exemplo, pois, 
quando em plena atividade, absorve grande número 
de desempregados. 

O Governo pode, ainda, promover os pactos 
sociais, que se constituem em grande entendimen
tos entre os diversos segmentos sociais. A Holanda 
é um exemplo de como fazer esses pactos. Há dez 
anos, esse país estava com baixo crescimento eco
nómico e com uma taxa de desemprego bastante 
alta, de 12%. Por meio de negociações que envolve
ram governo, sindicatos e empresários, chegou-se a 
um acordo sustentado por três vetares: redução de 
déficit público, reforma da Previdência e ampla flexi
bilização dos contratos de trabalho. Como resultado 
do pacto, a Holanda, hoje, se destaca no panorama 
europeu pelo crescimento de sua economia, e a taxa 
de desemprego reduziu-se à metade. 

Senhor Presidente, 

O fundamental na questão de emprego, no 
contexto da globalização, é reconhecer a função so
cial dos governos. É certo que o Governo deve inter
vir menos na economia, passando de produtor de 
bens e serviços a regulador de atividades, e que a 
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globalização é saudável em seu conjunto. Mas seja 
como for, em toda essa modernidade, o Governo 
não pode abdicar de sua função de promotor do 
bem-estar e do equilíbrio social. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA {PFL - PE) - Sr. 
Presidente, Sr.as e Srs. Senadores, o trabalho é direito 
de todo ser humano e parte inalienável de sua cidada
nia. É com seu labor que o homem e a mulher pro
vêem a sua subsistência e a de seus dependentes. 

São frases feitas, dirão alguns. É verdade! São 
frases feitas de muita verdade! 

A consequência óbvia de tais expressões é que 
não há como chamar de justa uma sociedade que não 
busca incessantemente gerar oportunidade de empre
go e trabalho para todos os seus membros. Assim, a 
tarefa dos Governos não é limitar o desemprego a ní
veis estatisticamente baixos, confonne comumente 
aceito pelo mundo afora. Conformar-se com a simples 
limitação dos danos não é missão dos governantes. 
Eliminar ou pelo menos reduzir o desemprego, sim, é 
que deve ser a meta de qualquer um que comande os 
destinos de uma sociedade. 

É fácil? Não, não é! Se o fosse, o desemprego 
não seria um dos mais graves flagelos deste final do 
século XX. Nem mesmo as sociedades industriais 
mais desenvolvidas do planeta estão conseguindo 
escapar dessa grave disfunção social. Até a podero
sa Comunidade Européia tem dificuldades para re
verter o quadro de desemprego crescente que gras
sa nos países que a constituem. Os Estados Unidos 
da América são o único país do Primeiro Mundo que 
tem conseguido algum sucesso na redução de sua 
taxa de desemprego. 

Ressalte-se, contudo, que não cabe aos gover
nos a criação direta de empregos, nem muito menos 
empregar todo o mundo no serviço público. Cabe a 
eles, isso sim, a implementação de políticas que per
mitam o crescimento econômico e a geração de pos
tos de trabalho pelos setores produtivos da econo
mia. Em situações emergenciais, o Governo pode 
até criar programas temporários de alocação de 
mão-de-obra, sem que, com isso, se tome respon
sável pela sua manutenção permanente. 

Senhor Presidente, o futuro de um País mede
se, também, pela capacidade que sua sociedade 
tem de gerar oportunidades para a massa de seus 
jovens, que todo ano demandam acesso ao merca
do de trabalho, seja como empregados, seja como 
empreendedores. A garantia que a Nação dá aos 

seus jovens de que eles terão seu lugar na estrutura 
produtiva do País é a melhor fonna de preparar o fu
turo de todos, jovens e velhos. Os jovens, porque 
podem encarar sua vida com segurança e firmeza, 
impulsionada pela energia de sua juventude. Os ve
lhos, porque sabem que a força do trabalho dos jo
vens garante o amparo de sua velhice. Toda a socie
dade encontra, assim, seu equilíbrio, eliminando 
uma das maiores fontes de conflitos sociais - a ex
clusão de parte dos cidadãos pelo desemprego. 

O grave reverso dessa medalha surge quando 
a sociedade não consegue oferecer a seus jovens 
oportunidade de se iniciarem na vida economica
mente ativa. Nesse momento, encontramo-nos dian
te de um impasse social dos mais graves. O jovem 
não consegue emprego e não produz. Não produz e 
não consegue mais emprego. Um círculo vicioso que 
destrói o jovem e fragiliza a sociedade. 

Se pegannos os levantamentos feitos pela 
Fundação IBGE sobre emprego e escolaridade no 
Brasil, podemos retirar algumas lições interessantes. 
Em primeiro lugar, da população de quase 16 milhões 
de jovens entre 15 e 19 anos de idade, cerca de 7 
milhões são estudantes. Os jovens dessa faixa etá
ria dividem-se em 8,9 milhões de economicamente 
ativos e 6,8 milhões de não ativos. Assim, os que 
não participam do mercado de trabalho correspon
dem, aproximadamente, aos que estudam. 

Se acompanhannos a evolução, com a idade, da 
população economicamente não ativa, vemos que ela 
diminui sensivelmente a partir dos 20 anos, sem que 
haja o crescimento, na mesma proporção, da popula
ção economicamente ativa Assim, a quantidade de jo
vens que não trabalham cai de 7 milhões para 300 mil 
quando a idade avança de 19 para 30 anos. Estranha
mente, o número dos economicamente ativos fica es
tável ao redor dos 9 milhões e meio ao longo de toda 
essa faixa etária. O que acontece, então, com esse, 
1,7 milhão de pessoas que não entram nas estatísticas 
de produção do País? Bandeiam-se para a economia 
informal? É o que parece! 

Nesse ponto, tocamos numa questão, social e 
economicamente, das mais relevantes: como lidar 
com a economia informal e seu impacto no mercado 
de trabalho, na seguridade social e nos demais as
pectos da organização social, principalmente em 
face dos jovens .demandantes de trabalho e dos ido
sos necessitados de apoio securitário. 

No Brasil, essa questão é das mais pertinen
tes. As estimativas infonnais, e não podem ser de 
outra natureza, indicam que nosso PIB infonnal é da 
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ordem de grandeza do PIB formal. Ora, o Brasil mal 
consegue dar conta da dívida social para com aque
les que participam de sua economia formal, imagine
se com os que estão fora dela. Não esqueçamos 
que a Constituição Federal estendeu os benefícios 
da seguridade social a todos os cidadãos brasileiros, 
independentemente de sua cotização para custeio 
do sistema. Como, então, tratar essa enorme massa 
de brasileiros, que estão à margem do sistema? Eis, 
pois, uma questão candente. 

Tal dicotomia econômica tem implicações pro
fundas na organização da Sociedade e do Estado 
Brasileiro. Exemplo banal é a questão da conhecida 
"Feira do Paraguai", aqui em Brasília, que o Governo 
do Distrito Federal tem as maiores dificuldades para 
regularizar. Situações como essa representam uma 
sangria importante para a economia do País, pois 
essa gente não recolhe impostos sobre suas ativida
des e mantém-se à margem do sistema produtivo le
gal do País. Há um duplo prejuízo: para os indiví
duos e para a Nação. Para o indivíduo, porque ele 
~ão pode desfrutar de sua cidadania plena, já que 
permanece ao largo do setor produtivo formal. Para 
o País, pois vê, de um lado reduzida sua arrecada
ção de impostos para custear benefícios sociais; de 
outro lado, não tem meios de dar a essa parcela ex
pressiva da população o amparo da estrutura social 
existente. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, outra questão que temos de resolver neste 
País é a organização do mercado formal de trabalho. 
Se consultarmos os classificados dos principais jor
nais do País, veremos que quase todas as ofertas 
de emprego, mesmo para estágio, exigem qualifica
ção e experiência prévias. Quando se trata de está
gios, que afetam diretamente os jovens, futuros de
mandantes de emprego, a situação é especialmente 
aberrante, já que ninguém nasce sabendo e com ex
periência de uma profissão para a qual ainda se está 
formando. Esse sistema cria uma barreira, quase in
transponível, para boa parte dos estudantes que 
querem ingressar no mercado de trabalho. Além dis
so, o currículo de nossas escolas não ajuda, ém 
nada, a resolver o problema. Ele não enfatiza a for
mação prática de seus alunos, dando freqüentemen
te importância secundária aos estágios de formação 
profissional. Cursos excessivamente teóricos deses
timulam os estudantes e não os preparam para o 
mercado de trabalho. 

Forte incentivo ao acolhimento de estagiários e 
pré-formandos deve ser dado às empresas e órgãos 

empregadores de mão-de-obra qualifiCada, para que 
nossos jovens possam adquirir necessárias capaci
tação em suas profissões. Na Europa, as empresas 
apreciam formar seus próprios quadros a partir da 
escolha de alunos egressos de boas escolas. Isso 
nos leva a um outro aspecto da questão que esta
mos debatendo neste momento: a adaptação de 
nossas escolas à realidade do mercado de trabalho 
brasileiro. 

A sintonia com a evolução da sociedade é um 
requisito básico de qualquer escola formadora de 
profissionais. Assim, sem abandonar as permanen
tes e indispensáveis áreas universais e atemporais 
de conhecimento, é preciso que nossas escolas 
modernizem currículos e áreas de formação para 
atenderem à demanda da sociedade. 

Senhor Presidente, cabe aos que hoje dirigem 
este País a responsabilidade de dar a nossos jovens 
oportunidades de êxito quando se defrontam com os 
desafios do mercado de trabalho. Seja permitindo
lhes o empreendimento pessoal de sucesso, seja fa
cilitando-lhes a obtenção de postos de trabalho dig
nos e satisfatoriamente remunerados. 

Enfrentar o equacionamento da questão da in
tegração da economia informal com a economia for
mal é outro passo importante para a ampliação das 
chances de trabalho da população de jovens que, to
dos os anos, entra no mercado. É preciso que nossa 
economia gere empregos em quantidade suficiente 
para que esses jovens não sejam desviados para a 
informalidade ou até para a ilegalidade. Tal situação 
só traz prejuízos aos jovens e ao País, agravando, 
ainda mais, nossos desequilíbrios sociais. O Brasil é 
uma Nação jovens e, por isso mesmo, deve edificar 
seu futuro com base na solidariedade social entre to
dos. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar a presente sessão, designando para a sessão 
extraordinária de amanhã, anteriormente convocada 
para às 1 O horas com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N2 33, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com a Proposta de 
Emenda à Constituição n2 14, de 1996) 
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Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 33, de 1996 (nº 33/96, na Câmara 
dos Deputados) que modifica o sistema de previdên
cia social, estabelece normas de transição e dá ou
tras providências, tendo 

Pareceres sob nºs 390 e 468, de 1997, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Beni V eras; 

- 1º pronunciamento (sobre as Propostas); fa
vorável, nos termos do substitutivo que apresenta, e 
pela prejudicialidade da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 14, de 1996; e 

- 2º pronunciamento (sobre as emendas de Ple
nário): favorável integralmente às emendas nºs 26, 27, 
38 e 48, parcialmente às de nºs 2, 3, 4, 14, 23 e 42, 
nos termos do substitutivo que oferece, e contrário às 
de nºs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21,22, 24, 25,28,29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 
37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49 e 50. 

-2-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 14, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 33, de 1996) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 14, de 1996, tendo como 
1° signatário o Senador Roberto Freire, que modifica 
o sistema de previdência social instituindo o regime 
básico e privado, estabelece normas de transição no 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 
dá outras providências. 

-3-

REQUERIMENTO Nº 596, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 596, 
de 1997, do Senador Jonas Pinheiro, solicitando, 
nos termos regimentais, tramitação conjunta do Pro
jeto de Lei da Câmara n2 31, de 1997, com os Proje
tes de Lei do Senado n•s 81, de 1995; e 156, de 
1997, referentes às sociedades cooperativas .. 

-4-

REQUERIMENTO N° 601, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 601, 
de 1997, do Senador Romeu Tuma, solicitando, nos 
termos regimentais, tramitação conjunta do Projeto 
de Lei da Câmara n° 31, de 1997, com o Projeto de 
Lei do Senado n° 156, de 1997, referentes às socie
dades cooperativas_ 

-5-

REQUERIMENTO Nº 600, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 600, 
de 1997, do Senador Hugo Napoleão, solicitando, nos 
termos regimentais, tramitação conjunta dos Projetes 
de Lei do Senado nºs 244, de 1995; e 20, de 1997, re
ferentes a veiculação da programação artística, cultural 
e jornalística das emissoras de rádio e TV. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 319, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 319, de 1995, de iniciativa da Comis
são Especial Temporária do Vale do São Francisco, 
que cria o Comitê de Gestão dos Recursos Hídricos 
da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, e dá ou
tras providências, tendo 

Pareceres; 

-sob nº 712, de 1996, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador Edison 
Lobão, favorável ao Projeto, à Emenda n° 1-Pien e 
apresentando, ainda, as de nºs 7 e 8-CCJ; contrário 
às de nºs 3 a 6-Pien, e pela prejudicialidade da de n° 
2-Pien; e 

-sob nº 417 de 1997, da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura (audiência), Relator. Senador 
Mauro Miranda, favorável ao Projeto nos termos de 
substitutivo que apresenta (Emenda n° 9-CI). 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20h02min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. JOSAPHAT MARINHO NA SESSÃO 
DE 15.09.97, E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE 

O SR- JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, outra medida provisória violenta a 
Constituição e afronta o princípio de igualdade. Tra
ta-se da Medida Provisória nº 1.585, de 09 de se
tembro deste ano. 

Essa medida provisória adota algumas provi
dências; institui as Gratificações de Desempenho de 
Função Essencial à Justiça - GFJ, de Atividade de 
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Informações Estratégicas - GDI, de Atividade Fun
diária- GAF, e Provisória- GP. 

O artigo 12 dessa medida provisória declara 
que fica instituída a Gratificação de Desempenho de 
Função Essencial à Justiça- GFJ, que será concedi
da aos ocupantes dos cargos efetivos• que enume
ra. E ao enumerá-los indica as carreiras de Advoga
do da União e de Assistente Jurídico da Advocacia
Geral da União; os cargos de Procurador e Advoga
do de autarquias e fundações públicas federais, 
quando em exercício na Advocacia-Geral da União e 
nos seus órgãos vinculados; os de Assistente Jurídi
co, quando em exercício na Advocacia-Geral da 
União e nos seus órgãos vinculados; os da carreira 
de Defensor Público da União, quando em exercício 
na Defensoria Pública da União; os de Procurador 
do Tnbunal Marítimo, quando em exercício no Minis
tério da Marinha. 

O artigo 22 estabelece •a Gratificação de De
sempenho de Atividade de Informações Estratégi
cas, que será concedida aos ocupantes de cargos 
-efetivos de nível superior e de nível intermediário do 
Grupo de Informações, quando no desempenho de 
atividades de inteligência na Casa Militar da Presi
dência da República." 

Por fim, o artigo 32 estabelece a Gratificação 
de Desempenho de Atividade Fundiária - GAF, que 
será concedida aos ocupantes dos cargos efetivos 
que enumera, assim: 

I -de Fiscal de Cadastro e de Tributação Rural; 

11 - de Orientador de Projeto de Assentamento; 

III - de Engenheiro Agrônomo. 

Como se vê, no favorecimento que concede, a 
medida provisória desobedece violentamente ao 
pressuposto de relevância e de urgência. Trata de 
conceder gratificação a titulares de cargos efetivos 
de nível superior e de nível médio, sem nenhuma 
atenção ao que a Constituição estabelece. 

Mas não é só. Adiante, a medida provisória. de
clara, no art. 12: "Estão incluídos entre os beneficiá
rios da Gratificação Temporária instituída pelo art. 17 
da Lei n2 9.028, de 1995, os servidores cedidos dos 
demais Poderes da União e dos Estados, Distrito Fe
deral e Municípios, para terem exercício na Advoca
cia-Geral da União." 

E mais, no art. 13: "Até que seja promulgada"
não há prazo - "lei dispondo sobre a remuneração 

dos ocupantes de cargos da área jurídica do Poder 
Executivo, poderá ser paga Gratificação Provisória -
GP, aos ocupantes de cargos efetivos de Procurador 
e Advogado de autarquias e fundações públicas fe
derais, de Assistente Jurídico não transpostos para a 
carreira da Advocacia-Geral da União .. .". 

Como se isto não bastasse, o§ 1° desse art. 
13 acrescenta: "A GP será paga em valor correspon
dente a 85% do maior valor do vencimento básico de 
nível superior da Tabela de Vencimento Básico dos 
servidores públicos civis da União .. .". E ainda fixa 
vencimento básico, como no art. 16. 

Como se vê, Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Sena
dores, a medida provisória privilegia um conjunto de 
servidores dos mais qualificados da União, para lhes 
conceder uma gratificação. 

Evidente que não sou contra a concessão da 
gratificação. Não atribuo sequer a idéia de que tais 
titulares sejam portadores de salários elevados. Não 
é disso que se trata. O que se trata é que, com essa 
gratificação, a União beneficia servidores de 11 car
reiras estratégicas, segundo salientou largamente a 
imprensa do País. E a mesma imprensa aditou que, 
com a medida provisória, foi na verdade concedido 
um ajuste de até 136% para tais servidores. A im
prensa igualmente assinalou que esses reajustes va
riam de 62% a 251% e beneficiam 7.855 servidores. 
Logo, ainda que a medida provisória envolvesse - e 
não envolve - os pressupostos de relevância e ur
gência, estaria concedendo, como concedeu, uma 
vantagem arbitrária em favor apenas de determina
dos grupos de servidores da União. 

Mas, há cerca de mil dias que o Governo não 
concede nem aumento, nem reajuste, nem abono, 
nem vantagem absolutamente nenhuma ao conjunto 
dos servidores públicos federais. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB) - Permi
te-me V. Exª um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA) ·V. 
Exª tem o aparte. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB-PB) - Nobre 
Senador, V. Exª colocou o dedo na ferida. Há pou
cos dias, ocupei esta tribuna para fazer idêntica de
núncia. Não tinha em mãos a Medida Provisória, 
mas, baseado no noticiário da imprensa, alertei o 
Senado sobre o que estava se passando e fiz sentir 
que era uma medida inteiramente inconstitucional, 
como prova V. Exª, sobretudo porque se trata de 
uma desfaçatez. A medida visa conceder, como V. 
Exª bem diz, um reajúste a sete mil servidores, 
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quando a Constituição, no art. 37, item X, estabelece 
que o reajuste de remuneração dos servidores públi
cos civis e militares será no mesmo percentual e ao 
mesmo tempo. Foi por isso, não por outra razão, que 
recentemente, sabe V. Ex!!, o Supremo Tribunal Fe
deral concedeu liminar em mandado de segurança a 
11 funcionários federais do Executivo - hoje já são 
milhares, se não milhões - que deixaram de receber 
os 28% concedidos, sob forma de gratificação, pelo 
ex-Presidente Itamar Franco, aos servidores milita
res. O Poder Judiciário estendeu de logo, o Legislati
vo também, mas o pessoal dos quadros do Executi
vo até hoje não recebeu esses 28%. Da mesma ma
neira o Supremo vai fazer com relação a esse último 
percentual, que varia, segundo a imprensa, de 60% 
a 250%. Estou de acordo, portanto, com V. Ex!!. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) -
Agradeço o aparte do nobre Senador Humberto Lu
cena que vem em reforço das ponderações agora 
formuladas. -

Repito, não sou contrário à concessão da grati
ficação a esse número de funcionários que a impren
sa estipulou em 7.585 servidores. O que não se 
pode admitir é a duplicidade de tratamento por parte 
do Governo. De duas uma: ou há recursos, e o Go
verno deve conceder a melhoria a todos os servido
res; ou recursos não há, e não se deve conceder a 
nenhum servidor. O que não se pode admitir é essa 
politica de iniquidade. Não defendo categorias, não 
defendo corporações; defendo o critério de justiça e 
de igualdade, o respeito ao principio de igualdade 
que a Constituição estabelece. 

Se o Governo não tem condições de conferir 
uma vantagem generalizada, diga-o corretamente. 
Não use, porém, o artifício da medida provisória para 
conceder vantagens privilegiadas a grupos supe
riores de servidores públicos, notadamente os que 
estão a serviço da Presidência da República. Isso 
não é correto, não é lícito, não é justo; é iníquo. 

O Sr. Lauro Campos {Bioco/PT-DF) - Permite
me V. Ex!! um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA}- Tem 
o aparteV. Ex". 

O Sr. Laura Campos (Bioco/PT-DF) - Nobre 
Senador Josaphat Marinho, a presença de V. Ex!! 
nesta Casa é, para nós, motivo de tranqüilidade. Os 
olhos de V. Ex!! estão sempre à procura, de um lado, 
de servir ao interesse da sociedade e, de outro, 
como agora, de apontar os senões, as descompos
turas, as desigualdades que tantas vezes emanam 

do exercício co Poder Executivo em nosso País. O 
nome que deram a esses privilégios, em certo mo
mento, foi o de marajás, e agora o Governo, em vez 
de combater essas desigualdades, esses privilégios, 
está criando, obviamente, novos marajás. Com 
250% de reajuste, ou essas categorias estavam mi
serabilizadas ou esse aumento é realmente inaceitá
vel. V. Ex!!, com sua capacidade de crítica, sua cons
ciência também crítica e seu conhecimento jurídico, 
é capaz de colocar o dedo na ferida e mostrar que 
este é, realmente, um País em que o Sr. Bresser Pe
reira, Ministro da Administração, ameaça demitir 107 
mil funcionários, em que o Governo passa 30 meses 
sem permitir qualquer reajuste que recupere a infla
ção de 67%, já ocorrida nesse período do Plano 
Real I, e em que se criam essas situações iníquas a 
que V. Ex!! muito bem se refere. Parabenizo-o pelo 
pronunciamento e pela maneira como o faz. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) -Sou
lhe grato, nobre Senador Lauro Campos, pelas pala
vras que acaba de proferir. 

Acrescento apenas, Sr. Presidente, que o Go
verno se enfraquece perante a opinião pública por 
atitudes dessa natureza. Toda vez que o Governo 
não dá tratamento igualitário a situações equivalen
tes, revela que não sabe cumprir o seu dever. É isso 
que está ocorrendo. 

Eu estimaria que se encontrassem neste ple
nário os Líderes do Governo, para que tivessem 
oportunidade de rebater a crítica, ou de justificar o 
ato agora acusado. 

Fica, porém, da tribuna a manifestação de in
conformidade de um representante com esse trata
mento desigual, sobretudo desrespeitoso ao conjun
to dos servidores. Porque, na medida em que o Po
der Executivo não confere aos seus servidores, de 
modo geral, determinadas vantagens, cria situação 
que impossibilita a outros Poderes, como o Legislati
vo, a atitude de concessão do que a todos é devida. 
Generaliza-se, assim, o critério de injustiça. Mas, o 
Governo, tranqüilamente, concede a determinados 
grupos- e vale que se acentue, ainda uma vez, no· 
tadamente a grupos que estão vinculados à Presi
dência da Republica - vantagens que a imprensa 
avaliou variáveis de 62% a 251%, e ainda não vi 
contestação por parte do Poder Executivo. Ficam 
aqui, Sr. Presidente, estas ponderações, como um 
sinal de inconformidade com a prática de injustiça no 
Poder Público Federal. 
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Ata da 126ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 17 de setembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Júnia Marise 
e do Sr. Ronaldo Cunha Lima. 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Al
bino Boa Ventura - Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valadares - Bello Parga - Bene
dita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral -
Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wil
son - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edi
son Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares -
Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernan
des Amorim - Esperidião Amin - Fernando Be
-~erra - Flaviano Melo - Francelina Pereira -
Freitas Neto - Gerson Camata - Gilberto Miran
da - Gilvam Borges - Hugo Napoleão - Humber
to Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Peres -
João França- Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - José Agripino - José Al
ves -José Bianco -José Eduardo -José Eduar
do Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira 
- José Roberto Arruda - José Serra - Júnia Ma
rise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara -
Marluce Pinto - Nabor Júnior- Ney Suassuna -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado 
- Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina As
sumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire -
Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado -
Teotônio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson 
Kleinubing - Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
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. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PROJETO RECEBIDO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 85, DE 1997 

(Nº 445197, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza a permanência temporária 
de força militar do Uruguai no território 
nacional para a realização de exercícios 
conjuntos de força de paz entre os exér
citos brasileiro e argentino, a realizarem
se no corrente ano no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica autorizada a permanência temporá

ria de força militar do Uruguai no território nacional 
para a realização de exercícios conjuntos de força 
de paz entre os exércitos brasileiro e argentino, a 
realizarem-se no corrente ano no Estado do Rio 
Grande do SuL 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da referida Autorização, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº 475, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso II. da Constituição 

Federal, ·submeto à elevada apreciação de Vossas 
Excelências, autorização para permanência tempo
rária de força militar do Uruguai no território nacional 
para a realização de exercícios conjuntos de força 
de paz entre os Exércitos brasileiro e argentino, a 
realizar-se no corrente ano no Estado do Rio Grande 
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do Sul, de conformidade com a inclusa Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado do Exército. 

Brasília, 25 de abril de 1997.- Fernando Hen
rique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 12-A3.2/MEX, DE 7 
DE ABRIL DE 1997 DO SR. MINISTRO DE 
ESTADO DO EXÉRCITO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

1. A crescente participação do Brasil em mis-
sões de Manutenção da Paz, sob a égide da Orga
nização das Nações Unidas, tem conduzido o 
Exército Brasileiro a preparar-se, cada vez mais, 
para tal mister. 

2. Com o intuito de desenvolver na Força Ter
restre sua capacidade de planejamento, coordena
ção, controle e execução daquelas missões, foram 
previstos 2 (dois) exercícios combinados de força de 
paz, no 42 trimestre dos anos de 1996 e 1997, reu
nindo tropas brasileiras e argentinas, autorizado pelo 
Congresso Nacional em Decreto Legislativo n2 97, 
de 1996. 

3. Em outubro de 1996, o primeiro exercício foi 
realizado em território argentino, na fronteira com o 
Brasil. O segundo será realizado em 1997, em cam
po de instrução do Exército no Estado do Rio Gran
de do Sul. 

4. O Exército Uruguaio solicitou a sua inclu
são no referido exercício, com efetivo aproximado 
de 450 homens e empregando aeronaves militares 

_ para lançamento de pára-quedistas e aeerotrans
porte de tropa, inseridos no cenário previsto para 
as manobras. 

5. RessaHo que a participação uruguaia naque
le evento não acarretará qualquer acréscimo de des
pesa orçamentária. 

6. Para a consecução desse propósito, toma
se necessária a autorização do Congresso Nacional 
para a situação de permanência temporária de força 
militar do Uruguai em território nacional, em obediên
cia à Constituição Federal (inciso 11 do art. 49) 

7. Nestes termos, Senhor Presidente, propo
nho a Vossa Excelência encaminhar mensagem ao 
Congresso Nacional, solicitando autorização de trãn
sito de tropa uruguaia, nas condições acima explici
tadas. 

Respeitosamente, 

Gen. Ex Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lu
cena, Ministro de Estado do Exército. 

À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

N2 150/97, de 16 do corrente, comunicando o 
arquivamento do Projeto de Lei do Senado n2 183, 
de 1995 (n2 1.398/95, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pedro Simon, que altera a Lei n2 8.443, de 
16 de julho de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgâni
ca do Tribunal de Contas da União e dá outras provi
dências. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez 
findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 
do Regimento Interno, sem interposição do recur
so ali previsto, determinou o arquivamento definiti
vo do Projeto de Lei da Câmara n• 204, de 1993 
(nº731/91, na Casa de origem), que acrescenta 
parágrafos ao art. 62 da Lei n2 605, de 5 de janeiro 
de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal re
munerado. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

Fica prejudicado o Requerimento n2 1.242, de 
1996. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1..535-9, 
adotada em 11 de setembro de 1997 e publicada no 
dia 12 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o 
Plano de Carreira dos Servidores do Banco Central 
do Brasil, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos temnos dos §§ 42 e 5º do art. 22 da Resolução n° 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Carlos Patrocínio Edison Lobão 
Bernardo Cabral BelloParga 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Carlos Wilson José lgnácio Ferreira 
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Bloco Oposição {PT/PDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 

Epitácio Cafeteira Leornar Quintanilha 

DEPUTADO 

Titulares 

Saulo Queiroz 
Manoel Castro 

PFL 

Suplentes 

Augusto Viveiros 
Euler Ribeiro 

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA) 

Gonzaga Mota 
Dejandir Dalpasquale 

Ademir Lucas 

Djalma de Almeida César 
Barbosa Neto 

PSDB 

Candinho Mattos 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 

PV 

Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-9-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 18-9-97- instalação da Comissão Mista 
Até 17-9-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 26-9-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-10-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

O Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n2 1.549-34, adotada 
em 11 de setembro de 1997 e publicada no dia 12 
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a organi
zação da Presidência da República e dos Ministé
rios, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
- cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

JoséBianco 
Waldeck Omelas 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Joel de Hollanda 

RamezTebet 
Nabor Júnior 

Artur da Távola 

PSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Teotônio Vilela Rlho 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT/PDT/PSB!PPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 

Valmir Campelo Odacir Soares 

DEPUTADOS 

Titulares 

Mendonça Rlho 
Vilmar Rocha 

PFL 

Suplentes 

César Bandeira 
Alexandre Ceranto 

BLOCO (PMDB/PSD/PSLIPRONA) 

Gonzaga Mota 
Genésio Bernardino 

Roberto Santos 

PSDB 

lvandro Cunha Lima 
Pedro Yves 

Franco Montoro 

BLOCO (PT/PDT/PCdoB) 

Aldo Arantes Alcides Modesto 

PMN 

Bosco França 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 17-9-97- designação da Comissão Mista 
Dia 18-9-97- instalação da Comissão Mista 
Are 17-9-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 26-9-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-1 Q-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Urna) -

O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.588, ado
tada em 12 de setembro de 1997 e publicada no dia 
15 do mesmo mês e ano, que "Cria carreiras no âm
bito do Poder Executivo Federal, cria as Gratificações 
de Desempenho e Eficiência-GDE e de Desempe
nho de Atividade de Defesa Agropecuária-GDA e dá 
outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2° da Resolu
ção n2 1/89 CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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SENADORES 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelino Pereira 
Gilberto Miranda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 

Bloco de Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
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De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria. 

Dia 17-9-97 -designação da Comissão Mista 
Dia 18-9-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 20-9-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o. parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 29-9-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 14-10-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o setor su-

croalcooleiro se ressentia de um local de discussão 
adequado para a análise de seus problemas, que 
também contivesse em seu desenho institucional a 
capacidade para o encaminhamento de decisões. 
Faltava unidade e conseqüência para transformar a 
compreensão e determinação do Governo Federal 
de apoio firme ao setor, em uma política orgânica, 
capaz de alavancar a economia envolvida e restau
rar a importância do álcool combustível para a popu
lação brasileira. 

O Conselho lnterministerial do Açúcar e do Ál
cool - Cima, composto por oito Ministros, seus se
cretários-executivos e um conselho consultivo, em 
que têm assento representantes dos produtores, de 
plantadores e de trabalhadores, vem preencher esse 
espaço, que não era ocupado pela Cinal (Comissão 
lnterministerial do Álcool), criada também pelo Go
verno Fernando Henrique, em outubro de 1995, cuja 
atribuição, porém, era muito mais de dar linhas técni
cas ao amplo debate em tomo do assunto. 

O V~ce-Presidente Marco Maciel - a quem muito 
se deve a decisão do Governo de criar esse Conselho 
- tem reiterado sua importância e a grande contribui
ção que irá trazer para o equacionamento dos proble
mas relacionados com o setor sucroalcooleiro. 

O novo Conselho nasce para desempenhar 
esse papel essencial, sob a expectativa de promover 
a integração cuja ausência atrapalhava a evolução 
de uma consistente estratégia para o nosso etanol 
de cana-de-açúcar, desde o declínio da produção 
nacional de carros a álcool no fim da década de 80. 

Foi exatamente naquela época, no Governo 
Collor, que presenciamos a maior desarticulação de 
setores tradicionalmente organizados da economia 
brasileira. Um dos setores mais atingidos foi o su
croalcooleiro, que se encontrava em posição desfa
vorável, debilitado pela desconfiança do consumidor 
e pela diminuição crescente da produção automobi
lística de veículos movidos a álcool. 

O Governo Fernando Henrique dá um exemplo 
de coerência e modernidade, ao retomar a preocu
pação com um dos produtos estratégicos mais valo
rizados dos anos 90 no mundo inteiro, e carro-chefe · 
da mentalidade ambientalista do tert:eiro milênio: o 
combustível alternativo oriundo da biomassa. Desde 
o início de seu mandato, o Presidente tem, repetida
mente, extemado suas intenções de reativar o Pro
grama Nacional do Álcool, incentivando os agentes 
produtores e estimulando o consumo e fabricação de 
automóveis a álcool. O anúncio, há poucos meses, 
em Nova York, em grande estilo, da implantação 
dessas medidas foi o último sinal de que a hora e a 
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vez do álcool combustível estavam para chegar em 
definitivo. 

O Cima vem, portanto, colocar em prática uma 
conhecida disposição governamental. E utiliza para 
tanto um formato criativo e funcional, estabelecido 
na multiplicidade de seus componentes. A diversida
de das Pastas presentes (Indústria e Comércio, Fa
zenda, Agricultura, Minas e Energia, Ciência e Tec
nologia, Meio Ambiente, Relações Exteriores e Casa 
Civil) denota uma nova visão, que busca articular a 
conjuntura interna com a conjuntura global. Desta
que-se e louve-se, neste sentido, a inteligente inclu
são dos Ministérios do Meio Ambiente e das· Relaçõ
es Exteriores na Comissão, significando a considera
ção correta de elementos globalizantes em uma 
questão convencionalmente tratada em nível regio
nal e nacional. 

Além disso, a participação efetiva da sociedade 
por intermédio dos órgãos de classe favoreée um oti
mismo realista sobre o desenvolvimento e imple
mentação de uma ação ordenada para a agroindús
tria canavieira e para o carro a álcool brasileiro. 

· • Não é outro o sentimento que se observa em 
todo o setor e que extrapola para a sociedade, que 
acredita e incentiva desde 1975 o sonho do combus
tível limpo genuinamente nacional. 

Com o Cima, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso assinou também o retomo de esperança 
para o álcool combustível no Brasil, ao alçá-lo de 
status e colocá-lo ao lado de produtos estratégicos 
para o nosso País. Como vem acontecendo, aliás, na 
maioria das nações que despertam para a necessida
de de investimento maciço na energia renovável e no 
ambiente saudável para a vida de seus cidadãos. 

Portanto, Sr. Presidente, é com muita satisfa
ção que temos procurado nesta Casa, desta tnbuna, 
chamar a atenção do Governo e da sociedade bra
sileira para a importância da reativação do Progra
ma Nacional do Álcool, pelos seus aspectos eco
nômicos, de economia de divisas, na medida em 
que complementa a nossa matriz energética, dimi
nuindo a nossa dependência do petróleo importado; 
pelo seu aspecto social, tendo em vista os milhares 
de empregos que o setor sucroalcooleiro gera em 
todo o País; e também pelos aspectos ambientais, 
já que se trata de um combustível limpo, que em 
muito contribui para a melhoria da qualidade de vida 
da nossa população, principalmente nos centros 
mais populosos. 

Mas ainda há, Sr. Presidente, um aspecto mui
to importante a ressaltar, que é o fato de a tecnolo
gia do álcool ser essencialmente brasileira, desen-

volvida por brasileiros, e, para orgulho nosso, copia
da por países estrangeiros, que para aqui se deslo
cam a fim de aprender o domínio dessa tecnologia. 

O motor a álcool, desenvolvido no Brasil, foi le
vado para a Europa, e em cidades como Estocolmo, 
por exemplo, já se desenvolvem ônibus movidos in
tegralmente a combustível oriundo do álcool, contri
buindo para a diminuição sensível da poluição nos 
centros urbanos. 

Agora, a mesma experiência está sendo feita 
em São Paulo, com ônibus urbanos movidos a ál
cool. Há também, Sr. Presidente, a perspectiva de 
se levar um desses ônibus para o Paraná e para o 
Recife, a fim de que sirva de exemplo aos funcioná
rios locais de como o álcool pode substituir integral
mente o diesel, como combustível limpo de grande ca
pacidade de utilização nos sistemas urbanos de trans
porte, sem falar na possibilidade, tecnicamente já com
provada, de uma mistura de 15% a 20"/o do álcool no 
próprio diesel, melhorando substancialmente a sua 
qualidade e contribuindo para a diminuição da nossa 
dependência em relação ao petróleo importado. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, quero saudar, 
como sendo da maior importância, a instalação do 
Conselho lnterministerial do Açúcar e do Álcool -
Cima -, recentemente criado pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, e dizer que, com isso, · 
abrem-se novas perspectivas para o setor sucroal
cooleiro, que, por certo, trarão benefícios importan
tes para a economia brasileira, quer do ponto de vis
ta econômico, social e tecnológico, quer do ponto de 
vista de melhoria considerável no meio ambiente do 
nosso País. 

Estou certo de que os representantes dos vá
rios Ministérios que têm assento nesse Conselho e 
os representantes dos setores produtivos, dos em
presários e dos trabalhadores, muito contribuirão 
para que tenhamos, de uma vez por todas, uma polí
tica clara, articulada e eficiente de produção nacional 
de álcool, colocando, portanto, esse produto em um 
patamar, em um novo status no nosso País, dentro 
da nossa matriz energética. 

Portanto, acredito que agora se inicia uma 
nova fase, com a construção de uma política susten
tada para o setor sucroalcooleiro, especificamente 
para a produção do álcool e sua utilização nos trans
portes urbanos no nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha L:-na) -· 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Cartas 
Valadares. 
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, a minha presença nesta tribuna tem como ob
jetivo registrar um acontecimento muito doloroso 
para Sergipe e para os advogados: o falecimento do 
Dr. Antônio Jacinto Rlho, uma das figuras mais res
peitadas do mundo jurídico sergipano e uma das 
pessoas mais dignas, seja como amigo, seja como 
chefe de famma exemplar, seja como homem de 
partido. 

O Dr. Antônio Jacinto Rlho deixou uma lacuna 
impreenchível na sociedade sergipana. O seu pas
sado foi de luta em favor das mudanças sociais e 
políticas, apoiando o movimento estudantil, a derru
bada do regime discricionário; apoiando os mais jo
vens com o seu saber jurídico nas questões mais 
complexas, em que ele aparecia como advogado 
das oposições. Nos tribunais, também sempre se 
mantinha na defesa das causas justas e legítimas 
contra os poderosos e aqueles que queriam massa
crar os partidos mais fracos da oposição sergipana. 

Com essas palavras, homenageio esse cida
dão que configura um exemplo de homem público, 
de advogado, de amigo e de chefe de famma. O seu 
desaparecimento abalou a sociedade sergipana. Ao 
seu féretro compareceram milhares e milhares de 
pessoas, em uma prova evidente dos serviços inesti
máveis que aquele grande causídico prestou ao nos~. 
so Estado. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, registro o 
pesar do meu Partido, o Partido Socialista Brasileiro, 
que perde um dos seus mais lídimos integrantes. 
Solicito à Mesa que transmita, por meio de corres
pondência, a minha homenagem à famma enlutada e 
bem assim ao Partido Socialista Brasileiro e à Or
dem dos Advogados do Brasil, Secção. Sergipe. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM)- Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE) - Concedo o aparte ao nobre Senador 
Bernardo CabraL 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - Senador 
Antonio Carlos Valadares, lamento ter que me'asso
ciar a V_ Ex" em um momento de tristeza; preferiria 
interromper o discurso de V. Ex" para tratar de outro 
assunto. Sendo V. Ex" advogado, depois de ter exer
cido o mandato de Governador do Estado de Sergi
pe, não me causa nenhuma surpresa que venha a 
esta tribuna manifestar os seus sentimentos em ra
zão do falecimento do nosso colega, o advogado An
tônio Jacinto Filho. Em verdade, o registro que V. 

- ' 

Ex" faz é não só justo mas também oportuno, por
que traduz o sentimento por um colega nosso de 
profissão que exercitou o seu mister com dignidade, 
com independência e, por isso mesmo, é merecedor 
da honra que V. Ex" lhe tributa num preito de sauda
de nesta hora. Por isso, repito o que lhe disse no co
meço: lamento que a solidariedade seja em função 
do passamento de colega nosso, mas não lhe deixo 
sozinho. Quero que às suas palavras de solidarieda
de juntem-se as minhas e que elas sejam transmiti
das à famma de nosso colega e, conforme V. Ex" 
acaba de dizer, também à OAB, para que fique re
gistrado que estive com V. Exª mais esta vez. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co!PSB-SE) - Agradeço a V. Ex'! pelo seu espírito 
de solidariedade, que todos nós conhecemos aqui 
no Senado Federal. 

Realmente, trata-se de um companheiro nosso, 
que militou durante anos e anos na advocacia, ilus
trando sua passagem por essa profissão tão dignifi
cante, que é a profissão de advogado. A Ordem dos 
Advogados do Brasil, não só a Secção de Sergipe, 
como as de todo o Brasil, tinham pelo Dr. Antônio 
Jacinto a maior admiração, o maior respeito, e reco
nheceram o seu trabalho como advogado militante. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT-DF. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
de saber de quantos minutos disponho. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
V. Ex" dispõe de cinco minutos para fazer o seu pro
nunciamento. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco!PT-DF) - Sr. 
Presidente, dessa forma, abro mão do meu pronun
ciamento neste momento. Fui convocado por V. Ex", 
mas não havia preparado o meu discurso. No mo
mento em que V. Ex" me convocou, falou que eu 
dispunha de 40 minutos, tempo este que seria sufi
ciente para eu dar o meu recado. Mas não consegui
rei falar tudo em apenas cinco minutos. Não consigo 
ser tão sintético. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Confesso a V. Ex" que fiz uma interpretação errônea 
do Regimento. V. Ex" dispõe do tempo que desejar 
para abrilhantar esta Casa e para nos proporcionar 
um conforto espiritual. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF}
Agradeço muito a generosidade de V. Ex". 
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Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, estive
mos, sem dúvida alguma, sob o signo daquilo que se 
convencionou chamar, eufemisticamente, de globali
zação. Na realidade, não é a primeira vez que o ca
pitalismo mundial se vê impulsionado a partir do cen
tro onde se concentram as contradições, a força e 
os problemas da economia de mercado, da econo
mia capitalista, individualista, egoísta, movida pela 
auri sacra fames, pela fome sagrada do dinheiro, 
fome que, obviamente, ajuda a carregar as naus do 
capitalismo mercantil e ajuda também, hoje, a carre
gar as naus da Internet, num processo muHissecular 
em que, de tempos em tempos, as necessidades de 
expansão, de dominação se afirmam. 

Portanto, como dizia Marx, em O Capital, o ca
pitalismo não nasce na circulação, mas não pode 
nascer fora dela Coisa complicada: não nasce na 
circulação, mas não pode nascer fora dela. É que o 
processo de produção é que realmente determina a 
circulação, a distribuição, o consumo, o processo de 
produção em que a tecnologia pousa, se instala e, a 
partir daí, irradia o processo de transformação contí
.Ruo, revelando a inquietude do homem nesta era do 
capitalismo. 

Pois bem. Depois das grandes navegações, 
que constituem este momento inicial da globaliza
ção, impulsionado pelas transformações que ocorre
ram silenciosamente durante a Idade Média, Max 
Weber, por exemplo, afirma que, se não fosse o zero 
introduzido no século IX, na Europa Ocidental, por 
Algareism, se não fosse a contabilidade de dupla en
trada e outras aparentemente pequenas aquisições 
que a Europa Ocidental veio incorporando ao longo 
da Idade Média, o capitalismo seria impossível. 

Existe, inclusive, um livro em três volumes para 
mostrar a técnica de atrelar animais, que, em Roma, 
eram atrelados pela barriga, e que, a partir de certo 
momento, passaram a ser atrelados pelas patas 
dianteiras, próximo ao pescoço. A transformação 
que houve no processo de aproveitamento da ener
gia foi tão ou mais importante do que aquele que 
ocorria na agricuHura, quando as transformações 
que permitiram ocupar e fazer produzir o solo em vá-

- rias etapas do ano ajudaram também, ao lado' dos 
portulanos e da arte de navegar, a impulsionar o ca
pitalismo para fora da Europa. Capitalismo mercantil 
que depois foi sobredeterminado pelo capitalismo in
dustrial- de início, manufatureiro -, e, somando-se 
os artesanatos à manufatura, uma mudança quanti
tativa e qualitativa se verificou. A partir daí, nesse 
embrião da grande indústria capitalista já se verifi
cam os grandes problemas que aguardavam essa 

nova forma de organização da produção e de organi
zação da sociedade, de divisão do trabalho, da téc
nica, do poder, do mercado. 

Quando a primeira e a segunda Revoluções In
dustriais - a primeira ocorrida no século XVII, na In
glaterra, e a segunda, a partir de 1780, na França
se instauram, é óbvio que também, com esse au
mento das forças produtivas, agigantadas pela Re
volução Industrial, as crises do capitalismo, as con
tradições contidas nesse processo e que, obviamen
te, foram responsáveis pelas globalizações ocorridas 
desde o princípio, tendem, inexoravelmente, a se 
globalizar também. 

A crise capitalista nasce como um embrião. 
Por exemplo, nas crises de 1810 e na de 1815, na 
Inglaterra, existe apenas a produção de meios de 
consumo. A partir dessas primeiras décadas do 
século XIX é que a produção se ergue sobre seus 
próprios pés e começa a produzir máquinas por 
meio de máquinas. 

Um departamento novo se inaugura na história 
da tecnologia mundial: máquinas produzindo máqui
nas. E, obviamente, agora a crise não atinge apenas 
os meios de consumo, como ocorreu em 1810, 
quando a Inglaterra, que tinha sua capacidade pro
dutiva dimensionada pelo mercado mundial, passa a 
sofrer os efeitos do bloqueio mundial, do Bloqueio 
Continental, decretado por Napoleão Bonaparte em 
1806, quando se encontrava na Alemanha. 

O estrangulamento do mercado faz com que a 
produção de grãos, de meios de consumo,- a única 
praticamente existente em escala industrial na lngla~ 
terra, venha a sofrer profundas crises, como as de 
1810, a de 1815 e a de 1823. Só mais adiante, de
pois que se produzem máquinas por meio de máqui
nas, aumenta-se a capacidade produtiva enorme
mente, fazendo baixar os preços dos tecidos, de to
das as mercadorias e produtos, que passam a ser 
objeto da produção industriaL 

Com esse aumento da produtividade, com 
essa eficiência crescente, as crises agora passam 
a ser mais profundas e mais completas. Não ape
nas o departamento que produz meios de consu
mo, mas também o departamento que produz má
quinas por meio de máquinas passa a compor o 
quadro das crises, que se desenvolvem juntamen
te com a aparência da eficiência e da produtivida
de capitalistas. 

A história económica do capitalismo gosta de 
mostrar os feitos e os efeitos, mas os defeitos são 
escondidos. É por isso que, até hoje, quando vem 
uma crise e revela, abre a anatomia do capitalismo e 
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mostra a sua entranha, não sabemos entender por
que estamos acostumado& apenas a falar em "de
senvolvimentismo•, em crescimento, em eficiência e 
não entendemos que o processo de produção está 
ligado, necessariamente, ao processo de destruição. 

Como aponta Joseph Schumpeter, na sua His
tória da Análise Econõmica, três tomos, se a tec
nologia nova não vier destruir parte da capacidade 
produtiva instalada, virá uma guerra para destruir essa 
capacidade produtiva. O processo de produção de 
Schumpeter é um processo de produção destruidora. 

Não vou me deter nas inúmeras crises que 
pontilharam esse crescimento capitalista, mas evi
dentemente que, na medidà em que a Inglaterra 
abarrota o seu mercado, os empresários ingleses 
não podem continuar a comprar as máquinas e os 
equipamentos produzidos na própria ilha. A ilha se 
fecha para ser a única beneficiária da Revolução In
dustrial. Então, os empresários do Departamento 1, 
que produzem máquinas, têm que romper o Tratado 
de Methuen, por exemplo, que proibia Portugal e 
suas colônias de desenvolver a produção industrial e 
importar máquinas da Inglaterra. 

A Inglaterra percebe cedo que, para que o seu 
espaço econômico seja garantido, é preciso evitar 
que a periferia do mundo, que as colônias e subcolô
nias venham a se desenvolver. Por isso, em 1730, 
um deputado na Câmara dos Comuns da Inglaterra 
alertava que, se a Inglaterra quisesse competir com 
o artesanato fantástico que se desenvolvera na Ín
dia, só poderia fazê-lo se pagasse aos trabalhadores 
ingleses o mesmo salário que ganhava um trabalha
dor indiano. E hoje, no mundo, a mesma coisa se re
pete. Se quisermos competir, nessa globalização, 
com os trabalhadores do sudeste asiático e da Chi
na, só poderemos fazê-lo se pagarmos aos nossos 
trabalhadores os 80 centavos de dólar que ganha 
um trabalhador chinês. 

Portanto, a redução do Custo Brasil - essa far
sa que mudou o nome do arrocho salarial - só pode
rá ter êxito e o Brasil só poderá adquirir capacidade 
de exportação e de competição no cenário mundial 
se e quando este Governo tiver reduzido o salário de 
nossos trabalhadores a um dólar por dia. Por:que a 
tecnologia está nivelada por cima; a tecnologia real
mente foi globalizada. As grandes indústrias procu
raram os países e as áreas em que os salários eram 
baixos e ali se instalaram. 

Surge agora, obviamente, a contradição entre 
a capacidade de produção a custo primário, a custo 
do trabalho humano praticamente zero e as merca
dorias que chegam nos países cêntricos, onde a ren-

da per capita é de US$24 mil por ano, como aconte
ce nos Estados Unidos, ou de US$33 mil, como 
acontece no Japão. 

É impossível reduzir os salários dos trabalha
dores dos países avançados, advanced capitalist 
countries (acc), a ponto de permitir que eles compi
tam com os produtos chineses que invadem todos 
os mercados. 

Uma outra fase importante do processo de glo
balização ocorreu devido à crise de 1873- 1870 no 
continente. Quando ocorre uma crise, caem os pre
ços. A deflação é um dos principais sintomas da cri
se. A de 1873 não poderia ser diferente. Em todas 
as crises, a partir da de 1810, os preços caem, como 
acontece agora, com essas imposições neoliberais. 
O que veremos rapidamente é que os neoliberais, os 
•neoneoliberais", a partir de Friedman e de Hayek, o 
que fizeram de novo foi fornecer aos Estados capita
listas em crise a desculpa que lhes permite continuar 
fingindo que estão agindo. 

A ação que vemos do Governo, o enxugamen
to, esse Governo que seca, esse Governo que ema
grece, esse Governo que não atende nem sequer os 
setores sociais de educação, de saúde, esse Gover
no que não compra vacinas para as crianças não 
atende nem aos setores que Sua Excelência diz que 
vai privilegiar no futuro. Por quê Porque esse Gover
no se encontra em crise. Obviamente, quando existe 
crise, a queda de preços permite que parte do di
nheiro que era usado para pagar os trabalhadores, 
para comprar mercadoria, para fazer a reprodução 
em uma escala muito elevada da capacidade produ
tiva, seja liberada. O dinheiro liberado, chamado idle 
money, dinheiro ocioso, obviamente vai-se transfor
mando: eurodólares, petrodólares, nipodólares e, 
agora, dinheiro volátil, dinheiro desocupado em es
cala mundial. E, como sempre aconteceu a partir de 
1870, ele reflui para a periferia do mundo. 

Os banqueiros não acreditavam nos pobres, 
não lhes davam crédito. A dívida externa era então 
realmente limitada. Mas, a partir de 1870, o dinheiro 
sobrante, o dinheiro superabundante no centro, na 
França, na Inglaterra e na Alemanha, corre para se 
transformar em empréstimos externos. Na crise de 
1870, a Rússia se endividou e a industrialização do 
império russo e o seu fracasso decorreram justa
mente dessa imensa dívida externa que ele passou 
a ter a partir de 1870, quando a oferta de dinheiro 
bateu às suas portas. Naquele momento, iniciou-se 
realmente um processo de formação de capital na 
Rússia, no qual o Estado teve uma importância fun
damental. Os setores bélicos, que eram indispensá-
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veis para fazer a defesa da Rússia, e o setor indus
trial eram alimentados pela dívida externa. 

No Egito, essa dívida, esse dinheiro ocioso serviu 
para alimentar o milagre econômico da agricultura, pro
movido por Said Pacha Pois bem, ele importou equi
pamentos agrícolas para fazer a grande revolução 
agrícola no Egito. Endividou-se e chegou até, numa 
ocasião, na lnglatena, a encomendar tantas máquinas 
que o empresário inglês disse que só poderia produzi
las num período de três anos ou mais. Said Pacha per
guntou, então, ao empresário quanto ele queria para 
entregar-lhe tudo aquilo no ano seguinte. O empresário 
disse que precisària dobrar a sua indústria. Said Pacha 
perguntou quanto isso custaria e acabou por pagar o 
preço de uma indústria inglesa de equipamentos para 
apressar, para açodar o processo de crescimento e 
desenvolvimento do Egito. 

A Inglaterra, a Alemanha e a França tomaram 
conta da alfândega, passaram a cobrar impostos no 
lugar do Estado devedor e impuseram todas as re
gras ao Egito. Eles aumentaram tanto os impostos 
para conseguir os recursos para pagar as dívidas, 
q~e os· fazendeiros abandonaram as suas terras. 
Terras foram abandonadas em virtude do endivida
mento externo, em virtude do crescimento açodado, 
do "desenvolvimentismo• irresponsável, que tantas 
vezes aconteceu no BrasiL A partir daí, o governo 
egípcio passou a cobrar um imposto elevadíssimo 
sobre as terras. Os fazendeiros abandonaram as ter
ras. Rcaram as palmeiras, e o governo passou a co
brar imposto sobre as palmeiras abandonadas. Os 
fazendeiros mandaram, então, cortar as palmeiras. E 
a polícia fuzilou os camponeses que cortavam as 
palmeiras a mando dos donos das terras abandona
das. Esse é o milagre econômico do Egito, é o mila
gre financeiro do Egito. 

Portanto, mais uma vez, verifica-se o que o Im
perador Meiji, que assumiu o centro da restauração 
japonesa, em 1875, sempre disse: "Devemos tomar 
cuidado com a dívida externa. Não devemos jamais 
recorrer a ela; e, se o fizermos, devemos pagá-la na 
véspera do seu vencimento•. Temos os exemplos do 
Egito e da Espanha, dois países que perderam tudo, 
inclusive a soberania, por causa da dívida externa., 

Nós aprovamos essa mesma dívida externa to
dos os dias neste plenário; essa dívida externa que 
cresce, que sobe como um foguete. Essa dívida ir
responsável, feita em nome de mil e um bons propó
sitos, levou países e países à derrocada, ao atraso, 
à subserviência, como aconteceu com o Brasil na vi
rada do século, por exemplo. Também o nosso País 
entrou nessa situação, endividou-se com esse di-

nheiro que ficou ocioso na França e na Inglaterra; 
importou 10 mil quilômetros de ferrovias sob Pedro 
11, equipou os portos e comprou as máquinas ·que 
estavam sobrando na Inglaterra. 

Em 1844, a Lei Alves Branco estimula o Brasil 
a comprar as máquinas inglesas que agora podem 
ser vendidas. Para quê? Para resolver o problema 
da Inglaterra, cujo mercado estava abarrotado de 
máquinas. Então, o Brasil passa a importar máqui
nas e se desenvolve razoavelmente, até que eles 
nos estrangulam no final do século. 

Campos Sales, eleito Presidente da República, 
antes de sua posse vai à Inglaterra pedir as bênçãos 
e conversar com Rothschild. O livro em que ele re
trata todo o seu itinerário chama-se "Uma Campa
nha Republicana•. Ele vai lá e assina um tratado de 
intenções, que depois é modificado, obrigando-nos a 
Inglaterra a demitir funcionários, como acontece hoje 
- é a voz do dono. 

Naquela ocasião, ainda não h~via o AAI, que 
foi criado em Bretton Woods, ao término da Segunda 
Guerra Mundial. Não existia o FMI, mas já havia a 
voz do dono, mandando Campos Sales enxugar, de
mitir funcionários, vender empresas estatais - que 
eram muito poucas a ser vendidas, a Central do Bra
sil e a Companhia de Água do Rio de Janeiro. Eles 
tinham nas suas mãos a Companhia de Água do Rio 
de Janeiro. Se a fome não fosse o suficiente para 
amedrontar e matar a sociedade brasileira, eles cor
tariam talvez a água do Rio de Janeiro, porque esta
va em suas mãos. 

No ano seguinte, primeiro ano de governo de 
Campos Sales, ele enxugou tanto, mais do que os 
nossos enxugadores, enxugou mais do que o atual 
Presidente do Banco Central. Ele queimou dinheiro. 
O enxugamento, o secamente foi tão grande que ele 
queimou dinheiro, e os banqueiros credores obvia
mente não queriam queimar dinheiro. 

Então, Campos Safes escreveu para o Roths
child, que enquadrou todos, obrigando-os a fazer a 
grande fogueira, queimando dinheiro para combater a 
inflação. Criou o imposto-ouro sobre importações para 
pagar em ouro a dívida externa aos bandidos interna
cionais. E fiCanlOS aqui, irresponsavelmente rolando dí
vidas e aumentando o nosso endividamento, enquanto 
que, nos anos 80, já não podíamos pagar, e só se fa
lava em défaut, e só se falava em calote da dívida 
externa. O que eles fizeram? Espicharam o perfil da 
dívida para que nós, anualmente, pagássemos me
nos e, assim, pudéssemos nos endividar mais, por
que novamente o dinheiro sobrava lá fora. 
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No processo de globaiização, vemos que, 
nos anos 20, os Estados Unidos saíram dispara
dos na frente dos demais países. O valor da pro
dução industrial na Alemanha, em 1927, era me
nor do que a de 1913, mas, nos Estados Unidos, 2 
milhões e 700 mil cargos por ano já eram produzi
dos no início dos anos 20. E o que aconteceu? En
tre 1924 e 1928, ocorreu uma taxa fantástica de 
investimento e desenvolvimento industrial, princi
palmente nos Estados Unidos, mas também em 
vários países da Europa. 

Apesar desse grande volume de investimento, 
a tecnologia já estava tão desenvolvida que o desem
prego marcava 17"k na Suécia e na Noruega; já atingi
ra um patamar tão grande, era tão labor saving, era 
tão poupadora de mão-de-obra que o desemprego se 
manteve em níveis elevadíssimos antes do colapso de 
1929. Pois bem, no referido ano, os ·estados Unidos 
produziram 5,3 milhões de veículos. 

Tudo que é sólido se desmancha no ar! Foi aí 
que estourou: 27 milhões de carros circulavam nos 
Estados Unidos, quase todos comprados a crédito, 
porque essa produção dirigida para artigos de luxo 
é que faz o crédito de consumo e o consumidor 
endividado. Tudo é produzido na produção, inclusi
ve nós. 

Durante o discurso do Sr. Lauro Cam
pos, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, 12 Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela Sra. Júnia Marise, 2" lr~re-Presidente. 

A SR~ PRESIDENTE (Júnia Marise) -A Presi
dência comunica ao ilustre orador que o tempo de V. 
Exª já está encerrado. Portanto, peço a V. Ex" que 
conclua o seu brilhante pronunciamento. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF) -
Sei que praticamente todos os ouvintes se sentem 
aliviados com esse corte no meu tempo, mas reite
ro que só vim a esta tribuna hoje, completamente 
despreparado, convidado pela Mesa, porque me 
disseram que eu teria 40 minutos de tempo. Se eu 
soubesse que esse tempo seria exíguo, realmente 
aqui não estaria. Portanto, lamento muito que te
nha sido vítima desse mal-entendido, a fim de que 
eu pudesse me pronunciar a respeito de qualquer 
tema. 

Muito obrigado, Sr" Presidente. 
A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr" Presidente, S~ e Srs. Senadores, o País foi 
surpreendido ontem com a decisão anunciada pelo 

Governador Mário Covas de que não concorrerá 
mais à reeleição. 

A imprensa toda especula sobre as razões 
que o levaram a esse gesto. As razões são exata
mente as que S. Ex'\ ou disse expressamente, ou 
deixou transparecer: inconformação com o trata
mento, que lhe reputo injusto, que vem recebendo 
do Governo Federal, e a insatisfação com os ru
mos do PSDB. 

O Governador Mário Covas é um político da 
mais alta qualidade. Com seu gesto, S. Ex" dá um 
exemplo a todo o País, porque não descarto que te
nha pesado também na sua decisão o problema de 
consciência que já tinha há algum tempo, decorrente 
de ter sido contra a emenda da reeleição e de se 
sentir constrangido em concorrer, pois combateu 
esse instituto. 

Sr. Presidente, o Governador Mário Covas, se
gundo alguns maledicentes, teria sido impulsionado 
a tomar essa atitude também pelo fato de estar em 
baixa nas pesquisas eleitorais. Essa é uma injúria 
que se faz a Covas. Em primeiro lugar, porque S. 
Ex" já está em ascensão - já havia chegado ao fun
do do poço e já estava em ascensão-, e, em segun
do lugar, porque, se fosse um irresponsável, S. Exª, 
como já fizeram outros, quebraria o Estado de São 
Paulo, mas se reelegeria. 

Jamais se poderia esperar de Mário Covas um 
comportamento irresponsável como esse; ao contrá
rio, S. Exª vem pagando o preço de ser sério. Há 
dois anos e dez meses, desenvolve uma atividade 
diária, um esforço imenso de recuperação das finan
ças de um Estado que recebeu arrasado. S. Exª sa
neou todas as empresas estatais, depOis de ter rece
bido o Estado em situação calamitosa. Agora, come
çaria - como vai começar - a receber os frutos do 
seu trabalho sério, na forma de realizações, inclusive 
de obras públicas - inúmeras S. Ex" irá inaugurar 
até o final de seu governo. 

Não conheço de perto o Governador Mário Co
vas, mas ontem fui um dos primeiros a telefonar 
para aquele correligionário para dar-lhe os parabéns 
pela sua decisão. Acredito que os homens públicos 
devem sobretudo dar exemplos, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. E Mário Covas está dando um exemplo 
de dignidade. Seu gesto também é um chamamento 
ao PSDB, um chamamento à reflexão. S. Ex" jamais 
ocultou o seu inconformismo com a desfiguração 
que o Partido vem sofrendo, Partido que sofre a per
da de alguns de seus melhores membros e que se 
abre, às vezes de forma licenciosa, para receber 
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pessoas que não têm nenhuma identificação ética 
ou doutrinária com o PSDB. 

Se o PSDB continuar desfigurando-se, como 
vai, é melhor que desapareça. Esse é um dos senti
dos da atitude do Governador Mário Covas, um polí
tico que dizem ser teimoso e turrão. Mas penso que 
S. Ex" é apenas firme em seus princípios. Mário Co
vas é, sobretudo, um homem de caráter. E não é tur
rão, porque também sabe mudar, evoluir. Mário Co
vas veio da esquerda, mas soube adaptar-se aos 
novos tempos. Não esclerosou, não congelou seu 
pensamento e não se tomou um nacional estatizante 
jurássico dos anos 50. 

Por tudo isso e inclusive por sua capacidade 
de adaptar-se, de mudar sem se desnaturar, o Go
vernador Mário Covas, cada vez mais, merece o res
peito dos homens de bem deste País. Oxalá o meu 
Partido, o PSOB, saiba entender o recado que Mário 
Covas está dando a todos nós e saiba fazer um exa
me crítico e um enorme esforço para voltar às suas 
origens! Do contrário- como eu disse -, esse Partido 
será apenas uma sombra do PSOB que conheci, da
quele PSDB que me levou a nele ingressar. 

Deixo, portanto, consignada nos Anais do Se
nado a minha mais profunda admiração pelo meu 
correligionário Mário Covas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, a Sra. Júnia Marise, 2• Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

São lidos. os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 na, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do artigo 50, parágrafos 
2" e s•, inciso XXXIII da Constituição Federal, sejam 
fornecidas pelo Ministro Extraordinário de Política 
Fundiária, Sr. Raul Belens Jungmann Pinto, as se
guintes informações: 

1 - relação dos proprietários rurais bem 
como a dimensão de suas respectivas áreas e si
tuação de cadastramento no Incra, para efeito de 
cobrança de ITR nos municípios de Rio Branco, 

Sena Madureira, Bujari, Porto Alegre, SenadorGuio
mard, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xa
puri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, no Acre 
e os municípios de Porto Velho em Rondônia; 

2 - todos os projetes aprovados pela Sudam 
para implantação de projetos agrícolas nos últimos 
10 anos, cuja origem seja dos municípios acima ci
tados. 

Justificação 

A questão fundiária, no Brasil, necessita antes de 
tudo, que sejam fornecidos dados cristalinos sobre a 
verdadeira situação. Os números que dispomos, são 
insufiCientes para que posssamos nos posicionar e 
elaborar projetes de relevância para o setor. 

A escassez de informações relativas à questão 
agrária na Amazônia dificultam os estudos que ve
nho realizando para apresentação de proposições 
nesta área. Com estas informações, poderemos ma
pear a crise fundiária na região, e teremos matéria 
prima para colaborar com o Governo Federal na ta
refa de promover a reforma agrária. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1997.
Senadora Marina Silva 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 n4, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, §2 da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 
216 do Regimento Interno do Senado Federal se
jam solicitadas ao Ministério dos Transportes as se
guintes informações, mediante o envio de cópias 
dos Pareceres da Consultaria Jurídica daquele Mi
nistério, a saber. 

a) Parecer Conjur-MT -011/96; 
b) Parecer Conjur-MT -002/97; 
c) Parecer Conjur-MT-137/97; 
d) Parecer Conjur-MT -149/97; 
e) Parecer Conjur-MT-180/97; e 
f) Parecer Conjur-MT-210/97. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1997.
Senador Gilberto Miranda 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa, 
para decisão, na forma do Regimento Interno. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 

Item único: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 37, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n2 37, de 1997 (n2 2.695/97, 
na Casa de origem), que estabelece normas 
para as eleições, tendo 

Pareceres: 
-sob n2 493, de 1997, da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania {sobre 
o projeto), Relator: Senador Lúcio Alcântara, 
favorável, com emendas n2s 1 a 60-CCJ, 
que apresenta; e 

- proferido em Plenário, em substituição à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania {sobre 
as emendas de Plenário), Relator: Senador Lúcio Al
cântara, favorável às emendas n2s 66, 67, 72, 77, 
85, 96, 98, 103, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 115, 
116 e 132; favorável parcialmente à emenda n2 130, 
na forma de subemenda que apresenta, pela prejudi
cialidade das emendas n2s 64, 65, 100, 107, 108, 
111, 127, 128 e 131, e contrário às emendas n2s 61 
a 63, 68 a 71 , 73 a 76, 78 a 84, 86 a 95, 97, 99, 1 01, 
102, 104, 114, 117 a 126 e 129. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
o- A matéria constou da sessão deliberativa ordinária de 
ontem, quando teve a sua discussão encerrada 

Passa-se, assim, à votação. 
Antes, porém, quem quiser usar da palavra 

para encaminhar a votação, pode fazê-lo por cinco 
minutos. Estou chamando a atenção do Plenário, 
para não se dizer que houve cerceamento. 

Os Senhores poderão encaminhar a votação, 
se assim o solicitarem. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO {PFL-BA) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. · 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden· 
te, sr-s e Srs. Senadores, quero reiterar manifesta
ção feita perante a Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania. Tenho a impressão de que o projeto 
ora em discussão deveria reduzir-se ao conjunto das 
normas que fossem necessárias a regular o proces
so da reeleição. 

Votada a emenda da reeleição, compreendo, 
embora houvesse sido contra ela, que a lei deveria 
ser feita para possibilitar que os atuais detentores de 
mandato executivo pudessem disputar a reeleição. 
Mas exatamente por isso a lei não deveria ir além 
das normas disciplinadoras do processo de reelei· 
ção. Estamos vivendo em regime de eleições desde 
1988, para não recuar conseqüentemente a legisla
ção reguladora de todo o processo eleitoral. Não 
posso compreender que se tenha que em cada elei
ção modificar a legislação existente ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Chamo a atenção para o fato de que o nobre Senador 
Josaphat Marinho está com a palavra. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) -
... para estabelecer regras circunstanciais. Em verdade, 
porém, estamos fazendo o que condenamos no regi
me militar. O casuísmo que ali prevaleceu é repetido 
no regime democrático. Tenho a impressão de que 
nesse momento não caberia o conjunto de normas ca
suísticas contidas no projeto em discussão. 

Se já se houvesse votado a reforma política e 
nela, por exemplo, se houvesse incluído o voto distrital, 
entendo que novas regras coubessem. Mas se não 
chegamos à fase da reforma política e a eleição vai 
processar-se, salvo quanto à reeleição, nos tennos an
teriores, a modificação que se faz a cada eleição é um 
desrespeito à estabilidade das instituições. 

Quero assim consignar o meu entendimento. 
Como estou numa Casa Colegiada, vou reservar-me 
para votar as emendas segundo me parecerem ade
quadas. Só o farei, entretanto, considerando as que 
realmente se afigurarem adequadas ou convenien
tes de modificação. Fora daí, minha orientação será 
no sentido de, resguardado o que é relativo à reelei
ção, manter o sistema anteriormente vigente, pelo 
menos até que se elabore a reforma política para a 
mudança geral conveniente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT·SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, gostaria de 
ressaltar alguns pontos que, na legislação eleitoral, 
são, para nós do Partido dos Trabalhadores e do 
Bloco das Oposições, importantes e prioritários. 

Em primeiro lugar, consideramos importante 
que haja um financiamento público. Somos favorá
veis a que se democratize o processo de campanha 
eleitoral, propiciando a todos os Partidos a possibili· 
dade de não haver mais o abl!'>O do poder sconômi-
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co que normalmente tem caracterizado as eleições 
brasileiras por décadas e décadas. 

Queremos ressaltar que o próprio Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, quando Senador, foi 
favorável ao financiamento público das campanhas 
eleitorais. Uma das pessoas mais entusiastas a res
peito do assunto foi, também, o Vice-Presidente 
Marco Maciel que, enquanto Senador e como Vice
Presidente, defendeu em seus depoimentos, perante 
a Comissão de Reforma Eleitoral, seu ponto de vista 
favorável a que tivéssemos, assim como acontece 
na República Federal da Alemanha e em outras na
ções, o financiamento público. 

Trata-se de uma maneira eficaz de evitarmos 
que os Partidos Políticos e os diversos candidatos 
venham a depender sobremodo das contribuições, 
sejam de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas. 

O Relator, Senador Lúcio Alcântara, posicio
nou-se, nos debates, aberto à possibilidade do finan
ciamento público, porém avaliou que caberia maior 
tempo de debate a respeito, preferindo não colocar, 
para estas próximas eleições, a importância do fi-

. nanciamento público tal como a Câmara dos Depu
tados havia aprovado. 

Seremos favoráveis a que haja o financiamento 
público, inclusive estamos apoiando a proposta do 
Senador Antonio Carlos Valadares no sentido de se 
coibirem as contribuições de pessoas jurídicas ou 
mesmo de pessoas físicas. Temos, também, prefe
rência pela proposta do Senador José Eduardo Ou
tra, no sentido de se coibirem contribuições de todas 
as empresas concessionárias, daquelas que foram 
objeto de privatização e de todas as empresas que 
mantenham um relacionamento forte com o Poder 
Público. Estas empresas não poderiam estar reali
zando contribuições. Em verdade, o ideal seria que 
não houvesse contribuição de pessoa jurídica para 
as campanhas eleitorais. 

Outro ponto que queremos destacar é a per
missão de gravações externas. 

Quando, em 1994, se legislou no sentido de 
não se permitirem gravações externas nos progra

- mas eleitorais, o objetivo era o de se evitar que ne
les aparecesse a "Caravana da Cidadania", de Lula. 

Avaliamos como importante que possa haver a 
gravação externa e Glauber Rocha diz que o impor
tante é se ter uma câmera, e a possibilidade de fil
mar, a criatividade, fica com aqueles que realizam os 
prograi"'3S. 

n<1vt>ra outros pontos que os demais Senado-
é'" -·~-;o • - · ·ão aqui reiterarão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise. 

A SRª JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, 
gostaria de reafirmar a perplexidade histórica da Na
ção em relação ao debate de hoje sobre a aprova
ção de uma nova lei eleitoral para regulamentar as 
eleições de 1998. 

A cada eleição esse processo vem se configu
rando no casuísmo, situando-se entre a vontade da
queles que detêm o poder e que querem mudar as 
regras do jogo e a verdade absoluta daqueles que 
desejam uma legislação perene, definitiva, com re
gras claras e transparentes. 

Queremos sintetizar, em razão do tempo, al
guns pontos que vamos defender, principalmente o 
Bloco de Oposição. 

Sr. Presidente, consideramos que a questão do 
financiamento público limita-se principalmente à par
ticipação igualitária de todos os Partidos no proces
so eleitoraL Consideramos, também, a necessidade 
de se colocar em prática a divisão igualitária do tem
po na televisão, para que todos os candidatos, se
jam a Presidente da República ou a Governador de 
Estado, tenham as mesmas condições de levarem à 
sociedade suas mensagens, seus programas de go
verno e suas propostas. 

Selecionamos, através do Bloco de_ Oposição, 
alguns destaques que vamos defender, como, por 
exemplo, resgatar no projeto aprovado pela Câmara 
a questão do voto em branco, a questão das coliga
ções, as quais consideramos democráticos e impor
tantes no processo que pode vir a determinar aos 
partidos políticos desenvolver o seu trabalho na for
mação de alianças e de coligações. 

Sr. Presidente, temos aqui alguns destaques que 
entendemos possa consubstanciar ainda mais o texto. 
Por exemplo, a questão da participação ou da inserção 
de cenas externas nos programas eleitorais. 

Ora, Sr. Presidente, quando se fala que ape
nas a presença do candidato no vídeo poderia dar 
mais autenticidade às propostas dos candidatos, en
tendemos que isso pode trazer um outro resultado. 
Certamente àqueles que terão condições de fazer 
uma grande produção, como já ocorreu no passado, 
de fazer uma grande parafemália tecnológica, carís
sima, fazendo uma produção cara e de alto nível, 
certamente prejudicando aqueles candidatos que de
sejam mostrar algumas cenas externas, seja de pro
blemas ou mostrando, inclusive, a participação des
ses candidatos em debates -em debates nas universi-
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dades, em debates com os trcibalhadores, em deba
tes com todos os segmentos da sociedade e que, 
certamente, produziriam um efeito muito mais autên
tico de todos os candidatos no processo eleitoral. 

Portanto, Sr. Presidente, reafirmo mais uma vez 
as minhas palavras no encaminhamento dessa vota
ção, tanto na sessão de ontem como na de hoje, di
zendo ser lamentável que estejamos aqui votando 
mais uma lei eleitoral para regulamentar as eleições de 
1998. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos 
Valadares, último orador inscrito. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, a nobre Senadora Júnia Marise 
já relatou à Casa a decisão tomada pelo Bloco de 
Oposição em relação a determinadas questões inseri
das no texto do projeto que altera a legislação eleitoral. 

Um dos assuntos apoiados pelo Bloco de Opo
sição diz respeito ao financiamento de campanha; fi
nanciamento de campanha público, exclusivo e sem 
<:J interferência de empresas ou de pessoas físicas 
·na estruturação de recursos visando as campanhas 
eleitorais. 

Para reavivar a memória de quantos já leram 
esta emenda, temos aqui a Emenda n° 119, da nos
sa autoria, que já tem a paternidade do Bloco de 
Oposição e, tenho certeza, de alguns Senadores 
que vêem nesta emenda a solução definitiva para 
questão tão importante para a democracia brasileira. 
Alteramos alguns artigos de uma lei já existente, a 
Lei n2 9.096, de 19 de setembro de 1995, que trata, 
dentre outros assuntos, do Fundo Partidário. 

O art. 38 passará a ter a seguinte redação: 

"Art. 38. O Fundo Especial de Assis
tência Financeira aos Partidos Políticos 
(Fundo Partidário} é constituído por: 

I - dotações orçamentárias da União e 
respectivos créditos adicionais para o finan
ciamento público de campanhas eleitorais e 
para as finalidades a que se referem os inci
sos I, 11, III e IV do art. 44; 

11 - multas e penalidades pecuniárias 
aplicadas nos termos do Código Eleitoral a 
leis conexas. 

Parágrafo único. V~sando assegurar os 
princípios da igualdade entre partidos e can
didatos na disputa eleitoral e o da probidade 
na aplicação dos recursos recebidos do 
Fundo Partidário, a lei disciplinará, dentre 
outras matérias, as seguintes: 

I) - distribuição eqüitativa dos recursos 
do Fundo Partidário entre os partidos registra
dos perante a Justiça Eleitoral e que tenham 
na Cãmara dos Deputados uma bancada elei
ta com dez parlamentares, no mínimo; 

11) - prestação de contas, perante o 
Tribunal Superior Eleitoral, dos recursos re
cebidos pelos partidos e pelas coligações; 

III) - fixação de penalidades a partidos 
políticos e candidatos pela infringência das 
normas prescritas nesta Lei e leis conexas; 

IV} - propaganda dos meios de comu-
nicação." 

Art. 39. No ano em que se realizar o 
pleito, para atender ao custeio exclusiva
mente público da campanha eleitoral dos 
partidos políticos e coligações, a Lei orça
mentária respectiva e seus créditos adicio
nais consignarão recursos para o Fundo 
Partidário, no anexo do Poder Judiciário, ao 
Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 12 A dotação a que refere o caput 
deste artigo não poderá ultrapassar o valor 
equivalente ao número de eleitores do País, 
multiplicado por R$7,00 (sete reais), em va
lores de outubro de 1997, tomando-se por 
base o eleitorado existente em 31 de de
zembro do ano anterior. 

§ 2º É vedado aos partidos políticos e 
aos candidatos receberem direta ou indireta
mente, sob qualquer forma ou pretexto, con
tribuição ou auxílio pecuniário ou estimável 
em dinheiro, inclusive através de publicidade 
de qualquer espécie procedente de pessoas 
físicas ou jurídicas. 

Art. 44. Os recursos do Fundo Partidá
rio previstos no art. 38, inciso 11, desta Lei, 
serão aplicados: 

I - na manutenção das sedes e serviços 
do partido, permitindo o pagamento de pes
soal, a qualquer titulo, este último até o limite 
máximo de vinte por cento do total recebido; 

li - na propaganda doutrinária e política; 
III- no alistamento; 
IV- na criação e manutenção de Institu

to ou Fundação de pesquisa e de doutrinação 
e educação política, sendo esta aplicação de 
no mínimo vinte por cento do total recebido. • 

Sr. Presidente, esta é a emenda que, tenho 
certeza absoluta, aprovada, vai restaurar a moralida
de das eleições deste País. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, eu esperava, hoje, aqui nesta 
Casa, viver um grande dia; talvez o dia mais históri
co do Congresso nos últimos tempos. 

Este Congresso marcou passagem com o im
peachment de um Presidente da República, fato 
inédito na história da humanidade; este Congresso 
marcou passagem cassando os seus parlamentares, 
mais de dez, os conhecidos anões do Orçamento. 

Nesta legislatura, o Congresso Nacional come
teu o erro mortal de não deixar que fosse instalada a 
CPI dos corruptores, que, apesar de contar com o 
número regimental de assinaturas para a sua insta
lação, foi bloqueada pelo Poder Executivo quando 
este mesmo Poder determinou que o PFL e o PSDB 
retirassem as suas assinaturas. Este Senado come
teu um erro mortal: conseguiu as assinaturas para a 
instalação da CPI dos Corruptores, mas até hoje não 
instalou essa comissão. Este Senado cometeu o erro 

• mortal de conseguir instalar a CPI para combater a 
fraude no sistema financeiro e, depois de instalada e 
eleito o seu presidente, o Senador Esperidião Amim, 
ver o Plenário destituir a comissão já instalada. 

Hoje, mais uma vez, este Senado vai cometer 
um erro mortal, ao dar um recuo cruel e dramático 
na hora da votação, quando poderia dar um passo 
adiante no sentido da seriedade da coisa pública. 

Ontem, mostrei que os Senhores Ministros do 
Supremo Tribunal Federal já afirmam que vão dizer 
que a nossa emenda é inconstitucional pelas desi
gualdades nela contidas. A OAB já lançou nota di
zendo que o Conselho Federal da OAB aprovou on
tem voto declarando ofensivas à consciência demo
crática e à ética na política as mudanças, praticadas 
pelo Senado Federal, na Lei Eleitoral. É a OAB, que 
foi aliada do Congresso Nacional e do Senado Federal 
na moralização da coisa pública, que vem, agora, dizer 
que estamos votando algo contra a ética na política. 

É uma pena que o Senado seja marcado com 
esse carimbo. É uma pena que em um projeto que 
veio da Câmara dos Deputados - que, justiça seja 
feita, tentou melhorá-lo - o Senado tenha feito um 
recuo tão cruel e dramático. É uma pena que esta 
data, que deveria ser o início da moralização da coi
sa pública, seja a data da consolidação daquilo que 
não queremos começar. 

Já é um assunto muito sério a reeleição, e na 
hora da reeleição, quando o Governador Mário Co
vas e muitos diziam que não poderia votar-se em 

causa própria, votou-se correndo e a toque de caixa 
a reeleição. Não somente se voltou a mesma, como 
se está dando ao Presidente da República, e tam
bém aos Governadores, o que Sua Excelência não 
precisa. Não será a participação ou não em atos 
eleitorais, não será dinheiro particular que haverá de 
garantir ou não a reeleição do Senhor Fernando 
Henrique Cardoso. Eu repito: comenta-se muito 
quem será o tesoureiro da campanha do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. O PFL, diz a imprensa, 
não admite que seja o Sr. Sérgio Motta. Outros 
acham que o Ministro Sérgio Motta deve deixar a 
Pasta do Ministério das Comunicações, porque é 
muito importante o cargo de secretário da campa
nha. Diga-se, aliás, o caso mais comentado hoje, a 
pergunta que mais se faz é quem será o tesoureiro 
da campanha. 

O último tesoureiro conhecemos: foi o Sr. PC 
Farias, PC Farias que não nasceu no Governo Coi
ler; PC Farias que nasceu na campanha eleitoral. 
PC Farias que pressionou empresários, como aqui 
disse um empresário da maior importância que este
ve na CPI. Não é a empreiteira, não são os bancos 
que vêm comprar, muitas vezes são os políticos que 
vão exigir dinheiro durante a campanha política para 
fazer o que querem. E vamos votar assim!? 

Encerrando, Sr. Presidente, afirmo que me 
causa dó, causa-me pena, causa-me uma mágoa pro
funda que tenha que ouvir da OAB que este Senado 
hoje está indo contra a ética na política, e, o que é pior, 
lamento ter que dizer que concordo com a OAB. Não é 
ética a nossa decisão. Triste decisão esta que ficará 
marcada na história deste Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- A Mesa entende que as manifestações de qualquer 
entidade são recebidas com respeito democrático, que 
é uma tradição do Senado. Falta, entretanto, autorida
de à OAB para criticar o Senado, na medida em que 
aprovou, infelizmente, na Legislatura passada, uma lei 
cheia de inconstitucionalidades, corporativista e qu< 
benefiCiava os advogados do Brasil, prejudicando a~-~ 
ciedade. O próprio Supremo Tribunal Federal fez co.r. 
que essa lei, aprovada aqui no Senado, na Legislatc 
passada, fosse cortada em vários dos seus itens, pvr 
ser inconstitucional; e outros ainda estão sob exar. :~. 
Mas a isso a OAB fez ouvido de mercador, porque •· 
neficiava aos seus associados. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas 
tião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!PDT-At-. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, neste curto 
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espaço de tempo que tenho para encaminhar a vota
ção do Projeto da Lei Eleitoral, destaco alguns pon
tos que considero fundamentais e que, certamente, 
estarão em debate quando da apresentação dos 
destaques. Apresento, também, a posição do nosso 
Partido, o PDT, frente a esses assuntos, o entendi
mento individual e coletivo a respeito desses temas. 

Refiro-me, em primeiro lugar, ao financiamento 
de campanha. Já dissemos publicamente que somos 
favoráveis ao financiamento público de campanha 
exclusivamente, motivo pelo qual devemos apoiar 
um destaque à Emenda do nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares, no sentido de que esse mecanis
mo evitaria, como já tem sido sustentado por vários 
senadores nesta Casa, a exposição excessiva dos 
candidatos aos esquemas de financiamento de cam
panha, que acabam provocando um grande dano 
para a sociedade, para os governos municipais e es
taduais e para o próprio governo federal. 

Defendemos com exclusividade o financiamen
to público de campanhas, mas caso ele não seja 
possível, vamos também acompanhar a votação no 

. sentido de preservar o texto aprovado na Câmara, que 
garante recursos suficientes, pelo menos em determi
nados aspectos, razoáveis, para que candidatos sem 
condições financeiras, sem estarem atrelados ao po
der económico do nosso País, de seus Estados e 
Municípios, tenham condições de participar isonomi
camente do processo eleitoral em nosso País. 

Outro destaque que o Bloco vai apresentar 
. será defendido pelo Senador José Eduardo Outra. 

Sobre o assunto também apresentei emenda vedan
do a possibilidade de fornecedores de instituições fi
nanceiras, como os bancos, de empresas públicas 
recentemente privatizadas, de concessionárias de 
serviços públicos participarem do financiamento da 
campanha do ano que vem e das próximas campa
nhas em todos os níveis. Então, este mecanismo, se 
acatado pela maioria no Senado, certamente irá contri
buir no sentido de moralização dos próximos pleitos. 

Quem acompanhou a prestação de contas do 
Presidente da República, por exemplo, conheceu a 
contribuição significativa prestada pelos bancos pri
vados à campanha presidencial, à campanha do 
atual Presidente da República, do então candidato 
Fernando Henrique Cardoso. Depois, surgiram as 
crises no sistema financeiro, no sistema bancário, e 
vimos como o Governo foi ágil ao criar um sistema 
de socorro aos bancos que estavam se encaminhan
do para a falência, para a destruição total. Não se 
pode negar que houve uma vinculação entre o siste
ma financeiro que financiou a campanha presidencial 

e o socorro prestado pelo Governo Federal a algu
mas dessas instituições. Isso seria impedido se o 
Plenário do Senado acatasse o destaque que será 
apresentado daqui a pouco pelo Senador José 
Eduardo Outra. A utilização da máquina administrati
va por si só já garante um desequilíbrio entre as 
campanhas daquele que está no Governo e daque
les candidatos que vão concorrer às eleições, dispu
tando contra os atuais mandatários de cargos execu
tivos. 

Inclusive, o financiamento é ilimitado, porque o 
Senador Lúcio Alcântara, em seu parecer, deixou a 
critério dos partidos políticos a definição do limite 
que deverá ser gasto na campanha eleitoral. O parti
do poderá determinar que na disputa presidencial 
poderão ser gastos, por exemplo, R$1 bilhão, 500 
milhões ou 200 milhões. A fixação desse valor ficará 
a critério do partido - nem limitação houve. 

Além dessa possibilidade de contar com o fi
nanciamento, na maioria das vezes viciado, para fi
nanciamento de campanha, os atuais governantes 
vão contar ainda com as máquinas administrativas, 
porque não há mecanismo contrário a isso. Mesmo 
que na lei constasse, na prática seria inevitável que 
os atuais governantes viessem a dispor das máqui
nas administrativas, das máquinas governamentais, 
para desenvolver as suas campanhas. 

A outra questão que eu gostaria de abordar rapi
damente é a da pubficidade oficial. Nesse aspecto, há 
uma emenda do Senador Jader Barbalho, que vamos 
acompanhar também, no sentido de que o prazo de 
cálculo para a média dos gastos de publicidade para o 
ano da eleição seja limitado à data do dia 3 de outubro, 
ou seja, um ano anterior ao pleito. Conta-se daí para 
trás, porque se não governadores, prefeitos e o próprio 
Presidente da República vão estabelecer nos três últi
mos meses deste ano - outubro, novembro e dezem
bro - um grande volume de recursos em publicidade 
oficial, que poderá até superar o que já foi gasto nos 
nove meses anteriores e, portanto, falsificar o sentido 
da média que se tenta estabelecer na lei eleitoral. Esse 
é um outro aspecto que vamos abordar. 

A outra questão que consideramos fundamen
tal é a da retirada dos votos em branco. Duvido que 
qualquer instituto de pesquisa que estabeleça um le
vantamento de opinião em cima do eleitor que vota 
em branco, registre que o desejo dele, no momento 
de votar, foi o de que o seu voto fosse computado 
para os partidos majoritários. Desafio qualquer insti
tuto de pesquisa quanto ao resultado, se não vamos 
ter praticamente 100%, quiçá 100%, daqueles que 
votam em branco manifestando o seu desejo de não 
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dar o seu voto a nenhum candidato e a nenhum par
tido, porque se assim o quisesse o eleitor votaria na 
legenda, já que é permitido. Então, se não vota no 
candidato, não vota na legenda e vota em branco é 
porque não quer que o seu voto seja computado. 

Por isso, defendemos o critério de que o voto 
em branco não seja computado. 

Além disso, defendemos também, com bastan
te convicção, o período da campanha, para o qual 
devem ser estabelecidos seis meseS, porque a deli
mitação em 45 dias prejudica os partidos que estão 
fora do poder, uma vez que restringe sua participa
ção, suas manifestações, enquanto aqueles que es
tão no poder usam da publicidade ostensivamente 
para alardear seus feitos e até, muitas vezes, mes
mo aquilo que não fazem. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio

co!PSB-SE) - Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Antonio 
Carlos Valadares. 
• O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo

. co!PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, na redação da Emenda nº 119 há 
uma palavra que pode ser mal interpretada do ponto 
de vista da distribuição dos recursos: "eqüitativa•. 
Muito embora o dicionário seja muito claro a esse 
respeito, porque a eqüidade pressupõe justiça, ou 
seja. distribuição em que os partidos políticos rece
beriam recursos proporcionalmente de acordo com o 
número de Deputados que possuam na Câmara, 
para que se evite qualquer interpretação outra que 
não seja essa, gostaria que V. Ex", na Emenda nº 
119, determinasse a substituição da expressão "dis
tribuição eqüitativa• por "distribuição proporcional". 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-v. Exª será atendido. 
Com a palavra o nobre Senador Bello Parga. 
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encami

nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr-'s e Srs. Senadores, efetivamente, uma lei 

~ eleitoral não poderia jamais produzir um consenso 
em qualquer Casa Legislativa Isso já foi suficiente
mente dito pelo próprio Relator da matéria. 

No entanto, gostaria de chamar a atenção da 
Casa para um aspecto do texto que vamos agora 
votar, que a mim me parece inconstitucional e com o 
qual, pelos meus princípios políticos, baseados na 
representação democrática e principalmente na li
berdade de expressão- instituições consagradas na 

nossa Carta Magna - não posso me conformar. Re
firo-me à Emenda nº 44, do Relator, que diz: "Os 
programas destinados à veiculação no horário gra
tuito pela televisão devem ser realizados em estúdio, 
seja para transmissão ao vivo ou pré-gravados ... • 

Sr. Presidente, Sr-'5 e Srs. Senadores, estamos 
aqui já entrando no terreno da demência. Ora, um 
candidato ou um partido pode promover uma reunião 
de eleitores, de seguidores, num recinto fechado ou 
aberto, para dizer a mesma coisa. Está sendo sacia
da essa manifestação de expressão, apenas porque 
ela deverá ser realizada num recinto aberto. Isso é a 
instituição pura e simples de censura à liberdade de 
expressão e à liberdade de propaganda política. 

Não posso me conformar em que se diga uma 
coisa num recinto fechado e não se possa dizer a 
mesma coisa num recinto aberto. Essa é uma incon
gruência que também é ofensa à Constituição Federal. 

Ademais, Sr. Presidente, diz o parágrafo desse 
mesmo artigo: "Nos programas a que se referem é 
vedada utilização de gravações externas, monta
gens ou trucagens•. Isso parte do deprimente pres
suposto de que o eleitor brasileiro é imaturo e insufi
ciente esclarecido e precisa ser alertado por uma le
gislação temporária. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o que mon
tagem ou trucagem têm a ver com gravação externa de 
um candidato escutando eleitores, visitando sindicatos, 
associações de classe, união de moradores? Isso, ele 
não pode fazer. Ou seja, está sendo cerceado; está sen
do estabelecida uma censura que a própria Constituição 
proíbe. Não posso me conformar com isso! 

Nessa muHidão de destaques para votação em 
separado, não sei se esse artigo está sendo contem
plado. Mas peço a atenção dos Srs. Senadores para 
essa exorbitância, no sentido de dar apoio ao Desta
que para Votação em Separado- DVS, que extirpa. 
expunge - para utilizar o verbo de agrado do Senador 
Esperidião Amin - desse texto essa flagrante inconsti
tucionalidade, que é a instituição da censura na propa
ganda política e na livre expressão de opinião. 

Isso, Sr. Presidente, não pode prosperar nesta 
Casa, que é a Casa da democracia, do equilíbrio e 
do bom senso. 

São esses aspectos, Sr. Presidente, que quero 
trazer à consideração dos meus pares aqui no Senado. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fer
nandes. 

A SW- EMIUA FERNANDES (BiocoiPDT-RS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora) 
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- Sr. Presidente, Sr"-s e Srs. Senadores, neste mo
mento, estamos encaminhando a votação. Logo, es
taremos analisando os destaques, que são muitos, o 
que, certamente, levará um tempo bastante grande, 
se porventura não houver acordos nesse sentido. 

Sr. Presidente, ainda neste encaminhamento, 
quero ressaltar a postura democrática do Senador Lú
cio Alcântara. Ontem, durante a discussão desta maté
ria, usamos da palavra para alertar sobre alguns pon
tos positivos que a Lei contempla, principalmente no 
que se refere ao percentual reservado às mulheres e à 
conotação do esclarecimento quanto ao gênero- mas
culino ou feminino - nas cédulas, na relação dos can
didatos. Isso é importante para a objetividade dos da
dos e para termos clara a presença das mulheres nas 
eleições. 

Alertamos que estávamos com uma dúvida 
quanto a essa questão da identificação do gênero na 
determinação dos cargos em disputa, que estava 
prevista e garantida nas umas eletrônicas, mas, no 
substitutivo apresentado, estávamos com dificuldade 
de verificar se aconteceria da mesma forma nas cé
dulas eleitorais. 

Fomos até o Senador Lúcio Alcântara, que en
tendeu que essa questão, realmente, não estava de 
forma muito clara. Assim, S. ~ acatou uma emen
da que apresentamos nesse sentido. 

Dessa forma, ao art. 89 do substitutivo, em que 
consta que as cédulas oficiais serão confeccionadas 
pela Justiça Eleitoral e a maneira como será feita, foi 
acrescentado: "identificado o gênero na denomina
ção dos cargos em disputa•. 

Dentro dessa linha de raciocínio, Sr. Presiden
te, queremos crer que este Plenário ainda tem tem
po de resgatar uma postura mais independente para 
o encaminhamento e votação desta lei importantíssi
ma para este País. 

Os Srs. Senadores deverão estar atentos às 
emendas e aos destaques apresentados no que se 
refere ao financiamento público das campanhas. Te
mos que limitar gastos. Podemos ainda resgatar a 
idéia do recurso público para democratizar o dinhei
ro, impedindo que o poder económico seja o fator 
decisivo nas eleições. 

Queremos ainda lembrar que podemos resga
tar emendas no sentido de que se dê, no mínimo, 
tratamento igualitário entre os que estão no poder e 
aqueles que concorrerão como oposição. 

Busca-se colocar ainda o impedimento da par
ticipação em inaugurações de obras públicas e o uso 
da máquina. 

Creio que este Plenário ainda tem o poder de 
verificar esses pontos aos quais me referi. 

Temos que verificar também a questão da proi
bição de cenas externas nos programas de televi-

são. Sabemos que a intenção dessa emenda é mui
to boa, mas estamos comprovando que, na prática, 
a situação será desvantajosa, pois os que estão no 
poder, durante todo o ano, até as vésperas das elei
ções, estarão presentes nos meios de comunicação, 
inaugurando obras, mostrando suas ações do dia-a
dia- isso tudo porque esta Casa não quer impedir-, 
e os outros, da oposição, terão seus espaços limita
dos num estúdio, não podendo nem ao menos mos
trar os avanços, as caminhadas de seus partidos. 
Portanto, ficarão impedidos também de desmascarar 
a realidade da situação do Brasil. Não poderão mos
trar, por exemplo, a pobreza e o desemprego. 

Sr. Presidente, somo-me àqueles que se mani
festam, à voz da sociedade, à voz do povo, que tem se 
manifestado nos contatos de opinião pública, à voz 
das entidades organizadas, que clama por igualdade, 
por respeito, por democracia, que esta Casa ainda tem 
tempo de resgatar e fazer urna revisão nesse sentido. 
Sem falar, logicamente, num ponto que nós batemos 
ontem também: a questão do voto em branco. 

Considero que poderíamos corrigir essa ques
tão na lei eleitoral. Voto em branco é desejo mani
festo do eleitor que não quer que o seu voto some 
para ninguém. Mas, da forma como está posta, no
vamente vai reforçar nomes, partidos, independente 
do seu desejo. 

Sr. Presidente, lamento profundamente que 
esta lei, que se baseia na afirmação da democracia 
e da cidadania, tenha sido construída no Senado Fe
deral, com características, definição e endereço cer
tos e previamente determinados. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da 
Silva. 

A SR! BENEDITA DA SILVA (Biocolf'T-RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dentro 
de alguns instantes, estaremos votando um projeto 
que ontem tivemos a oportunidade de discutir. Hoje, 
antes da votação, gostaríamos de nos manifestar 
em relação a algumas emendas que ~ão sendo co
locadas pelo Bloco, a respeito das quais, gostaria 
que este Plenário refletisse. 

Esses destaques nos darão a oportunidade de 
melhorar um Projeto que foi integralmente modifica
do e que, por mais boa vontade que o Relator tenha 
tido, S. Exª não conseguiu inserir, de forma clara, al
guns dos significativos avanços que a Câmara dos 
Deputados colocou. 



176 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1997 

É preciso deixar transparente a questão do fi
nanciamento para a campanha eleitoral, pois a 
emenda que visa o financiamento público exclusivo 
possibilitará o controle e a eqüidade para que se 
possa fiscalizar o uso de recursos, ainda que nós te
nhamos a figura da reeleição ocupando o Poder. 

Uma outra questão importante é a emenda que 
fala das gravações externas, ou seja, no fato de os 
Partidos políticos poderem, democraticamente, sem 
nenhuma invenção ou artifício, pura e simplesmente, 
tirar, do retrato do País, aquilo que consideram real 
e apresentar em seus programas como ilustração. 
Essa emenda resgata o princípio democrático de se 
poder pensar, ver, ouvir e falar. O único instrumento 
que provará as idéias e as críticas de cada Partido 
será aquele que irá ao ar nos órgãos de comunica
ção, o que nos dará a certeza de que as gravações 
são internas, já que não poderemos aproveitar as 
imagens externas. 

A distribuição das inserções tem que ser demo
cratizada e as emendas que serão apresentadas fa
rão justiça a que todos nós possamos estar contem
plados - maioria e minoria. 
· • Sr. Presidente, não podemos aceitar também 
que tenhamos um prazo tão pequeno para as nos
sas campanhas. Não temos os mesmos instrumen
tos que os outros, portanto, devemos ter uma visão 
mais global nesse tempo da globalização. Quarenta 
e cinco dias é pouco, nós queremos que essa pro
gramação chegue a 60 dias, pois queremos dialogar 
com o público e ampliar o nosso prazo de filiação. 
Está ocorrendo uma grande correria em virtude de o 
prazo estar expirando; conseqüentemente, as pes
soas nem sequer estão refletindo sobre suas opções 
de filiação. Entretanto, se houvesse mais tempo, po
deríamos fazer uma belíssima campanha de conven
cimento e não de aproveitamento ou casuísmo para 
que as pessoas se filiem aos nossos Partidos e pos
sam ter garantidas as suas disputas no ano de 1998. 
As emendas estão aí colocadas. 

No que diz respeito ao voto em branco, entendo 
que esse não pode ser aproveitado, pois é a manifes
tação daquele que tem o direito de dizer que não con
corda com essa ou aquela idéia e, portanto, não quer 
votar nem em um Partido nem em outro. Então, não 
vejo necessidade de se contar o voto em branco. · 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, devemos 
votar aqui com consciência, independentemente de 
quem esteja apresentando essa emenda. Vamos ga
rantir que os programas fiquem mais baratos, o que 
ocorre quando temos uma cãmera na mão e pode
mos aplicar as nossas idéias juntamente com o nos
so programa. 

Era o que tinha a dizer, Sr.Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência avisa aos Srs. Senadores que, poste
riormente, só os autores dos requerimentos de des
taques poderão usar da palavra. Esta é a única fase 
em que todos poderão falar. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade, para encaminhar a votação. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero lastimar 
profundamente o que está ocorrendo, nestes dias, no 
Congresso Nacional. Ouvimos do Líder do Governo 
nesta Casa, Senador Elcio Alvares, que o Presidente 
da República, o Senhor Fernando Henrique Cardcso, 
fecha a questão sobre dois pontos na Legislação Elei
toral. Primeiro, Sua Excelência não admite financia
mento público na campanha eleitoral, portanto, confir
ma aquilo que disse: quando não era Presidente da 
República, quando era Senador pelo povo de São 
Paulo nesta Casa: •esqueçam tudo o que falei; esque
çam tudo o que escrevi". Agora sou Presidente e a his
tória é diferente. Não vou fazer o que falei, não vou fa
zer o que preguei. Entretanto, existe um projeto de Sua 
Excelência, quando Senador, nesta Casa pregando o 
financiamento da campanha pública. 

Um outro ponto que mostra a sua incoerência é 
a computação dos votos brancos na eleição propor
cional. O Presidente Fernando Henrique Cardoso 
mandou um recado no sentido de que não aceita, 
em nenhuma hipótese, que os votos brancos, nas 
eleições proporcionais, não sejam contados. O que 
quer dizer isso? Que o Presidente joga com dois pe
sos e duas medidas, porque, na eleição majoritária, 
quando se define que o candidato que tenha 50% 
dos votos se eleja no primeiro turno, como aconte
ceu na eleição de 94, em que ele se elegeu Presi
dente da República, o Presidente não contava os vo
tos em branco. Se tivesse contado os votos brancos, 
ele teria disputado o segundo turno. Agora, nas elei
ções proporcionais, os votos brancos de~e":l _ser 
contados. Nunca vi algo tão absurdo, algo tao InJUS

to, algo tão diferenciado! Quer dizer, para eleição 
majoritária o voto branco é considerado válido na 
computação dos 50% para não ter segundo turno; 
na eleição proporcional o Presidente quer, exige, 
que o voto branco seja contado para prevalecer a 
vantagem dos grandes Partidos, porque eles é que 
serão privilegiados com esses votos brancos. 

Não compreendo por que o Relator dessa maté
ria, Senador Lúcio Alcântara, teve que ir visitar o Presi
dente da República, conversar com Sua Excelência, 
ouvir o que o Presidente queria e colocar na lei aquilo 
que Sua Excelência desejava, quando essa era uma 
matéria para o CongressO discutir e decidir. O Presi-
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dente é suspeito para estar tratando de uma questão 
como essa, inclusive chamando o Relator para conver
sar no Palácio do Planalto, colocando seus pontos de 
vista sobre a matéria Não conheço Presidente da Re
pública que tenha feito isso em outras épocas, 

Digo ainda, Srs. Senadores, que há algo com
pletamente errado nessa lei, é a questão da distribui
ção do tempo, porque para o tempo normal, aqueles 
50 minutos da manhã e 50 minutos da noite, há uma 
distribuição de um terço igual para todo mundo e dois 
terços, proporcional à representação de cada Partido 
na Câmara. Para as inserções há uma diferenciação, 
quer dizer, só hã a proporcionalidade com repre
sentação à participação dos Partidos na Câmara dos 
Deputados. Logo, é absolutamente inaceitável esse 
critério diferenciado na distribuição do tempo. 

Lamento profundamente que tenha sido reduzi
do o tempo de propaganda na televisão. Sempre foi 
uma tradição deste País a manutenção da propa
ganda eleitoral gratuita por 60 dias anteriores à elei
ção; foram mais de duas décadas nesse sistema. 
Entretanto, o Governo agora decide reduzir esse 

·tempo para 45 dias e, pior ainda, retira o domingo 
dessa participação. 

Na verdade, os programas destinados às elei
ções de Presidente e Governadores estão reduzidos 
particamente à metade. As eleições majoritárias te
rão apenas 18 programas durante toda a campanha 
eleitoral e o povo precisa ouvir o candidato e seus 
programas para ter condições de fazer uma melhor 
análise, com maior tranqüilidade. 

Finalmente, a questão da própria coligação 
proporcional. A lei, da forma como veio da Câmara 
dos Deputados, permite que, numa eleição majoritá
ria, possa haver blocos de coligação proporcional in
dependentes. E o Relator, aqui no Senado, retirou 
esse ponto. 

Inclusive fiz um apelo ao Relator no sentido de 
colocar o mesmo critério de distribuição de tempo, 
na questão dos 50 minutos de manhã e à tarde, para 
as inserções dos trinta minutos, mas S. Ex" disse 
que não poderia mudar porque assim veio da Câma
ra dos Deputados. Ou seja, S. Ex" mudou tudo con
forme o Presidente quis, mas um aspecto lógico 
como este, que, inclusive, vamos ganhar na justiça, 
não pode ser mudado. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso faz com que se concor
de com uma declaração do General De Gaulle de 
anos atrás de que o nosso País não é um país sério. 
Da forma como a lei está sendo comandada pelo 
Presidente da República, Sua Excelência contribui 
para que pensemos que este não é um país sério. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Lamento divergir do Senador Ademir Andrade, por
que o Brasil é um país sério e digno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para encami
nhar a votação.) - Sr. Presidente, SI% e Srs.. Senado
res, é natural que uma lei eleitoral votada no ano em que 
foi aprovada a reeleição e às vésperas de eleição envol
vendo Governos Estaduais, Deputados Federais e Esta
duais e um terço do Senado cause controvérsias. 

Contudo, o que não me parece razoável é que 
uma controvérsia democrática seja apresentada 
como resultado de uma manipulação do Governo em 
relação ao Congresso, ou como direcionada unica
mente para que determinado grupo de forças possa 
vencer as eleições. 

À propósito, Sr. Presidente, menciono uma maté
ria publicada nos jornais de ontem, que atribuem a um 
juiz do Tribunal Superior Eleitoral declarações em off, 
críticas ao projeto que ora está sendo votado: esse 
projeto não asseguraria isonomia entre as forças que 
se debaterão, que éiSputarão a eleição próxima. 

Sou um admirador do trabalho que vem sendo 
desenvolvido há muitos anos pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Mas não é pertinente a um juiz emitir opi
niões a respeito de projetas de lei que estamos vo
tando nesta Casa Ao Judiciário compete zelar pelo 
cumprimento das leis, compete interpretar as leis, 
compete julgar e não opinar sobre projetas que es
tão sendo votados no Legislativo. Mais ainda, no 
caso, a opinião, se de fato foi dada, resultou de uma 
maneira encoberta, por meio de entrevistas nas 
quais não há a identidade do membro do Poder Judi
ciário que está defendendo ou que está criticando o 
Senado e o Congresso Nacional. 

Creio que o mínimo que deveríamos fazer aqui, 
no Senado, é não invocar essas opiniões para efeito 
das nossas discussões internas. Que estas estejam 
baseadas no que se entende ser correto ou não, 
mas não em opiniões de membros do Poder Judiciá
rio, feitas anonimamente. 

Há um outro aspecto que dominou praticamente 
todas as intervenções da Oposição, inclusive a do 
meu amigo Ademir Andrade, críticas ao projeto que 
enfatizam, todas que este projeto representa o dese
jo do Governo e uma vontade imperial do Presidente 
da República. 

Quero lembrar, Sr. Presidente, que apresentei 
um projeto de lei eleitoral, agora utilizado pelo Rela
tor Lúcio Alcântara, que fez um trabalho diligente, 
sério e responsável. Em nenhum momento discuti 
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com o Governo este projeto, em nenhum momento 
passou-me pela mente a idéia de que tal ou qual 
questão deveria ser orientada segundo o interesse 
estrito da reeleição do Presidente Fernando Henri
que. Há questões, inclusive, que não passam pro
priamente pelo interesse direto do Governo, que não 
envolvem supostos interesses eleitorais do Presi
dente da República. Por exemplo, tratamento com 
relação aos efeitos especiais da propaganda na tele
visão, uma proibição desses efeitos especiais - tru
cagens, computação gráfica, montagens externas -
que foi defendida em 1990 pelo então Senador Má
rio Covas com vistas à eleição desse ano; foi defen
dido por mim em 1994 e se transformou em lei. A Lei 
Eleitoral que passou a viger em 1994 e que incorpo
rava esses dispositivos, limitando os truques na p~o
paganda da televisão; com um duplo objetivo: pri
meiro, o de economizar, porque este é o principal 
item de despesa nas campanhas; não há moraliza
ção financeira de campanha eleitoral sem redução 
de custos e esse item, de longe, é o mais caro, além 
de encobrir uma situação de desigualdade entre os 

,candidatos que têm recursos e os que não têm e, 
portanto, não conseguem competir na montagem 
das fantasias da televisão. 

Um segundo aspecto é que o candidato deve 
aparecer, deve se mostrar. Na prática, como aconte
ceu na última campanha ou na campanha de 1990 
ou na campanha de 1989, o candidato acaba sendo 
oculto pela propaganda e vendido como se fosse um 
desodorante íntimo ou um fomo de microondas. Este 
dispositivo não tem nada a ver com o Governo. Po
deria até se argumentar em certas questões, como, 
por exemplo, que a proibição das cenas externas 
prejudicaria o Governo, não conviria ao candidato 
Fernando Henrique ou aos governadores que vão 
disputar a reeleição. No entanto, essas cenas repre
sentam instrumento de manipulação e encaramos 
essa mudança de forma neutra em relação a seus 
efeitos sobre este ou aquele partido ou candidatura 

Um outro aspecto diz respeito ao voto em bran
co. O voto em branco reflete basicamente disputa 
política dentro desta Casa. Desde que me candidatei 
às eleições, desde 1986 pelo menos eu acompanho 
essa questão. Desde então, os dispositivos com re
lação ao voto em branco são iguais aos que estão 
no projeto do Senador Lúcio Alcântara Não se pode 
dizer que esse é um interesse específico, agora, do 
Presidente Fernando Henrique. 

Vamos ser claros: numa direção, o voto em 
branco favoreceria, pelo resíduo eleitoral, aos parti
dos maiores e, numa outra direção, favoreceria aos 

partidos menores. Trata-se de uma medida de for
ças, confronto de interesses eleitorais, não tem nada 
a ver com qualquer orientação por parte do Presi
dente da República. 

E, se me permite, Sr. Presidente, lembraria ain
da a questão relativa às pesquisas. Apresentamos 
várias emendas, que foram acatadas, no sentido de 
moralizar ou disciplinar mais o processo eleitoral. 
Elas nada têm a ver com o Governo. 

Em relação à questão das obras, sobre as quais 
são feitas tantas manifestações e análises e se des
pende tanto tempo, gostaria de lembrar que a proibi
ção de inauguração de obras não faz sentido, até por
que um Governador pode mandar o seu Secretário 
participar da inauguração e pode visitar a obra inaugu
rada no dia seguinte. A principal limitação para a ex
ploração do evento de obras a serem inauguradas é a 
não permissão de cenas externas, dispositivo este que 
apresentamos. Ou, como a emenda do Senador Jader 
Barbalho, que é correta e não permite que sejam feitos 
shows artísticos nessas inaugurações. 

Portanto, Sr. Presidente, votemos neste Sena
do segundo nossas convicções, respeitando as con
trovérsias, mas não nos curvando a pressões ilegíti
mas que vêm de fora ou a fantasmas que, de fato, 
não existem, como, no caso, essa suposta opressão 
do Presidente da República sobre esta Casa. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o nobre Senador Lauro Campos, últi
mo orador inscrito, salvo o Relator. 

Esta é a oportunidade dos Srs. Senadores fala
rem. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco!PT-DF. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, o Professor Alain Tourai
ne, que, entre outras coisas, foi professor do Presi
dente da República, disse - e os jornais todos es
tamparam a sua declaração - que a consciência éti
ca e moral do Presidente da República se chama D. 
Ruth Cardoso. 

A consciência ética e moral de Sua Excelência 
não habita nele. E parece que D. Ruth viajou há bas
tante tempo, parece que ela se encontra fora, tendo 
transportado consigo aquilo que seria a consciência 
ética e moral do Presidente. Do contrário, não tería
mos assistido a um processo tão bem articulado, 
como tudo o que parte desse Governo, tão bem cro
nometrado, tão bem alimentado em recursos - mui
tas vezes escusas -, como aquele da compra dos 
votos de 5 Deputados que iniciou, na lama, a luta 
para que a reeleição fosse aprovada. 
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O que estamos vendo aqui hoje é !ana-caprina, 
é coisa à-toa. O principal já foi há muito tempo con
quistado, pelo rolo compressor, obviamente. 

Eu fico estarrecido diante de algumas memó
rias, de algumas lembranças - porque eu não segui 
o conselho de Sua Excelência, não me esqueci e, 
portanto, lembro-me de tanta coisa que hoje me pa
rece tão pequena, tão acanhada. 

Em 1942, Benedicto Valladares, interventor em 
Minas, falou a Getúlio Vargas que era preciso demo
cratizar o Brasil. Isto se encontra num livro dele cha
mado Tempos Idos e V"widos. O Presidente Getúlio 
respondeu a ele: - Acho que você tem razão. Os 
aliados vão ganhar a guerra e não vou poder conti
nuar aqui. Chame o Chico Campos. E foi o que Be
nedicto Valladares fez. Ele foi à casa do seu primo, 
Chico Campos, sentou-se no sofá, e Chico Campos 
começou a escrever uma constituição, às 9 horas da 
manhã; à 1 hora da madrugada, estava pronta a 
Constituição de 1942 - que não saiu. Quando che
gou um certo momento, foram ao Catete, porque 
Getúlio dormia muito tarde, ler aquela peça, ainda 
quente. E Getúlio, entre outras considerações, disse: 
- Não seria bom deixar aí a possibilidade de o Presi
dente da República nomear cidadãos probos para o 
Senado? Um olhou para o outro. Terminaram logo a 
leitura e foram embora. Eles estavam pensando em 
começar uma redemocratização. Mas não se come
ça a redemocratização com figuras biônicas. Era o 
senador biônico que estava sendo criado ali, por su
gestão de Getúlio Vargas. 

E hoje está-se propondo aqui o direito de inau
gurar obras durante a campanha eleitoral, essas 1 O 
obras que há pouco tempo faltavam ao Brasil. Antes, 
era o enxugamento e a falta de obras, a carência to
tal de recursos. Agora, é uma fábrica de pedras fun
damentais, que faz parte do Brasil em Ação. Antes 
havia a inação; agora, o Governo acordou, com todo 
o entusiasmo, para ganhar as eleições a qualquer 
custo; o Brasil está em ação. Quarenta e duas obras 
serão inauguradas. 

Diante disto, eu aconselharia o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso a nomear o candidato Fer
nando Henrique Cardoso, que seria o primeiro Presi
dente biônico deste País. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador José Eduardo Outra, que 
acaba de se inscrever. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, na discussão desta ma
téria na tarde de ontem, procurei fazer uma análise 

global do projeto, constatando que, na minha opi
nião, estamos estabelecendo, a ser mantido o proje
to como está, um tratamento VIP para os aluais ocu
pantes de cargos executivos, Presidente e governado
res. 

No processo de encaminhamento de votação, 
como as Uderanças chegaram a acordo em relação ao 
número de destaques que vão ser submetidos a voto, 
inclusive em votação nominal, pretendo fazer rãpidas 
considerações apenas sobre os destaques que nós, 
do Bloco de Oposição, estamos apresentando. 

O primeiro destaque é de uma emenda do Se
nador Pedro Simon, que foi acatada pelo Relator. 
Mas o próprio autor avalia que a forma como a 
emenda foi acatada não é a que S. Ex'! pretendia. A 
intenção do Senador Pedro Simon era evitar que os 
programas eleitorais passassem a ser disputas entre 
comerciais de sabonetes e garantir que os candida
tos pudessem apresentar as suas propostas. Da for
ma como ficou, com a proibição, simplesmente, das 
imagens externas no programa de televisão, em pri
meiro lugar, não se reduz os gastos. Na verdade, o 
aumento dos custos não está nas imagens externas, 
mas nos efeitos especiais, na computação gráfica, 
nas trucagens, no tamanho dos estúdios que cada 
agência de publicidade aluga para os partidos ou co
ligações. Por isso, peço destaque, para suprimir a 
proibição das imagens externas. 

No que diz respeito ao financiamento público, 
há a emenda do Senador Antonio Carlos Valadares. 
S. Ex'! já teve ocasião de defendê-la e continuamos 
a insistir que o Congresso Nacional tem que sair do 
senso comum, discutir com a população e provar a 
ela que, na verdade, para o bolso dos contribuintes, 
o financiamento público sai muito mais barato do 
que o financiamento pseudoprivado que temos hoje 
regendo as normas de lei eleitoral no Brasil. 

Uma outra emenda que estamos destacando é 
a de autoria do Senador Sebastião Rocha, que se 
refere ao número de dias de campanha eleitoral na 
televisão. Historicamente, são 60 dias. Entendemos 
inadmissível, principalmente em uma eleição que 
possibilitará a reeleição de ocupantes de cargos sem 
que haja o afastamento do cargo e nª qual os candi
datos poderão se utilizar das propagandas institucio
nais inerentes ao cargo público, entendemos que é um 
retrocesso absurdo reduzir o período de campanha 
eleitoral, até porque 45 dias, descontados os domin
gos, significam apenas 18 dias de programa eleitoral 
em cada nível, parlamentar e de cargos majoritários. 

Uma outra emenda que estamos destacando, 
de autoria do Senador Ademir Andrade, visa estabe-
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lecer eqüidade e coerência em todo o texto. Na dis
tribuição do horário gratuito, há uma parcela que é 
dividida igualmente entre todos os candidatos, e ou
tra parcela que é proporcional. Na distribuição dos 
outdoors acontece a mesma coisa. Não vemos jus
tificativa para que a distribuição das inserções, que 
estão previstas na campanha eleitoral, também, não 
estabeleça essa mesma regra, ou seja, uma parte 
de forma eqüitativa e a outra, proporcional à Banca
da da Câmara dos Deputados. 

Entendemos que essa emenda do Senador 
Ademir Andrade, além de ser justa, estabelece uma 
coerência ao longo do texto, no que diz respeito à 
propaganda eleitoral. 

O último destaque que estamos apresentando 
diz respeito ao limite de gastos. Em relação à cam
panha de 1994 e também ao Projeto da Câmara, es
tabelece um limite máximo de gastos, seja para Pre
sidente da República, para Governador, para Sena
dor, para Deputados Federais e Estaduais e para 
Prefeitos. O projeto, da forma como está, simples
mente estabelece a fiberdade para os partidos dizerem 

·quanto gastarão, e haverá punição apenas se gasta
rem acima do valor fixado pelos próprios partidos. 

Entendemos que a retirada desse limite de 
gastos é um retrocesso em relação às legislações de 
1994 e de 1996. É fundamental que se introduzam li
mites para se evitar o abuso do poder econômico, 
porque sabemos muito bem que existem partidos e 
coligações que terão o apoio de todos os empresá
rios e das grandes corporações. 

Se aprovarmos a emenda do financiamento pú
blico de campanha, exclusivamente público, vamos 
naturalmente retirar esse destaque, porque ele não 
fará sentido, uma vez que a própria emenda do fi
nanciamento público já estabelece o gasto máximo 
na campanha eleitoral. Mas, caso essa emenda não 
seja aprovada, ou seja, se se mantiver a possibilida
de do financiamento privado, é fundamental que se 
estabeleça um limite máximo na campanha eleitoral, 
sob o risco de continuarmos privilegiando o poder 
económico em detrimento do tratamento igualitário. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esses 
são os destaques que o Bloco da Oposição apresen
tou. Teremos oportunidade de discuti-los novamente 
quando da votação dos mesmos. Esperamos que 
eles mereçam a aprovação da maioria desta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no momento em 
que encaminho a questão relativa a esse projeto de 
lei eleitoral, desejo registrar, em primeiro lugar, que 
lamento profundamente, como outros Colegas já o fi
zeram, o fato de que, a cada eleição, se tenha que 
regular a questão eleitoral no Brasil. 

Isso é lamentável, Sr. Presidente, porque, se 
compararmos com atividades muito mais simples, se 
imaginarmos, por exemplo, que a cada campeonato de 
futebol, de basquetebol ou de qualquer outra atividade 
esportiva regular-se-á a legislação que irá imperar na
quela atividade esportiva, o que não ocorreria?! 

No Brasil, infelizmente, a cada eleição tem de 
haver uma regra eleitoral. Isso é lamentável, e creio 
que, em parte ou na totalidade, o Congresso Nacio
nal é o grande responsável por não condensar, por 
não discutir, longe do processo eleitoral, essa ques
tão, regras claras. 

Já afirmei e me permita o Senado dizer que, se 
alguém deixar de ir a um estádio de futebol durante 
cinco anos, não terá nenhuma surpresa! Sabe-se 
que o jogador não pode fazer gol com a mão; sabe
se que não se pode estabelecer regras diferentes, 
senão a de que o time só pode fazer gol do seu 
campo, do seu território. 

Lamentavelmente, toda essa polêmica que es
tamos estabelecendo, inclusive sob a possibilidade 
de casuísmo no texto dessa legislação, é exatamen
te por isso. Portanto, há necessidade de que o Con
gresso Nacional cuide para que tenhamos reg:as es
táveis em relação ao processo eleitoral no Brasil. 

Não resta a menor dúvida - e houve a afirma
ção, com muita procedência, inclusive por parte do 
Senador Josaphat Marinho - de que deveríamos es
tar hoje tratando, única e exclusivamente, das reper
cussões da aprovação da emenda relativa à reelei
ção. Da maneira como está essa legislação, esse 
projeto, não tenho a menor dúvida dos inúmeros in
cidentes que a Justiça Eleitoral terá de apreciar no 
processo das eleições do ano que vem. 

Com relação à questão de se evitar a utilização 
da máquina administrativa por parte de detentores de 
cargos executivos, candidatos à reeleição, a legislação 
não é clara, e as difiCuldades serão enormes. Por isso 
mesmo, defendemos - o que, aliás, já havia sido de
fendido pelo então Ministro da Justiça Nelson Jobim -
a licença compulsória para quem desejasse concorrer 
à reeleição. Se assim fosse, não estaríamos aqui en
frentando essas difiCuldades. Com essa licença. nin
guém estaria preocupado com a utilização da máquina 
administrativa por parte do detentor do cargo executi
vo, candidato à reeleição: Se estamos hoje preocupa-
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dos com o abuso da máquina· administrativa, é única 
e exclusivamente em razão de não termos aprovado, 
de não termos conseguido aprovar a desincompatibi
lização ou licença compulsória. 

Sr. Presidente, neste pequeno espaço de tem
po, ao encaminhar a votação, quero registrar para a 
Bancada do PMDB no Senado que temos dois pon
tos de orientação: a manutenção de acordos feitos 
pela Liderança do PMDB, na Câmara dos Deputa
dos, relativos à questão do voto em branco. A Ban
cada do PMDB, na Câmara, votou favoravelmente 
ao texto que chegou ao Senado, no sentido de não 
computar o voto em branco. A Liderança do PMDB, 
no Senado, orienta nesse sentido, de manter a deci
são da Câmara dos Deputados. Apreciamos essa 
matéria em reunião da Bancada, com a presença do 
Líder do PMDB naquela Casa. Nesta oportunidade, 
oriento a Bancada nesse sentido: discussão contro
versa a respeito do tema. 

Eu, pessoalmente, Sr. Presidente, entendo 
que, da mesma forma que o vote nulo não é contado 
para efeito do coeficiente eleitoral, não vejo motiva
ção para o voto em branco, mas respeito quem dou
trinariamente o defende. 

Neste momento, encaminho, como Líder, essa 
questão, para orientar a Bancada do PMDB e todos 
os seus integrantes, no sentido de manter o acordo 
firmado pela Liderança e pela Bancada na Câmara 
dos Deputados. Da mesma forma, Sr. Presidente, 
faço-o em relação à questão da coligação da manu
tenção do texto na Câmara, que permite mais de 
uma coligação para os candidatos a cargos propor
cionais, vinculando-a a um único candidato da elei
ção majoritária. Esse foi outro acordo firmado na Câ
mara dos Deputados. 

Sr. Presidente, eu gostaria de, nesta oportuni
dade, recomendar aos Companheiros da Bancada 
do PMDB no Senado que não faltássemos, porque 
esse acordo deriva de entendimentos que, inclusive, 
proporcionaram ao PMDB a manutenção do espaço 
de rádio e televisão - havia o interesse de suprimi
lo, inclusive do PMDB. Portanto, faço essa recomen
dação e estou certo de que os Companheiros no Se
nado não faltarão a essa orientação. 

Encerrando, Sr. Presidente, pedimos destaque 
para a questão do financiamento de campanha. Pes
soalmente, vou acompanhar a tese do nobre Sena
dor Jefferson Péres, mas essa é uma questão que 
está em aberto na Bancada. Há varias emendas di
vergentes a respeito desse tema. 

Sr. Presidente, são essas as questões que eu 
gostaria de elucidar ao encaminhar a votação, fun
damentalmente, para a Bancada do PMDB. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Relator, o nobre Sena
dor Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a continuação do 
debate que se iniciou ontem no plenário desta Casa 
mostra a reincidência naqueles temas que têm sus
citado maior discussão e maior polêmica. 

Novamente vem à baila a questão do financia
mento das campanhas com recursos públicos, a pre
sença dos governantes que se candidatam à reelei
ção nas inaugurações, a distribuição e a forma de 
utilização do tempo destinado ao horário gratuito no 
rádio e na televisão, enfim assuntos que se repetem, 
porque dividem, porque suscitam debate e porque 
provocam discussão. 

O que importa agora é ouvirmos a manifesta
ção soberana do Plenário, que haverá, na convicção 
de cada Senador, de adotar aqui a proposta que, se
gundo o seu juízo, melhor sirva aos interesses da 
democracia e do povo brasileiro. 

Tenho ouvido, Sr. Presidente, com muita pa
ciência e com muito espírito de compreensão, as crí
ticas que surgem das mais diversas fontes - da im
prensa, dos políticos, dos Parlamentares e das lide
ranças políticas. Penso que esse é mesmo um espa
ço para o debate e para a discussão. Compreendo 
que instituições respeitáveis, como o casõ da Ordem 
dos Advogados do Brasil, ainda que em termos can
dentes, façar]l suas restrições ao projeto em debate 
no Senado. É evidente que a ninguém é dado o mo
nopólio da verdade, e, em questão como essa, cer
tamente haverá não uma ou duas, mas diversas opi
niões sobre o mesmo tema, todas respeitáveis, to
das relevantes. Mas a decisão é nossa. 

Tenho a maior difiCUldade de entender- isto está 
publicado por um dos jornais mais importantes do País 
- que membros do Poder Judiciário, embuçados no 
anonimato, façam criticas ao projeto em tramitação em 
uma das casas do Congresso Nacional. Não sei se o 
reparo é cabido, até porque não há como se identificar 
quem porventura o tenha feito. Mas, ainda assim, creio 
que não é de se desprezar contribuições. opiniões, su
gestões e críticas diversas sobre a matéria 

Nós, políticos, vivemos, na expressão de um 
dos mais tradicionais políticos mineiros, sob o impé
rio das versões. As versões se estabelecem com 
tanta_ força, com tanta solidez no universo das ativi
dades políticas, que se tomam praticamente irremo
víveis. Portanto, não seria eu, até porque seria muita 
pretensão da minha parte tentar esta postura no de
bate, a remover versões que se parecem consolidar 
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talvez porque atendam ao interesse de muitos no es
pírito de alguns. Todavia, o que desejo é que o de
bate se trave no plano fálico, da realidade, das dis
cussões objetivas. Nesse caso, sim, haverá espaço, 
haverá campo até para que aproveitemos muitas 
das sugestões, como temos feito. 

Sr. Presidente, ao longo da tramitação desse 
projeto no Senado da República, ainda sem ter havi
do exame dos destaques que certamente serão soli
citados para a votação em separado, examinamos, 
na primeira fase do relatório, antes da apresentação 
perante à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, quarenta e quatro emendas; na segunda fase, 
após a vista coletiva, cinqüenta e quatro emendas; 
na terceira fase do processo (emenda em plenário), 
setenta e duas emendas. Portanto, um total de 170 
emendas foram apresentadas ao projeto no curso da 
sua tramitação no Senado da República. Dessas 
cento e setenta emendas, acatamos, entre emendas 
de Relator e emendas apresentadas por ilustres Srs. 
Senadores, sessenta e cinco emendas. A metade, 
pelo menos, dessas sessenta e cinco emendas são 
de autoria de Senadores dos mais diferentes parti
dos e das várias tendências políticas. Rejeitamos 

-cento e três emendas, acatamos parcialmente trinta 
e três, o que perfaz, com as duas que foram retira
das, um total de cento e setenta emendas. 

Tratamos de assuntos que evidentemente não 
podem pretender a unanimidade. Comungo integral
mente o pensamento de vários Senadores que já se 
pronunciaram sobre a inconveniência de se ter uma 
lei para cada eleição, até porque, cada um com a 
sua experiência, com a sua vivência, com o seu pas
sado, com as suas aspirações, com os interesses le
gítimos do seus partidos, tenta construir soluções, 
tenta construir disposições legais praticamente ina
plicáveis, seja porque incorrem no terreno da gene
ralidade ou porque são casuísmos que não podem 
ser acatados, porque nem sequer podem ser cumpri
dos ou respeitados. 

Precisamos sim, Sr. Presidente, de uma lei de
finitiva. Nesse sentido, não me canso de afirmar que 
essa lei tem essa pretensão, na sua própria ementa. 
Não se trata de uma lei para 1998; trata-se de uma lei 
que vai dispor sobre eleições, inclusive de prefeitos e 
vereadores. Portanto, é um passo que se dá no senti
do de buscar a estabilidade das regras eleitorais. la
mentavelmente, estamos tendo que elaborá-la sob o 
calor da adoção . do princípio da reeleição, proposta 
que dividiu profundamente os Parlamentares, os parti
dos políticos, proposta que requer esforço de cada um 
de nós na compreensão e na aceitação da sua exis
. tência como um princípio democrático. 

O nosso problema não será, nesse particular, rela
tivo a leis. Muitos Srs. Senadores trazem relatos sobre 
os fatos eleitorais nos seus Estados: violências que são 

cometidas, irregularidades que ocorrem nos pleitos. 
Essa será uma lei que vai dizer que a lei deve ser 
cumprida? Não é por falta de disposição legal que 
esses abusos acontecem. Precisamos, sim, é de 
nova justiça, de uma nova sociedade, de um novo 
BrasiL E só vamos chegar lá através do debate, atra
vés da discussão, através da democracia, através, 
enfim, do diálogo e da disputa de idéias. Não será 
atendendo a diversas peculiaridades através de uma 
lei eleitoral que vamos obter a pureza do processo 
eleitoral, que vamos ver a democracia respeitada in
tegralmente. Precisamos, sim, construir essa nova 
sociedade, fortalecer os postulados da democracia 

Quando se discute, por exemplo, sobre a natu
reza do programa eleitoral gratuito na televisão, as 
manifestações são absolutamente antagônicas: vão 
desde aqueles que querem a liberdade geral para fa
zer cenas externas, para utilizar artifícios de criação 
de imagens, de trucagens, de montagens até os que 
desejam apenas confinar o candidato numa sala 
para se dirigir diretamente ao público, aos eleitores, 
avaliando que assim ele tem melhor condição de se 
expor e de apresentar suas idéias. 

Por isso, nesse particular, acatamos sugestões 
que limitam, que impedem as trucagens, as monta
gens, aí incluídas as computações gráficas, onero
síssimas, muito caras e que muitas vezes servem 
para desviar o debate, para distrair o eleitorado, que, 
nesse caso, não se pode concentrar na essência 
das idéias e na personalidade dos candidatos que se 
apresentam para disputar o seu voto. 

Portanto, Sr. Presidente, sem querer transformar 
esta minha intervenção em defesa do parecer que ela
borei, até porque não tenho do que me defender, rea
firmo os princípios democráticos e éticos que inspira
ram meu trabalho, inclusive no acolhimento de diver
sas contribuições que vieram de Senadores de todos 
os partidos e de todas as origens políticas. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcânta
ra, o Sr. Antonio Carlos Mgalhães, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência. que é ocupada 
pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, 19 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Encerrado o encaminhamento da votação. 

Passa-se ao processo de votação. 
Votação do projeto sem prejuízo das emendas 

e dos destaques. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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lpROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 37, DE 1997 

(n° 2.695/97, na Casa de origem) 

Estabelece nor.mas para as eleições. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Disposições Gerais 

Art 1°. As eleições para Presidente e Vice-Presidente 

da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do 

Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Depu-fado 

Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador 

dar-se-ão, em todo o Pais, no primeiro domingo de outUbro do ano 

respectivo. 

Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as 

eleições: 

I para Presidente e Vice-Presidente da ""'!pública, 

Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, 

Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado 

Distrital; 

II - para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. 

Art. Será considerado eleito o candidato a 

Presidente ou a Governador que obtiver a maioria absoluta de 

votos, não computados os em branco e os nulos. 

§ 1°. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na 

primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de 
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outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e 

considerando-se e~eito o que obtiver a maioria dos ~otos válidos. 

§ 2°. Se, antes de rea~izado o segundo turno, ocorrer 

morte, desistência ou impedimento ~ega~ de candidato, 

convocar-se-á, dentre os remanescentes,· o de maior votação.· 

Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, 

remanescer em segundo ~ugar mais de UJI! candidato com a mesma 

votação, qua~ificar~se-á o mais idoso. 

§ 4°. A e~eição do Presidente ±mportará a do candidato 

a Vice-?residente com e~e registrado, o mesmo se ap~icando à 

e~eição de Governador. 

Art. 3°. Será considerado e~eito Prefeito o candidato 

que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os 

nu~os. 

§ 1°. A e~eição do Prefeito importará a do candidato a 

Vice-Prefeito com ele registrado. 

§ Nos Municipios com mais de duzentos mi~ 

eleitores, ap~icar-se-ão as regras estabe~ecidas nos §§ 1° a 3° 

do artigo anterior .. 

Art 4 o • Poderá participar das eleições o partido que, 

até um ano antes do p~eito, tenha registrado seu estatuto no 

Tribuna~ Superior Eleitoral', conforme o disposto em ~ei, e tenha, 

até a data da convenção, órgão de direção constituido na 

circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. 

Art. 5?. Nas eleições proporcionais, contam-se como 
vá~idos·apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos 

e às ~egendas partidárias. 
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Das Coligações 

Art. 6°. É facultado aos partidos pol~ticos, dentro da 

mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição 

majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último 

caso, formar-se ~is de uma coligaçãO para a eleição proporcional 

dentre os partidos que integram a coligação para o pleito 

majoritário. 

§ l 0
• A coligação terá denominação própria, que poderá 

ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, 

sendo a ela atribuídas as .prerrogativas e obrigações de partido 

poli. tico no que se refere ao processo eleitoral, e devendo 

funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça 

Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários, 

§ 2°. Na propaganda para elei.'ção majoritária, a 

coligação usará, obrigatoriamente, sob sua devominação, as 

legendas de todos os partidos que a integram;· na propaganda para 

eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o 

nome da coligação. 

§ 3°. Na formação de coligações, devem ser observadas, 

ainda, as seguintes normas: 

I na chapa da coligação, podem inscrever-se 

candidatos filiados a qualguer partido político dela integrante; 

II o pedido de registro dos candidatos deve ser 

subscrito pelos presidentes dos partidos coligados , por seus 

delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos 

executivos de direção ou por ~epresentante da coligação, na forma 

do inciso·III; 
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III os partidos .integrantes ·.da co~.igação devem 

designar um representante, que terá atr.ibu~ções equ.iva~entes às 

de presidente de partido po~.itico, no trato dos .interesses e na 

representação da co~.igação, no que se refere ao processo 

e~e.itora~; 

:tV a co~igação será representada perante a Justiça 

E~ei torai pe~a pessoa designada na· forma do . .inciso III ou por 

de~egados .indicados pe~os partidos que a compõem, podendo nomear 

até: 

a) três de~egados perante· o Ju.izo E~e.itora~; 

b) quatro de~egados perante o Tribuna~ __ Regiona~ 

E~eitora~; 

c) cinco de~egados perante o Tribuna~ Superior 

E~eitora~. 

Das Convenções para a Esco~ha de Candidatos 

Art. 7°. As normas para a esco~ha e .substituição dos 

candidatos e para a formação de co~.igações serão estabe~ecidas no 

estatuto do partido, obseryadas as disposições desta Lei. 

§ 1°. Em caso de omissão do estatuto, . caberá ao órgão 

de direção nacional. do partido est;abel.ecer as normas a que se 

refere este artigo, pub~.icando-as no D'iário Oficial da União até 

cento e oitenta dias antes das el.e.ições. 

§ 2°. Se a ~onvençãó partidária de n.ivel .inferior se 

opuser, na del..iberação sobre 
J.egi t.imamente estabelecidas pel.a 

co~.igações, âs diretr.izes 
convenção nacional.', os órgãos 

superiores do partido poderão, nos termos. do respectivo estatuto, 

anul.ar a de1.iberação e os atos del.a decorrentes. 

§ 3°. Se, da anulação de que trata o parágrafc 

anterior, surgir necessidade de registro de novos candidatos, 
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obse~ar-se-ão, para os respectivos requeri.meri tos, os prazos 

constantes dos §§ 1° e 3° do art. 13. 

Art. 8°. A esco~ha dos cand:idatos pe~ós partidos e a 

de~iberação sobre co~igações deverão ser feitas n9 período da 10 

a 30 de junho do ano em que se rea~izarem as e~eições, 

~avrando-se a respectiva ata em ~ivro aberto e rubricado pe~a 

Just:iça E~e:itora~. 

§ 1°. Aos detentores de mandato de Deputado Fédera~, 

Estadua~ ou Distrital, ou aos que tenham exercido esses cargos em 

qua~quer periodo da ~eg:is~atura que estiver em curso, é 

assegurado o reg:istro da cand:idatura para o mesmo cargo pe~o 

partido a que estejam fi~:iados. 

§ 2°. Para a rea~:ização das convenções. de esco~ha de 

cand:idatos, os partidos po~íticos poderão usar gratuitamente as 

esco~as púb~icas ou Casas Leg:is~ativas, respónsabi~izando-se por 

danos causados com a rea~:ização. do evento. 

Art. 9°. Para concorrer às e~eições, o cand:idato deverá 

possuir dom:icí~io e~eitora~ na respectiva circunscrição pe~o 

prazo de, pelo menos, um ano antes do p~eito e estar com a 

filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. 

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorpor~ção de 

partidos após o prazo est±pu~ado no caput, será considerada, para 
efeito de. filiação partidária, a data de filiação do cand:idato ao 

partido de origem. 

Do Registro de Cand:idatos 

Art. lO. Cada partido poderá registrar cand:idatos para 

a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assemb~éias 
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Legis1ativas e Câmaras Municipais, até cento e vinte por cento do 

número de 1ugares a preencher. 

§ J. 0 • No caso ·de col.igação para as el.eições 

proporcionais, independentemente do número de partidos que a 

integrem, só poderão ser registrados càndidatos até cento e 

cinqüenta por cento do número de J.ugares a preencher. 

§ 2 ° . Nos Estados em _que o número de J.ugares a 

preencher para a Câmara dos Deputados não E!Xceder de vinte, cada 

partido poderá registrar· candidatos a Deputado Federal. e a 

Depu-tado Estadual. até o dobro das respectivas vagas; havendo 

col.igação, estes números poderão ser acrescidos de até mais 

cinqüenta por cento. 

§ 3 ° . Cada partido ou col.igac,rão deverá reservar no 

min~o trinta por cento e no ~ setenta por cento das vagas 

para candidatos do mesmo sexo. 

§ 4 ° . Em todos os cál.cul.os, será sempre desprezada a 

fração, se inferior a meio, e igual.ada a um, se igual. ou 

superior. 

§ 5°. No caso de as convenções para a escol.ha de 

·candidatos não indicarem o número máx~o de candidatos previsto 

no capu~ e nos§§ 1° e_2° deste artigo, os órgãos de direção dos 

partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 

sessenta dias antes do pl.eito. 

Art. 11. Os par~idos e:col.igações sol.icitarão à Justiça 

El.eitoral. o registro de seus candidatos até as dezanove horas do 

dia 5 de julho do ano em que se real.izarem as el.eições. 

§. J. <> • O pedido de registro deve ser · instruído com os 

seguintes documentos: 

I>- cópia da ata a que se refere o art. 8°; 

·II - autorização do candidato, por escrito; 
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III - prova de fi1iação partidária; 

rv - dec1aração de bens, assinada pe1o candidato; 

V - cópia do t:i tu1o e1ei tora1 ou certidão, fornecida 

pe1o cartório e1eitora1, de que o candidato é e1eitor na 

circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de 

domici1io no prazo previsto no art. 9°; 

VI - certidão de quitação e1aitora1; 

VII - certidões criminais fornecidas pe1os órgãos de 

distribuição da Justiça E1eitora1, Federa1 e Estadua1. 

§ 2°. A idade mínima constitucional.mente estabe1ecida 

como condição de e1egibi1idade é verificada tendo por referência 

a data da posse. 

§ 3°. Caso entenda necessário, o Juiz' al:1rirá prazo de 

setenta e duas horas para di1igências. 

§ 4 ° . Na hipótese de o partido ou co1igação não 

requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-1o 
perante a Justiça E1eitora1 nas quarenta e oito horas seguintes 

ao encerramento do prazo previsto no caput deste artigo. 

~t. l.2. o candidato às el.eições proporcionais 

indicará, no pedido de registro, a1ém de seu nome compl.eto, as 

variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de 

três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome 

abreviado, apel.ido ou nome pe1o qual. é mais conhecido, desde que 

não se estabe1eça dúvida quanto à sua identidade, não atente 
I, 

contra o pudor e não seja ridicu1o ou irreverenter mencionando em 

que ordem de preferência deseja registrar-se. 

§ l. 0 
• Verificada a ocorrência de homonimia 1 a Justiça 

E1eitora1 procederá atendendo ao seguinte: 

I - havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de 

que é conhecido por dada opção de nome, indicada no pedido de 

registro; 
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II - ao candidato que, na dp.ta máxima prevista para o 

registro, esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido 

nos últimos quatro anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha 

candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o seu uso 

no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer 

propaganda com esse mesmo nome; 

III - ao candidato que, pela sua vida politica, social 

ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha 

indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o 

disposto na parte final do inciso anterior; 

IV - tratando-se de candidatos cuja homonimia não se 

resolva pelas regras dos dois incisos anteriores, a Justiça 

Eleitoral deverá notificá-los para qüe, em dois dias, cheguem a 

acordo sobre os respectivos. nomes a serem usados; 

V - não. havendo acordo no caso do inciso anterior, a 

Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome a 

sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de 

preferência ali definida. 

§ 2°. A Justiça Elei1:gral pod~rá exigir do candidatp 

prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele 

indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. 

§ 3°. A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de 

variação de nome coincidente com nome de candidato a eleição 

majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato 

eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que, 

nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome 

coincidente. 

§ 4 ° . Ao decidir sobre os pedidos de registro, a 

Justiça Eleitoral publicará as variações dé nome deferidas aos 

candidatos. 
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§ 5°. A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até 

trinta dias antes da eleição, as seguintes re1ações, para uso na 

votação e apuração: 

I - a primeira, ordenada por partidos, com a 1ista dos 

respectivos candidatos em ordem numérica, com as três variações 

de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo 

candidato ;c 
Ii - a segunda, com o i.ndice onomástico e organizada em 

ordem a1fabética, nela constando o nome comp1eto de cada 

candidato e cada· variação de nome, também em ordem a1fabética, 

seguidos da respectiva legenda e número. 

Art. l.3.-É facu1tado ao partido ou co1igação:substituir 

candidato que for considerado ine1egíve1, renun,ciar ou fa1ecer 

após o te:z::mo final. do prazo do registro ou, ainda, tiver seu 

registro indeferido ou cance1ado. 

§ 1°. A escolha do substituto far-se-á na forma 

estabe1ecida 

substituído, 

contados do 

substituição. 

no 

e o 

fato 

estatuto 

registro 

ou da 

do partido a que 

deverá. ser .requerido 

decisão juill.cia1 que 

pertencer o 

até dez dias 

deu origem à 

§ 2°. Nas e1eições majoritárias, se o candidato for de. 

co1igação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria 

abso1uta dos órgãos executivos de direção dos partidos co1igados, 

podendo o substituto ser fi1iado a qua1quer partido de1a 

integrante, desde que o partido ao qua1 pertencia o substituído 

renuncie ao direito de preferência. 

§ 3°. Nas e1eições proporcionais, a substituição só se 

efetivará se o novo pedido for apresentado até sessenta dias 

antes do p1eito. 

Art. 14. Estão sujeitos ao cance1amento do registro os 

candidatos .que, até a data da e1eição, forem expu1sos do partido, 
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~ processo no qua~ seja assegurada amp~a defesa e sejam 

observadas as normas estatutárias. 

Parágrafo único. O cancelamento do registro do 

candidato será decretado pe~a Justiça E~eitoral, após so~icitação 

do partido. 

Art. 1.5. A identificação numérica dos candidatos se 

dará mediante a observação dos seguintes critérios: 

I - os candidatos aos cargos majoritários concorrerão 

com o número identificador do partido ao qual est±verem filiados; 

IJ: - os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão 

com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 

dois algarismos à direita; 

J:J:J: - os candidatos às Assembléias Legislativas e à 

Câmara Distri ta~ concorrerão com o número do partido ao qua~ 

estiverem filiados acrescido de três alg~rismos à direita; 

J:V - o Tribuna~ Superior E~ei toral baixará reso~ução 

sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições 

municipais. 

§ ~0 • Aos partidos fica assegurado o direito de manter 

os números atriliuidos à sua ~egenda na eleição anterior, e aos 

candidatos, nesta hipótese; o direito de manter os números que 

~hes foram atriliuidos na eleição anterior para o mesmo cargo. 

§ 2°. Aos candidatos a que se refere o§ 1° do art. 8°, 

é permi t.ido requerer novo número ao órgão de d.ireção de seu 

partido, .independentemente db sorteio a que se refere o § 2° do 

art. 100 da Le.i n ° 4. 737 ,. de 15 de ju~ho de 1965- Códi.go 

Eleitora~. 

§ 3°. Os candidatos de co~.igações, nas eleições 

majoritárias, serão registrados com o número de ~egenda do 

~espect.ivo partido e, nas eleições proporcionais, com o número de 
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legenda do respect~vo partido acresc~do do número que ~es 

couber, observado o ~sposto no parágrafo anter~or. 

Da Arrecadação e da Apl~cação de Recursos nas ·.campanhas 

Ele~tora~s 

Art. 16. As despesas da campanha ele~toral. ·serão 

real~zadas sob a responsab~lidade dos partidos, ou de seus 

can~datos, e financ~adas na forma desta Lei. 

§ 1° . Em ano . el.e~ toral., a lei orçamentária respecti. v a e 

seus cré~tos adic~onais ~nclu~rão, em rubrica própr~a, dotação 

de valor equ~valente ao número de ele~tores do País mul.tipl.icado 

por R$ 7,00 (sete reais), tomando-se por 'referênc~·a o ele~ torado 

existente em 31 de dezembro do ano anter~or. 

§ 2°. A gotação de que trata este art~go deverá ser 

cons~gnada ao Trwunal Superior Ele~toral, no anexo d,a l.e~ 

orçamentár~a correspondente ao Poder Ju~ciár~o. 

§ 3 ° . O Têsouro Nacional depos~ tará os recursos no 

Banco do Bras~l, em conta espec~al à ~spos~ç.ão do ·Trwunal 

Super~or Eleitoral, até o ~a 1° de ma~o do ano do ple~to. 

§ 4°. O Trwunal Super~or Ele~toral fará' a ~strtbuição 

dos recursos aos órgãos de ~reção nac~onal dos ·partidos ·dentro 

de dez ~as contados da data do depósito a que se refere o 

parágrafo anter~or, obedecidos os seguintes critérios: 

I - dez por cento, ~v~~dos ~gual~tar~amente entre os 

partidos que tenham, no mín~o, dez representantes na Câmara dos 

Deputados; 

II - noventa por cento, ~vi~dos proporc~ona1mente ao 

número de votos obtidos por cada partido nas últimas .... leições 

para a Câmara dos Deputados. 
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§5°. Os recursos destinados a cada partido deverão ser 

ap1icados de acordo com os seguintes critéri~s, nas e1eições para 

Presidente da Repúb1ica, Governadores de Estado e do Distrito 

Federa1, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e 

Deputados Distritais: 

X - uma parte será reservada à campanha para Presidente 

da Repúb1ica, até o 1imite previsto no inciso X do art: 17; 

XX a parte restante será destinada às .demais 

campanhas, sendo: 

a) sessenta por cento par~~as e1eições majoritárias; 

b) quarenta por cento para as e1eições proporcionais. 

§ 6°. Os recursos de que trata o inciso XX do parágrafo 

anterior serão distribuídos aos órgãos . de direção regiona1 do 

partido nas unidades da Federação em que este tenha candidato, na 

forma seguinte: 

X - trinta por cento, igua1itariamente entre ·todos; 

II - setenta por cento, proporciona~ente ao número de 

e1eitores da respectiva unidade da Federação. 

§ 7°. Os recursos destinados a uma unidade da Federação 

poderão ser transferidos para outra, a critério do órgão de 

direção naciona1, desde que excedam os 1~ites de gastos 

previstos no art. 17 para cada candidatura ou haja concordância 

do órgão de direção regional respectivo. 

§ 8 ° . Nas eleições municipais, os recursos a que tem 

direito cada partido serão distribuídos de acordo çom os 

seguintes critérios: 

I- vinte e cinco por cento, divi~dos:igua1itariamente 

entre ·todas as capitais onde o partido tenha candidato; 

II :vinte , e cinco por cento, divididos 

proporciona~ente ao número de e1eitores de cada capita1 onde o 

partido tenha candidato; 
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J::I:J: - cinqüenta por cento, di.vidi.dos entre os demais 

munici.pios onde o partido tenha candi.dato conforme. critérios 

definidos p~~o órgão de di.reção nacion~ do partido; 

IV' - do total de recursos destinados a cada capital ou 

munici.pio, sessenta por cento serão ap~icados nas campanhas dos 

candi.da tos a Prefeito e quarenta por cento nas campanhas dos 

candi.datos a Vereador. 

§ 9°. Quando os rec~rsos destinados a determinada 

campanha forem inferiores aos ~i.mi.tes de que trata o art~ 17, os 

partidos e candi.datos poderão usar recursos próprios ou receber 

doações de pessoa~ fi.sicas como comp~ementação. 

Art. l.7. Os va~ores máxi.mos a serem gastos em campanhas 

e~ei torai·s são os seguintes: 

J: - no caso de candi.datos a Presidente da Repúb~ica, o 

equivalente ao número de eleitores do Pais multiplicado por R$ 

0,15 (quinze centavos de real), não podendo ultrapassar R$ 

l.5.000.000,00 (quinze mi.lhões de reais); 

J:J: - no caso de candi.datos a Governador de Estado e do 

:Distrito Federal, o equivalente ao número de eleitores da 

respectiva unidade da Federação multip~icado por R$ 0,80 (oitenta 

centavos de real), não podendo ultrapassar R$ 8.000.000,00· (oito· 

mi.lhões de reais); 

J:J:J: - no caso de candi.datos a Prefeito, o equivalente 

ao número de e~ei tores do Municipio multiplicado por R$ 2, O O 

{dois reais) , não podendo. ultrapassar R$ 5. 000 .. 000, 00 (cinco 

milhões de reais); 

J:V - no caso de candi.datos a Senador, o equivalente ao 

número de eleitores da respectiva unidade Federação 

mul ti.plicado por R$ O, 30 (trinta centavos de real)-# n.ão podendo 

ultrapassar R$ 3.000.000,00 {três milhões de reais); 
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V - no caso de candidatos a. Deputado Federa:!., Deputado 

Estadual e Deputado Distrital, R$ 300.000,00· (trezentos m:i.l 

reais), independentemente do núme;-o de <;!leitores da' unidade da 

Federação; 

VI - no caso de c~~datos a V~reador, o equivalente a 

vinte por cento do valor definido no :inciso III, não podendo 

ultrapassar R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta m±'l reais). 

Parágrafo único. Gastar recursos além dos valores 

máx~os definidos neste artigo sujeita o candida~o ao pagamento 

de multa.no valor de cinco a dez veze~ a quantia em excesso e~ 

cassação do respectivo registro~ ou perda: do diploma, se já 

eleito. 

Art~ 18. Até quinze dias após a escQlha de ·seus 

candidatos em cohvenção; o partido constituirá comitês 

financeiros, com a ~inalidade de administrar os recursos 

próprios, os de que trata o art. 16 e os recebidos de pessoas 

fisicas, e aplicá-los nas campanhas eleitorais. 

Os comitês devem ser constituidos para cada uma 

das .eleições para as quais o partido apresente candidato próprio·, 

podendo haver reunião, num único comitê, das atribuições 

relativas às eleições de uma dada circunscrição. 

§ 2°. Na eleição presidencial é obrigatória a criação 

de comitê nacional ·e facultativa a de comitês nos Estados é no 

Distrito Federal. 

§ 3"' Os comi. tês financeiros serão registrados, até 

cinco dias após sua constituição, nos órgãos da Justiça Eleitoral 

aos quais compete fazer o registro dos candidatos. 

Art. 19. O candidato a cargo eletivo fará, di.retamente 

ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração 

financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo 
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com~tê, recursos própr~os ou de pessoas fis~cas, 

estabe~ec~da nesta Léi. 

na forma 

Art. 20. O can~dato é o ún~co responsável pe~a 

verac~dade das ~nformações f~nance~ras e contábe~s de sua 

campanha, devendo ass~nar a respect~va prestação de contas 

soz~nho ou, se for o caso, em conjunto com a pessoa que tenha 

des~gnado para essa tarefa. 

Art. 21. É obr~gatór~o para o part~do e para os 

can~datos abr~r conta bancár~a especiz~ca para reg~strar todo o 

mov~ento f~nance~ro da campanha. 

Parágrafo úni.co. Os bancos são obr~gados a acatar o 

pe~do de abertura de conta de qua~quer part~do ou can~dato 

esco~h~do em convenção, destinada à mov~entação f~nance~ra da 

campanha, .sendo-~hes vedado ~on~c~oná-~a a depós~to mínimo. 

Art. 22. A part~r do reg~stro dos comítês fi.nance~ros, 

pessoas fisi.cas poderão fazer doações em ~nhe~ro ou est~áve~s 

em ~nhe~ro para campanhas e~e~tora~s, obedecido o ~sposto nesta 

Le~. 

§· 1 o. As doações e contribu~ções de que trata este 

art~go f~cam ~~itadas: 

I no caso de pessoa física, a dez por cento dos 

rend~entos brutos auferidos no ano anterior à e~eição; 

II - no caso em que o cand~dato use recursos próprios, 

ao valor máx~o de gastos estabelec~do no art. 17. 

§ 2°. Toda doação a cand~dato especifico ou a partido 

deverá fazer-se med~ante rec~bo, em formulário ~pressa, segundo 

mode~o constante do Anexo. 

§ 3 ° . A doação de quant~a ac~a dos limí tes fixados 

neste art~go sujeita o infrator ao pagamento de multa no v~or de 

c~nco a dez vezes a quant~a em excesso. 
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Art 23. O partido que descumprir as normas referentes à 

arrecadação e ap~icação de recursos fixadas nesta Lei perderá o 

direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano 

seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados 

por abuso do poder econômico. 

Art 24. São considerados gastos e~eitorais, sujeitos a 

registro e aos ~imites fixados nesta Lei, dentre outros: 

I - confecção de materia~ impresso de qua~quer natureza 

e tamanho; 

II - propaganda e pub~i,cidade cüreta ou indireta, por 

qua~quer meio de divu~gação, destinada a conquistar votos; 

III a~ugue~ de ~ocais para a promoção de atos de 

campanha e~eitora~; 

rv - despesas com transporte ou des~ocamen~o de pessoa~ 

a serviço das candidaturas ; 

V - correspondência e desp_esas postais; 

VI despesas de insta~ação, organização e 

funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições; 

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espéci~ a 

pessoal que preste serviços às candidatu·ras ou aos comitês 

eleitorais; 

VIII montagem e operação de carros de som, de 

propaganda e assemelhados; 

IX - produção ou patrocinio de espetácul,os ou eventos 

promocionais de ~andidatura; 

X - produção de programas de rádio, televisão ou video, 

inclusive os destinados à propaganda gratuita; 

XI - pagamento de cachê de artistas ou ànimadores de 

eventos relacionados a campanha eleitoral; 

XII - rea~ização de pesquisas ou testes pré-e~eitorais; 
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XIII confecção, aquisição e distribuição de 

camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha; 

xrv- a~ugue~ de bens particu~ares·para veicu~ação, por 

qua~quer meio, de propaganda e~eitora~; 

XV custos com a criação e inclusão de s.itios na 

Internet; 

XVI -. multas aplicada-s aos partidos ou candidatos por 

infração do disposto na ~egis~ação eleitoral. 

Art. 25. Qua~quer e~eitor poderá realizar gastos, em 

apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 

um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde qlle não 

reembolsados. 

Da Prestação de Contas 

Art. 26. A prestação de contas será feita: 

I - no caso dos candidatos às eleições majoritár1as, na 

forma disciplinada pela Justiça Eleitoral; 

II - no caso dos candidatos às e~eições proporcionais, 

de. acordo com os mode~os constante's do Anexo ?.:iesta · Lei. 

§ 1°. As prestações de contas dos candidatos às 

eleições majoritárias serão feitas por intermédio do comitê 

financeiro, devendo ser acompanhadas dos extra tos das contas 

bancárias referentes à mov~entação dos recursos financeiros 

usados na campanha e da re~ação dos cheques recebidos, com a 

indicação dos respectivos números, valores e emitentes. 

§ 2°. As prestações de contas dos candidatos às 

eleições p.roporciona.is serão fe.i tas pelo comi tê f.inané:eliro ou 

pelo próprio candidato. 

§ 3 ° . As con tribu.ições, doações e as receitas de que 

trata esta Lei serão convertidas em UFIR, pe~o va~or desta no mês 

em que ocorrerem. 
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Art. 27. Ao receber as prestações de contas e demais 

informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos 

candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar 

contas por seu intermédio, os comitês deverão: 

I - verificar se os valores declarados pelo candidato à 

eleição majoritária como tendo sido recebidos por intermédio do 

comitê conferem com seus próprios registres financeiros e 

contábeis; 

II resumir as informações contidas nas prestações de 

con.tas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das 

campanhas dos candidatos; 

III encaminhar à Justiça Eleitoral, 

dia posterior à realização das eleições, o 

até o trigésimo 

conjunto das 

prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma 

do artigo anterior, ressalvada a hipótese d9 inciso seguinte; 

IV - havendo segundo turno, encaminhar a prestação de 

contas dos candidatos que o disputem, referente aos dois turnos, 

até o trigésimo dia posterior a sua realização. 

§ 1° . Os candidatos às eleições proporcionais que 

optarem pela prestação de contas diretamente à Justiça Eleitoral 

observarão o mesmo prazo do inciso III do caput. 

§ 2°. A inobservância do prazo para encaminhamento das 

prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto 

perdurar. 

Art 

conhecendo-a, 

regularidade. 

28. Examinando a prestação 

a Justiça Ele i tora1 decidirá 

de contas e 

sobre a sua 

§ 1° . A decisão que julgar as contas de todos os 

candidatos, eleitos ou não, será publicada em sessão, até oito 

dias antes da diplomação. 
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§ Erros formais e materiais corrigidos não 

autorizam a rejeição das contas e a comi.nação de sanção a 

candidato ou. partido. 

§ 3°. Para efetuar os exames de que trata este arti.go, 

a Justiça El.eitoral. poderá requisitar técnicos do Tr:ibunal. de 

Contas da União, dos Estados, do .Distrito Federal. ou dos' 

Munici.pios, pel.o tempo qu-e for necessár,i.o. 

§ 4°. Havendo i.ndi.cio de irregul.aridade na prestação-de 

contas , a Justiça E1e:i. toral. poderá requisitar · diretamente do 

candidato ou do comitê financeiro as infol:II\ações adicionais 

necessárias, bem como determi.nar dil.igências para a 

compl.ementação dos dados ou o saneamento das fal.has. 

Art. 29. Se, ao fi.na1 da campanha, ocorrer sobra de 
.. 

recursos fi.nan·::::eiros, esta deve ser decl.arada na prest;ação de 

contas e, após jul.gados todos os recursos, transferida ao partido 

ou col.igação, neste caso para divisão entre os partidos que a 

compõem. 

Art. 30. Até cento e oitenta dias após a dipl.omação, os 

candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente a 

suas contas. 

Parágrafo único. Estando pendente de jul.g.amento 

qual.quer processo judicial. rel.ativo às contas, a documentação a 

el.as concernente deverá ser conservada até a decisão final.. 

Das Pesquisas e Testes Pré-El.eitorais 

Art. 31. As entidades e empresas que real.izarem 

pesquisas de opinião públ.ica rel.ati.vas às el.eições ou aos 

candidatos, para conhecimento públ.ico, são obrigadas, para cada 
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pesquisa, a registrar, junto à Jus~iça Eleitoral, até ci.nco.dias 

antes da divulgação, as seguintes informações: 

r - quem·contratou a pesqu~sa; 

rr valor e origem dos recursos despendidos no 

·trabalho;·. 

rrr - metodologia e periodo de realização da pesquisa; 

IV - plano amóstral e ponderação quanto a sexo, idade, 

grau de instrução, nivel ·econômico e área fisica de realização do 

trabalho, inte_rvalo de confiança e margem de erro; 

v sistema interno de controle e verificação, 

conferência e fiscalização da ·coleta de dados e do trabalho de 

campo; 

VI - questionário completo apl1cado ou a ser aplicado. 

§ 1°. As infbrmações relativas às pesquisas serão 

registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais _compete 

fazer o registro dos candidatos. 

§ 2°. A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no 

local de costumer.aviso comunicando o registro das informações a 
.:';...!:. 

qüe se refere este artigo, colocando-as· à disposição dos partidos 

ou coligações com. candidatos ao pleito, os quais a elas terão 

livre acesso pélo prazo de trinta dias. 

§ 3°. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro 

das inforinações de que trata este artigo sujeita os responsáveis 

a multa no· valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR. 

§ 4°. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui 

crime, puni vel com detenção de seis meses a um ano e multa no 

valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR. 

Art. 32. Imediatamente após â divulgação da pesquisa, 

as empresas e entidades mencionadas no artigo anterior colocarão 

à disposição . dos partidos ou coligações, em meio magnético ou 
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impresso, todas as informações referentes a cada um dos traba1hos 

efetuados. 

§ 1°. Me<i:iante requerimento à Justiça E1eitora1, os 

partidos poderão ter aces~o ao sistema interno de contro1e, 

verificação e fisca1ização da co1eta de" dados das entidades que 

divu1garam pesquisas de opin~ão re1ativas às e1eições, inc1uídos 

os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de 

esco1ha 1ivre e al.eatória de p1ani1h.as indi't•iduais, mapas ou 

equiva1entes, confrontar e conferir os 

preservada a identidade dos respÓ~dentes. 

dados pub1icàdos, 

§ 2°. ·_O não-cumprimento do disposto neste artigo ou 

qua1quer ato 'que vise a retardar, impedir ou dificul.tar a ação 

fisca1izadora ':dos partidos constitui crime, puníve1 com detenção, 

de seis meses a um ano, com a a1ternativa de prestação de 

serviços à comunidade pe1o mesmo prazo, e mu1ta no va1or de dez 

mi1 a. vinte mi1 UFIR. 

§ 3°. A comprovação de irregúl.aridade nos dados 

publ.icados sujeita os responsáveis às penas• mencionadas no 

parágrafo anterior, sem preju~z~ da obrigatoriedade ~~eicu1ação 

dos dados corretos no mesmo espaço, l.ocal., horário, página, 

caracteres e outros el.ementos de destaque, de acordo com o 

veícul.o usado. 

Art. 33. Pel.os -crimes definidos nos arts. 31, § 4 ° e 

32, §§ e podem ser responsabi1izados pena1mente os 

representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do 

órgão veiculador. 

Da Propaganda É1eitoral em Geral. 

Art. 34. A propaganda eleitoral somente é permitida 

após o dia 5 de j"ul.ho do ano da eleição. 
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§ 1°. AI:> po~tulante a candidatura a cargo eieti.vo é 

pe:r:m.it.ida a real.ização, na qui.nze.na anter.ior à ··escol.ha pelo 

part.ido, de propaganda .intrapart.idãri.a com v.ista à :indicação de 

seu nome, vedado o uso de rádio, tel.evi.são e outdoor. 

§ 2°. No segundo semestre do aho da el.ei.ção, não será 

ve.icul.ada a propaganda part.idári.a gratui. ta previ.sta em l.ei. nem 

pe:r:mi.ti.dp qualquer ti.po de propaganda pol.i.ti.ca paga no rádi.o e na 

tel.ev.isão. 
§ 3°. A v.iol.ação do di.sposto neste art.igo suje.itará o 

responsável pela divulgação da propaganda· e, quando comprovado 

seu prév.io conhecimento, o benefi.ci.ári.o, à multa no val.or de 

v.inte mi.l. a ci.nqüenta mi.l. UFIR ou equ.ivalente ao ·custo da 

propaganda, se este for ma.ior. 

Art. 35. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou 

pe:r:mi.ssão do Poder Públ..ico, ou que a el.e pertençam, e nos de uso 

comum, é vedada a pi.chação, i.nscri.ção. á ti.nta e·a ve.icul.ação de 

propaganda, ·ressal.vada a fi.xação de placas, estandartes, fai.xas. e 

assemel.hados nos postes de i.l.umi.naçãl;> públ.i.ca, vi.adutos, 

passarel.as e pontes, desde que não l.he~ cause dano, dif.icul.te ou 

.impeça o seu uso e o bom andamento do tráfego. 

§ 1°. A p.ichação, a .inscr.ição a t.inta ou a vei.cul.ação 

de propaganda em desacordo com o disposto neste arti.go sujei.tam o 

responsável. à restauração do bem e a multa no valor de ci.nco m.il 

a qu.inze mi.l UFIR. 

§ 2 °. Em bens particulares; .independe da obtenção de 

l.icença muni.c.ipal e de autor.ização da Justi.,ça Ele.i toral, a 

ve.icul.ação de propaganda eie.itoral por me.io da fi.xação de fai.xas, 

placas, cartazes, -pi.nturas ou i.nscr.ições. 

§ Nas dependênc.ias do Poder Leg.isJat.ivo, a 

vei.cul.àção de propaganda elei.toral fi.ca a cri.tér.io da Mesa 

D.iretora. 
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Art. 36. Independe da obtenção de ~icença municipa~ e 

de autorização da Justiça E~eitora~ a veicu~ação de propaganda 

e~eitora~ pe~a distribuição de fo~hetos, vo~antes e outros 

impressos, os quais devem ser editados sob a responsabi~idade do 

partido, co~igação ou candidato. 

Art. 37. A realização de qua~quer ato de propaganda 

partidária ou e~eitor~, em recinto aberto ou fechado, não 

depende de ~icença da polícia. 

§ l 0 
• O candidato, partido ou co~igação promotora do 

ato fará a devida comunicação à autoridade po1ici~ em, no 

mínimo, vinte e quatro horas antes de sua rea~ização, a fim de 

que esta ~he garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito 

contra quem tencione usar o ~oca1 no mesmo dia e horário .. 

§ 2 ° . A autoridade po~icia~ tomará as providências 

necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do 

tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. 

§ o funcionamento de a~ to-falantes ou 

amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemp~ada no 

parágrafo.sequinte, somente é pe~itido entre as oito e as vinte 

e duas horas, sendo vedados a insta~ação e o uso daque~es 

equipamentos em distância inferior a duzentos metros: 

I - das seçl.es dos Poderes Executivo e Leg':Í.s1a·. ~vo da 

União, dos Estados, do Distrito Federal. e dos ·Municípios, das 

sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros 

estabelecimentos militares, salvo quando autorizados pel.a direção 

dos respectivos órgãos; 

II - dos hospitais e casas de saúde; 

III das escol.as, bibl.iotecas púb~icas, igrejas e 

teatros, quando em funcionamento. 

§ 4°. A rea~ização de comícios é permitida no horário 

compreendido entre as oito e as vinte e quatro horas. 
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§ 5°. Constituem cri.mes, no di.a da eleição, puníveis 

com ·detenção, de seis meses a um ano, com a al ternatzya de 

prêstação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e m~lta no 

valor dê cinco mil a quinze mil UFIR: 

I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a 

promoção de comício ou carreata; 

II - a di.stribuição de material de propaganda política, 

inclusive volantes e out;.ro.s :impressos , ou a prática de 

aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir na 

vontade do eleitor. 

Art. 38. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, 

frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por 

órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista 

constitui. cri.me, puni.veJ. com detenção, de seis meses a um ano, 

com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo 

mesmo período, e muJ.ta no valor de dez miJ. a vinte mi.J. UFIR. 

Art 39. A propaganda exercida nos termos da legisiação 

eleitoraL não poderá ser· objeto dê multa .nem cerceada sob 

aJ.egação· do exercício do poder de polícia. 

Da Propaganda EJ.eitoraJ. med1ante ou~doors 

Art. 40. A propaganda por meio de out:doors f>.:>mente é 

permitida após a realização de sorteio pela Justiça E1eitcra1. 

§ 1°. As empresas de pubJ.ici.dade deverão relacionar os 

pontos disponíveis para a veicuJ.ação de propaganda eleitoral. em 

quantidade não inferior à metade do to~l dos espaços existentes 

no território municipal. 

§ 2 ° . Os locais destinados à propaganda elei. toraJ. 

.deverão ser assi.m di.stribuídos: 
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:t - trinta por cento, entre os partidos e coligações 

que tenham cand:idato a Presidente da República; 

:t:t - trinta por cento, entre os partidos e coligações 

que tenham cànd:idato a Governador e a Senador; 

:t:t:t quarenta por cento, ~ntre os part:idos e 

coligações que tenham cand:idatos a Deputado Federal., Estadual. ou 

Distrital.; 

:tV - nas eleições municipais, metade entre os partidos 

e col.igações que tenham cand:idato a Prefeito e metade entre os 

que tenham cand:ida to a Vereador. 

§ 3°. Os locais a que se refere o parágrafo anterior 

deverão d:iv.i.di.r-se em grupos eqü.i.tativos de pontos com maior e 

menor .impacto visual., tantos quantos forem os' partidos e 

coligações concorrentes, para serem sorteados e usados d~rante a 

propaganda el.eitorál.. 

§ 4°. A relação dos locais com a :ind:icação dos grupos 

mencionados no parágrafo anterior deverá ser entregue pelas 

E!IDP;'f!lilél~ cie __ pllbJ.i.c::.iº'ª-ci.a _ aQ:!I_ o!lÚ.:Z:E!S_ EJ.E!:i.. 'I:<>J:<:t:Í..I:I, _ n():!I_~11I1i~~~()l!L E! 

ao Tribunal. Re~onal Eleitoral., nas Capitais, até o dia 25 de 

junho do ano da eleição. 

§ 5°. Os Tribunais Regionais Eleitorais encaminharão á. 

publicação, na :imprensa oficial., até o d:ia 8 de julho, a relação 

de partidos e coligações que requereram registro de cand:idatos, 

devendo o sorteio a que se refere o caput ser realizado até o dia 

10 de jul.ho. 

§ 6°. Para efeito do sorteio, equipara-se a coligação a 

um partido, qual.quer que seja o número de part:idos que a 

:integrem. 

§ 7°. Após o sorteio, os partidos e coligações deverão 

comunicar às empresas, por escrito, como usarão os outdoors de 
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cada grupo dos mencionados no§ 3°, com especificação de tempo e 

quantidade. 

§ 8°. Os outdoors não usados deverão ser redistribuídos 

entre os demais concorrentes inberessados, fazendo-se novo 

sorteio, se necessário, a cada renovação. 

§ 9°. Os partidos e co1igações distribuirão, entre seus 

candidatos, os espaços que 1hes couberem. 

§ 10. O preço para a veicu1ação da propaganda e1eitora1 

de que trata este artigo não poderá ser superior ao cobrado 

norma1mente para a pub1icidade comercia1. 

·§ 11. A viol.ação do disposto neste artigo sujeita a 

empresa responsável., os partidos, col.igações ou candidatos, à 

:imediata retirada da propaganda irregul.a~ e ao pagamento de mul.ta 

no va1or de cinco mi1 a quinze mil. UFI:R. 

Da Propaganda E1eitora1 na Imprensa 

Art. 41. É permitida, até o dia das e1eições, a 

divul.gação paga, na .imprensa escrita, de propaganda e1eitora1, no 

espaço máximo, por edição, para cada candidato, partido ou 

co~igação, de um oitavo de página de jo~al padrão e um quarto .de 

página de revista ou tab1óide. 

Parágrafo único. A inobservãncia dos 1imites 

estabel.ecidos neste artigo sujeita os responsáveis pelos veicul.os 

de divu1qação E! os partidos, coligações ou candidatos 

beneficiados, a multa no valor de mil a dez mil UFI:R ou 

equiva1ente ao da divulgação da propaganda paga, se este for 

maior. 

Da Propaganda E1eitora3. nas Redes de Computadores 

Art. 42. A partir de 1° de ju1ho do ano da e1eição, 

fica vedado aos provedores de acesso às redes de que trata o 

artigo anterior: 
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I - dar tratamento pr.iv:i.leg:i.ado a candidato, partido ou 

coligação; 

II - veicular propaganda pQli. t.ica ou difundir opinião 

favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus 

órgãos e representantes; 

III - usar trucagem, montagem ou recurso s.im.ilar que, 

de quaiquer forma, degrade ou ridicularize candidato, partido.ou 

coligação; 

Art .. 43. É vedada a inserção de propaganda política e a 

.informação de endereços de si tios de candidato, partido, 

coligação, se~s órgãos ou representantes .em espaços mantidos por 

Órgãos do· ·Pod~r Público, ou sob sua. responsab:i.lidade. 

Art. 44. A inobservãncia do disposto nos arts. 42 e 43 

sujeita os responsáveis a multa no valor de cinco m.il a dez m.il 

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão 

Art. 45. A propaganda. eleitoral no rádi.o e na telev:i.são 

restringe-se ao horário gratu:i.to definido nesta Lei, vedada a 

veicu1ação de propaganda paga . 
. 

Art. 46. A partir de 1° de julho do ano da eleição, é 

vedado às emissoras de rádio e te1e,risão ,.. em sua programaÇão 

normal e noticiário: 

I transm.i tir, ainda que sob a forma de entrev:i.sta 

jornali.st:i.ca, .imagens de real:i.zação de pesquisa ou qualqu~r outro 

tipo de consulta popular de natureza e1e:i.toral em que -s~ja 

possível identificar o entrevistado ou em que haja man:i.pulação de 

dados; 

II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio 

ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem 
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candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa 

com esse efeito; 

III - veicular propaganda politica ou difundir opinião 

favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus 

órgãos ou representantes; 

IV - dar tratamento privilegiado .a ~andidato, partido 

ou coligação; 

V veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries 

ou qu~lquer outro programa com. alusão ou critica a candidato ou 

partido politico, mesmo que dissimuladamente·; 

VI divulgar nome de programa que se refira a 

candidato escolhido em convenção. 

§ 1° . A partir de 1° de agosto do ano da . eleição, é 

vedado. ainda .às emissoras transmitir programa apresentado ou 

comentado por candidato escolhido em convenção. 

§ 2°. Sem prejuízo do dis:posto no .parágrafo único do 

art. 56, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a 

emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil 

UFIR, duplicada em caso de reincidência. 

§ 3°. As disposições deste artigo aplicam-se aos sities 

mantidos pelas empresas de comunicação social na Internet e 

demais redes destinadas à prestação serviços de 

telecomunicações de valor adicionado .. 

Art 4 7 . Independentemente ci.a veicul.ação de propaganda 

eleitoral. gratuita no horário definido nesta Lei, é facultada a 

transmissão, por emissora de rádio ou televisão, de debates sobre 

as eleições majoritária ou proporcional., s~ndo assegurada a 

participação de candidatos dos partidos com representação na 

Câmara dos Deputados, e facultada a dos demais , observado o 

seguinte: 
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I nas e1eições majoritárias, a apreséntação dos 

debates poderá ser feita 

a) em conjunto, estando presentes todos· os candidatos a 

um mesmo cargo e1etivo; 

b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três 

candidatos; 

ri - nas e1eições proporcionais, os debates deverão ser 

organizados de modo que assegurem a presença de número 

equiva1ente de candidatos de todos os partidos e co1igaç5es a um 

mesmo cargo e1etivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia; 

III os debates deverão ser parte de progl;'amação 

previamente estabe1ecida e d.ivu1gada pe1a emissora, fazendo-se 

mediante sorteio a esco1ha do dia e da ordem de . fa1a Q8 cada 

candidato, sa1vo se ce1ebrado acordo em outro sentido entre os 

partidos e co1igações .interessados . 

. § 1°. Será admitida a rea1ização de debate sem a 

presença de candidato de a1gum partido, desde que o veicu1o de 

comunicação responsáve1 comprove havê-1o convidado com a 

antecedência min.ima de setenta e duas horas da rea1ização do 

debate. 

§ 2°. É vedada a presença de um mesmo c:ãndidato a. 

e1eição proporciona1 em mais de um debate da mesma emissora. 

§ 3°. O descumprimento do disposto neste ~rtigo sujeita 

a empresa infratora às pena1idades previstas no art. 57 • 

. Art. 48. As emi:ssoras de rádio e de te1evisão e os 

canais de te1evisão por assinatura mencionados no art. 58 

reservarão, nos quarenta e cinco d.ias anteriores à antevéspera 

das e1eições, horário destinado à d.ivu1gação, em rede, da 

propaganda e1eitoraJ. gratuita, na forma estabe1ecida neste 

artigo. 
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§ 1°. A propaganda será feita: 

I - na eleição para Presidente da RepUblica, às terças 

e quintas-feiras e aos sábados: 

a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco minutos 

e das doze horas às doze horas e vinte e cinco minutos, no·rádio; 

b) das treze horas às treze horas e vinte e• cinco 

minutos e das vinte horas e trinta minutos às ·vinte horas e 

cinqüentà e cinco minutos, na teíevisão; 

II nas el.eições para Deputado Federal., às terças e 

quintas-feiras e aos sábados: 

a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete horas 

e cinqüenta minutos e das doze horas e vinte e cinco minutos às 

doze horas e cinqüenta minutos, no rádio; 

b) das treze horas e vinte ·e cinco minutos às treze 

horas e cinqüenta minutos e das vinte horas· e cinqüenta e cinco 

minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na tel.evisão; 

III nas el.eições para Governador de Estado e do 

Distrito Federal., às segundas, quartas e sextas-feiras: 

a) das sete horas às sete horas e vinte minutos· e das 

doze horas às doze horas e vinte minutos, no rádio; 

b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das 

vinte horas e trinta:·minutos às vinte horas e cinqüenta minutos, 

na tel.evisão; 

IV - nas el.eições para Deputado Estadual. e Deputado 

Distrital., às segundas, quartas e sextas-feiras: 

a) das sete horas e vinte minutos ·às sete horas e 

quarenta minutos e das doze horas· e vinte minutos às doze horas e 

quarenta minutos, no rádio; 

b) das treze horas e vinte minutos às treze horas e 

quarenta minutos e das vinte horas e cinqüenta minutos às vinte e 

uma horas e dez minutos, na tel.evisão; 



Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

V - na e~eição para Senador, às segundas, quartas e 

sextas-feiras: 

a) das sete horas e quarenta minutos às sete horas e 

cinqüenta minutos e das doze horas e quarenta minutos às doze 

horas e cinqüenta minutos, no rád.io; 

b) das treze horas e quarenta minutos às treze horas e 

cinqüenta minutos e das vinte e uma horas e dez minutos às vinte 

e uma horas e vinte minutos, na te~evisão; 

VI - nas el.eições para Prefeito e Vice-Prefeito, às 

segundas, quartas e sextas-feiras: 

a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e das 

doze horas às doze horas e trinta minutos, no rád.io; 

b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e 

das vinte horas e trinta minutos às vinte e uma horas, na 

televisão; 

VJ:J: nas e~eições para Vereador, às terças e 

quintas-feiras e aos sábados, nos· mesmos horários previstos no 

inciso anterior. 

·· § 2 ° . Os- horários reservados à 

eleição, nos termos do parágrafo anterior, 

entre todos os partidos e co~igações que 

propaganda de cada 

serão d.istr.ibu.idos 

tenham cand.idato e 

representação na Câmara dos Deputados, observados os seguintes 

cr.i:térios 

J: - nos casos dos incisos J:, J:J:, J:J:J:, J:V, VJ: e VJ:J: do 

parágrafo anterior: 

a) um terço, igua~itariamente; 

b) dois terços, proporciona~nte ao número de 

representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de 

coligação, o resu~tado da soma do número de representantes de 

todos os partidos que a .integram; 
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r :r - no caso do inciso V, . proporcionalmente ao número 

de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso 

de coligação, o resultado da soma do número de representantes de 

todos os partidos que a integram. 

§ Para efeito do disposto neste artigo, a 

representação de cada partido na Câmara dos Deputados será a 

existente na data de inicio da legislatura que estiver em curso. 

§ 4°. O número de representantes de partido que tenha 

resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro 

corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem 

possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. 

§ 5°. Se o candidato a Presidente ou a Governador 

deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a 

substituição prevista no art. 13 desta Lei, far-se-ã nova 

distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. 

§ 6° .. Aos partido:;~. e coligações que, após a aplicação 

dos critérios de distribuição referidos no caput;, obtivere:n 

direito a parcela do horário eleitoral inferior a trinta 

SegundOS I Será . .assegurado: .0 direi.'OO de . aCumUlá-lO para USO em 

tempo· equivalente . 

. . . Ar:t .. :4~.· Na:·':'> e-?-~i.çc5e~. _p~ra· Prefeito e Vere:a:dores, não 

havendo emissora. de televisã() no Municipi.o, os órgãos regionais 

de direção da maioria dos partidos participantes do pleito 

.poderão requerer .. à. Justiça Eleitoral que designe, dentre as 

geradoras de imagens que o alcancem, a que deixará_de formar rede 

para transmitir o programa gratuito dos candidatos locais. 

Recebendo os pedidos, a Justiça Ele i torà1· 
designará a emissora de maior audiência, dentre as geradoras, 

para.transmitir o programa dos candidatos do Município-sede, e as 

demais, na ordem do eleitorado de cada Município por elas 

·'llcançado, até o limite das disponíveis. 
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§ 2°. Na abertura do programa eleitoral, cada uma das 

emissoras info~rjl. os Munic.ip;i.os cujos programas serão 

transmitidos e por quais emissoras. 

§ 3 o • O órgão de direção munieipal de partido de 

Munic.ipio contemplado com a geração do programa de seus 

candidatos poderá ceder parte do tempo de que dispuser a 

candidatos do mesmo partido de outros Municipios. 

§ 4 ° . O disposto neste artigo apl·ica-se às emissoras de 

rádio, nas mesmas .. condiçõe.s . 

Art. 50. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio 

e televisão reservarão, a partir de · setenta e duas horas da 

proclamação do ~esultado do primeiro e até a antevéspera da 

eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral 

gratuita, dividido em dois_per.iodos diários de vinte minutos para 

cada elei.ção, iniciando-se às sete e às doze horas, no rádio.. e 

às treze e às yinte horas e trinta minutos, nà televisão. 

§ 1°. Em circunscrição o~de houver segundo turno para 

Presidente e Governador, o horário reservado à propaganda deste 
·- ~ . 

iniciar-se-á imediatamente.após o término do horário.reservado ao 

primeiro. 

§ 2°. O tempo. de cada peri.odo diário será dividido 

igualitariamente entre os candidatos. 

Art. 51. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a 

escolha da ordem de veiculação da propaganda de ,cada partido ou 

corigação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito; a cada 

dia que se seguir r a propaganda veiculada por último r na véspera r 

será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio. 

Art. 52. Durante os periodos previstos nos arts. 48 e 

50, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão 

por assinatura mencionados no art. 58 reservarão, ainda, trinta 
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mi.nutos d:i.ári.os para a propaganda elei.toral. gratui.ta, a serem 

usados em i.nserções de até sessenta segundos , a cri. téri.o do 

respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pel.o 

parti.do ou col.igação, e d:i.stri.buídas, ao longo da programação 

vei.culada entre as 

proporcional.mente ao 

col.igação na Câmara 

oi.to e as vi.nte e 

número de representantes 

dos .Deputados, ·de acordo 

quatro horas r 

do partido ou 

com o cri. tério 

estabelecido no § 3° do art. 48, obedéci.do o seguinte: 

I .,. o tempo será · d:i. vi.d:i.do em partes iguais para a 

uti.l.i.zação nas campanhas dos candidatos às elei.ções majoritárias 

e proporcionais, bem como de suas legendas parti.dárias ou das que 

componham a coligação, quando for o caso; 

II- desti.nação exclusi.va do tempo para a.campanha dos 

candidatos a Prefei.to e Vice-Prefeito, no ca~o- de el.ei.ções 

municipais; 

II·I a d:i.stri.bui.ção l.evará em conta os blocos de 

audiência entre as oito e as doze horas~ as doze e as dezoi.to 

horas, as dez o i to e as vi.nte e uma horas, as vi.nte ·e uma e as 

vi.nte e quatro horas; 

IV - na veiculação das inserções é vedada a uti.lização 

de gravações externas, montagens ou trucagens, computação 

gráfica, desenhos animados e efeitos especiai.s," e a veicul.ação de 

mensagens que possam degradar ou ridicularizar c~nd:i.dato, partido 

ou coligação. 

Art. 53. A parti.r do d:i.a 8 de julho do ano da eleição, 

a Justiça Elei.torài convocará os candidatos que requereram 

inscrição e a representação das emissoras de televisão para 

elaborarem plano de mídi.a, nos termos do artigo ant~rior, para o 

uso da parcela do horário eleitoral gratuitó a que tenham 

direito, garantida a todos participação nos horários de maior e 

menor audi.ênci.a. 
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§ 1°. Da negociação mencionada no caput resultará termo 

de acordo entre as emissoras e os -candidatos,. que servirá para 

todos os fins de garantia de direito. 

§ 2°. As emissoras e os partidos ou coligações 

acordarão, em cada caso, sobre a sistemática· de entrega das 

gravações em meios magnéticos, sempre no local de geração dos 

programas e mensagens, obedecida a antecedênci.a miníma de três 

horas do horário previsto para o inicio da transmissão no caso da 
propaganda regulada nos arts. 48 e 50, e de doze horas, no caso 

das inserções de que trata o ar·t. 52 

§ 3 ° . A emissora que permitir a quebra do sigi~o das 

gravações de que trata o parágrafo anterior antes do horáriq 

previsto para· o inicio da transm:i.ssão sujeitar-s!'!-á às 

penalidades previstas no art. 57. 

Art. 54. Não serão admitidos cortes instantâneos ou 

qualquer tipo de censura prévia nos programas e~eitorais 

gratuitos. 

§ 1 o • É vedada a veiculação de propaganda que possa 

degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou 
-;.. ~. 

coligação infratores à perda do direito à veiculação de 

propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte. 

§ 2°. Sem prejuizo do disposto no parágrafo anterior, a 

requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça 

Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à 

honra de candidato, à moral e aos bons costumes. 

Art. 55. Dos programas de rádio e te~evisão destinados 

à propaganda ele i tora~ gratuita de cada partido ou col.:igà.ção 

poderá participar 1 em apoio aos candidatos desta ou daquel.e 1 

qualquer cidadã~ não fil.iado a outra agremiaÇão partidária ou a 

partido integrante de outra col.igaÇão, sendo vedada a 

participação de qual.quer pessoa mediante remuneração. 
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Parágrafo único. No segundo turno das eleições não será 

permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação 

de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros 

candidatos. 

Art. 56. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, 

são aplicáveis ao . partido, co+igação ou candidato as vedações 

indicadas nos incisos I e II do art. 46. 

artigo 

Parágrafo 

sujeita o 

único. A inobservânei.a · do disposto 

partido ou ·eoli.gação ã perda de 

neste 

tem~ o 

equivalente ao dobro do usado na prática ~o i.licito, no peri.odo 

do horário gratuito subseqüente, dobrada a cada reincidência, 

devendo, no mesmo peri.odo, exibir-se a .informação de que a 

não-veiculação do programa resu~ta de i.nfração da lei eleitoral. 

Art. 57. A requerimento de partido, coligação ou 

candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 

vinte e quatro horas, da programação normal de cosera que 

deixar de cumprir ~s disposições desta Le; sobre proi " iida. 

§ 1° . No periodo de suspensão a que se refere este 

artigo, a emissora transmitirá a cada quinze minutos a .informação 

de que se encontra .. fora do ar por ter desobedecido à lei 

eleitoral. 

§ 2°. Em cada reiteração de conduta, o peri.odo de 

suspensão será duplicado. 

Art. 58. As disposições desta Lei aplicam-se às 

emissoras de televisão que operam em VHF e·UHF e os .canais de 

televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado 

Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias Legislativas, 

da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras 

Municipais. 
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Do D~re~to de Resposta 

Art. 59. A part~r da esco1ha de can~datos em 

convenção, 
, I 
e assegurado o ·~re~to de resposta a can~dato, 

part~do ou có1~gação at~ng~dos, a~da que de forma ~n~reta, por 

conce~to~ imagem ou af~r.mação ca1un~osa, ~famatór~a, ~njur~osa 

ou sab~damente inver:i~ca, ~fun~dos por qua1quer ve:icu1o de 

comun~cação soc~a1. 

§ 1°. O ofen~do, ou_ seu representante 1ega1, poderá 

pedir o exerc:icio do direito de resposta à Just~Ça Eleitoral nos 

segu~ntes prazos, contados a part~r da ve~culação da ofensa: 

L - vinte e quatro horas, quando se tr~ta~ do horário 

eleitoral gratu~to; 

J:J: quarenta e oito horas, quando se tratar da 

programação normal das emissoras de rádio e te1ev~são; 

~J:J: - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão 

da imprensa escrita. 

§ 2°. Recebido o pedido, a ~ust~ça Eleitoral notificará 
~ ·. 
·- < 

±mediatamente o ofensor para que se defenda em vinte e quatro 

horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de setenta 

e duas horas da data da formulação do pe~do. 

§ 3°. Observar-se-ão, a~nda, as segu~ntes regras no 

caso de pedido de resposta relat~vo a ofensa veiculada: 

J: - em órgão da imprensa escrita: 

a) o pedido deverá ser instru:ido com um exemp1ar da 

publ~cação e o texto para resposta; 

b} deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á 

no mesmo ve:iculo, espaço, local, pág~ na, tamanho, caracteres e 
outros elementos de rea:Lce usados na ofensa, em até quarenta e 

oito horas após a dec~são ou, tratando;se de ve:iculo com 
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periodicidade de circu1ação maior que quarenta e oito horas, na 

primeira vez em que circu1ar; 

c) por so1icitação 'ao ofendido, .a divu1gação da 

resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi 

divu1gada, ainda que fora çlo prazo de quarenta e oito" horas; 

d) se a ofensa for produzida em dia e hora que 

inviabi1izem sua reparação dentro dos prazos estabe1ecidos nas 

aH.neas anteriores, a Justiça E1eitora1 determinará a imediata 

divu1gação da resposta; 

e) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento 

da decisão' mediante dados sobre a . regu1ar distribuição do.s 

exemp1ares, a quantidade impressa e ç raio de abrangência na 

distribuição; 

XX em programação norma1 das emissoras de rádio e de 

te1evisão: 

a) a Justiça E1eitora1, à vista do pedido, deverá 

notificar imediatamente o responsáve1 pe1a emissora que rea1izou 

o programa -para que entregue em vinte e quatro horas, sob as 

penas do art. 347 da Lei n° 4.737, de 15 de ju1ho de 1965 -

Código E1eitora1, cópia da fita da transmissão, que será 

devo1vida após a decisão; 

b) o responsáve1 pe1a emissora, ao ser notificado pe1a 

Justiça ELeitoral·ou informado pe1o réc1amante ou representante, 

por cópia pro~ocolada do pedido de resposta, preservará a 

gravação até a decisão fina1 do processo; 

c) deferido o pedido, a resposta será dada em até 

quarenta e o i to horas após a decisão, em tempo igua1 ao da 

ofensa, porém nunca inferior a um minuto;" 

XII - no horário e1eitoral gratuito: 

a) ·o. ofendido usará, para a resposta, tempo 1gua1 ao da 

ofensa, nunca inferior, porém, a tim minuto; 
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b) a resposta será veiculada no horário destinado ao 

partido ou cóÚgaçião responsável pela ofensa, devendo 

necessariamente dirigir-se aos fàtos nela veiculados; 

c) se o tempo reservado ao partido ou coligação 

responsável pela ofensa for inferior a um minuto, a resposta será 

levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua 

complementação; 

d} deferido o pedido para resposta, a emissora geradora 

e o partido ou coligação atin~idos deverão ser notif1cados 

~ediatamente da" decisão, na qual deverão estar indicados quais 

os per:iodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, 

que deverá ter lugar no in:icio do programa do partido ou 

coligação; 

e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue 

à· em:t.ssora geradora, até trinta e seis horas após a ciência da 

decisão, para veiculação no programa subseqüente do partido ou 

coligação em cujo horário se praticou a ofensa; 

f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação 

que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos 

veiculados na ofensa, terá subtra:ido tempo-idêntico do respectivo 

programa eleitoral;"tratando-se de terceiros; ficarão sujeitos à 
suspensão· de igua1 tempo em even.tuais novos pedidos de respo~ta e 

à mu].ta no valor de duas mil a cinco mil UFIR. 

Se a ofensa ocorrer em dia e hora que 

inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos 

parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que 

a Justiça El.éitoral detel:11l:inar, ainda que nas quarenta e o:Lto 

horas anteriores ao pleito, em termos e ·forma previamente 

aprovados, de modo a não ensejar tréplica. 

§ 5° • Da decisão sobre o exerc:icio do direi to de 
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resposta cabe recurso às instâncias superiores, em vinte e quatro 

horas da data de sua pub1icação em cartório ou sessão, assegurado 

ao recorrido oferecer contra-razões em igua1 prazo,·a contar da 

sua notificação. 

§ 6°. A Justiça E1eitora1 deve proferir suas decisões 

no prazo máximo de vinte e quatro horas, observando-se o disposto 

nas a1ineas d e e do inciso · III do . § 3 o para a restituição do 

tempo em caso de provimento de recurso. 

§ 7 ° • A inobservância do prazo previsto no parágrafo 

anterior sujeita a autoridade judiciária às· penas previstas no 

:art. 345 da Lei n° 4. 737, de 15 de ju1ho de 1965 

E1eitÓra~. 

Código 

§ 8°. o não-cumprimento integra1 ou em parte da decisão 

que con,ceder a resposta sujeitará o infrator aó pavamento de 

mu1ta no va1or de cinco m.i1 a quinze mi1 UFIR, dup1icada em caso 

de reiteração de conduta, sem prejuízo .. do diSpOI!ltO no art. 347 da 

Lei n° 4.737, de 15 de ju1ho de 1965·- Código E1eitora1. 

Do Sistema E1etrônico de Votação e da Tota1ização dos ·votos 

Art. 60. A votáção e a tota1ização dos votos serao 

feitas por sistema e1etrônico, podendo o Tribuna1 Superior 

Eleitoral autorizar, em car.áter exc:iepciona1, a ap1icação das 

regras fixadas n'os arts. 89 a 95. 

§ · 1° . A votação eletrônica será feita no· número do 

candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia 

do candidato e o nome do partido ou a legenda part~dária aparecer 

no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do 

cargo disputado no mascu1ino ou feminino, conforme o caso. 

§ 2°. Na votação para as eleições proporcion~is, serão 

computados para a legenda partidária os. votos em que não seja 
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poss~vel a ~dent~f~cação do candidato, desde que o número 

~dentif~cador do part~do seja digi-tado de forma .correta. 

§ 3 ° . A urna eletrôn~ca exib~rá _para o eleitor, 

prime~ramente, os painéis referentes às eleições proporcionais e, 

em seguida, os referentes às eleições majoritárias. 

Art. 61. No sistema eletrônico de votação 

considerar-se:-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o 

número do partido no momento- de votar para determinado. cargo e 

somente para este será computado. 

Art 62 . A urna eletrônica contabilizará cada voto, 

assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos 

partidos politicos, coligações e candidatos ampla fiscal~zação. 

Art. 63 . Nas Seções em que for adotada a urna 

eletrônica, somente poderão votar eleitores· cuj_os nomes estiverem 

nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a 
que se refere o art. 148, § 1°, da Lei n° 4.737, de 1~ de julho 

de 1965 - C~d:igo Eleitoral. 

Parágrafo único~ o Tribunal Superior Eleitoral 

disciplinará a hipótese de falha na urna ele~n~ca __ que 

prejudique o regular processo de votação. 

Qas Mesas Receptoras 

Art. 64. Qualquer partido pode reclamar ao Juiz 

Eleitoral, no prazo de cinco dias, da nomeação da Mesa Receptora, 

devendo a decisão ser proferida em 48 horas. 

§ 1°. Da dec~são do Juiz Ele~toral caberá recurso para 

o Tribunal Regional, interposto dentro de três dias, devendo ser 

resolvido em igual prazo. 

§ 2°. Não podem ser nomeados presidentes e mesár~os os 

menores de dezo~to anos. 
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Art 65. É vedada a participação de·parentes em qualquer 

grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa 

privada na mesma Mesa, Tur.ma ou Junta Eleitoral. 

Da Fiscalização das Eleições 

Art. 66. A escolha de fiscais . e delegados, pelos 

partidos ou coligações, não po.derá recair· em menor de dezoito 

anos ou em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de 

Mesa Receptora. 

§ 1°. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais 

de uma Seção Eleitoral, no mesmo local de votação. 

§ 2 ° . As credenc:i,ais de fiscais e · delegados ·serão 

expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações. 

§ 3°. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o 

presidente do partido .ou o representante da coligação deverá 

registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a 

expedir as credenciais dos fiscais e delegados. 

Art. 67 . Os partidos e coligações poderão fiscal.izar 

todas as fases do processo de votação e apuração das eleições, 

inclusive o preenchimento dos boletins de urna e o-processamento 

eletrônico da totalização dos resultados, sendo-l.hes garantido o 

conhecimento antecipado dos programas de computador a serem 

usados. 

§ 1° . No prazo de ·setenta e duas ~oras, a contar do 

conhecimento dos programas de computador a que ·se ·refere este 

artigo, o partido ou coligação poderá apresentar impugnação 

fundamentada à Justiça Eleitoral.. 

§ 2°. Os partidos concorrentes ao pl.eito poderão 

constituir sistema próprio de fiscalização·, apuração e 
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total~zação dos resultados, contratando, ~nclus~ve, 

aud~tor~a de s~stemas, que, credenc~adas junto 

empresas de 

à Just~ça 

E1e~tora1, receberão, prev~amente, os programas de computador e, 

s~ultaneamente, os mesmos dados al~entadores do sistema ofic~al 

de apuração e total~zação. 

Art. 68. Os órgãos encarregados do processamento 

eletrônico de dados são obrigados a, fornecer aos · part~dos ou 

coligações, no momento da entreg~ ao Juiz Encarregado, cóp~as dos 

dados do processamento parc~al de cada dia, cont~dos em meio 

magnético. 

Art. 69.- O bolet~ de urna, segundo modelo aprovado 

pelo Tribunal Super~or E1e~to~a1, conterá os nomes e os núme~os 

dos candidatos nela votados. 

§ 1° . O Pres~dente da Mesa Receptora é obr~gado a 

entregar cópia do boletim de urna aos- part~dos e coligações 

concorrentes ao ple~to cujos representantes o reque~ram até uma 

hora após a expedição. 

O d~scumpr~ento do disposto no parágrafo 

anterior const~tu~ cr~e, puni.vel com detenção, de um a três 

meses, com a alternat~va de prestação de serviço à comunidade 

pelo mesmo peri.odo, e multa no valor de um mil a cinco ~1-UFIR. 

Art. 70. A impugnação não receb~da pela Junta E1e~tora1 

pode ser apresentada diretamente ao Tr~unal Reg~onal Eleitoral, 

em quarenta e o~ to horas, acompanhada de declaração 'de duas 

testemunhas. 

Parágrafo ún~co. o Tr~unal dec~dirá sobre o 

receb~ento em quarenta e o~to horas, publ·~cando o acórdão na 

própria sessão de julgamento e transm~t~ndo imediatamente à 

Junta, via telex, fax ou qualquer outro meio eletrôn~co, o 

~nte~ro teor da dec~são e da ~pugnação. 
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Art. 71. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de 

.receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos, ou ainda, 

i.mpedir o exercicio de fisca.J.ização, pelos partidos ou 

coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de responder 

pelos cr~es previstos na Lei. no 4.737, .de 15 de julho de 1965 -

Código EJ.eitoraJ.. 

Art. 72. Cumpre aos partidos e coJ.igações, por seus 

fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, 

proceder à instruçãç dos· recursos interposbos contra a apuração, 

juntando, pf!-ra tanto, cópia do boJ.etim_.reJ.ativo à urna ~pugnada. 

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à 

obtenção do bole~, caberá ao recorrente requerer, mediante a 

indicação dos "dados necessários, que o órgão.da Justiça EJ.eitoraJ. 

perante o qual foi· interposto o recurso o instrua~ anexando o 

re~ectivo boletim de urna. 

Art. 73. Constituem crimes, puniveis com reclusão, de 

cinco a dez anos: 

J::;_·~ obter acesso a sistema de tratamento automático de 

dados usado pelo serviço eleitoral, a f~ de alterar a apuração 

ou a contagem de :votos; 

J:J: - desenvoJ.ver ou introduzir comando, instrução, ou 

programa dê compu-tador càpaz de destruir, apagar, eJ.iminar, 

alterar, gravar .ou transmitir dado, instrução ou programa ou 

provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema 

de tratamento automático de dados usados pelo serviço eJ.eitoral; 

causar, propositadamente, dano fi.sicc ao 

equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou a suas 

partes. 
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Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorai~ 

Art. 74. São proibidas aos-agentes públicos, servidores 

ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido 

politico o'u coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à 

administração direta ou indireta da Uniã.b",· dos Estados, d9 
' Di.stri. to Federal·, ·dos Terri tór:ios -e dos Municípios, ressalvada a 

. . 
realização de convenção partidária; 

II .qsar . materiai.s ou serviços, custeados pelos 

Governos ou Casa~. Legislativas, que excedam as prerrogat:i.v~s 

consignadas nos regimentos e nor.mas dos órgãos que integram; 

III ceder ~ervidor público ou empregado da 

administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal 

do P<;>der Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de 

campanha eleitoral de candidato, partido político 0'!-1 coligação, 

durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou 

empregado estiver licenciado; 

IV - fazer ou permi ti.r uso promocional em favor de 

candidato, partido politico pu coligação, de distribuição 

gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou 

subvencionados pelo Poder Público; 

V nomear, contratar ou de qualquer ;for.ma aclmi.tir, 

dem±tir sem jus~ causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por 

outros meios dificultar ou impedir o exercic.io funcional e, 

ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor 

público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o 

antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de 

pleno direito, ressalvados: 
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a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e 

designação ou dispensa de funções de confiança; 

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos 

órgãos da Presidência da República; 

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos 

homologados até o início daquele prazo; 

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou 

ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com· 

prévia e expressa auto~izaç?o do Chefe do Poder Executivo; 

a) a transferên~a ou remoção ex. o:f:ficio de militares, 

policiais civis e de agentes penitenciários; 

VÍ - nos três meses que antecedem o pleito: 

a) realizar transferência voluntária cie recursos da 

União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Munieipios, sob 

pena de nulidade de pleno direito,_ ressalvados os recursos 

destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução 

de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os 

destinados a atender situações cie emergência e cie calamidade 

pública; 

tenham 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que 

concorrência no mercado, autorizar publicidade 

institucional dos a tos, programas, obras, serviços e campanhas 

dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das 

respectivas entidades da aqmi.nis~ração indireta, salvo em caso de 

grave e urgente necessidade pública, assim r~c~nhecida pela 

Justiça Eleitoral; 

c) fazer pronunciamento em cadeia cie rádio e televisão, 

fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da 

Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e 

caracteristica das funções de governo; 
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VII realizar, 

fixado ·no inciso anterior, 

em ano de eleição, antes do prazo 

despesas com publ.icidadé dos órgãos 

públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas 

entidades da administração indireta, que excedam a. média dos 

gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do.úl.ti.mo 

ano imediatamente anterior à eleição. 

VIII· - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral. 

da rem~neração dos se~idores públicos que exceda a recomposição 

da perda de seu·poder aquisit~vo ao longo do ano da eleição, a 

partir do in~cio do prazo estabelecido no art. 7° desta Lei ~ até 

a posse dos eleitos. 

§ 1°. Reputa-se agente público, para os efeitos deste 

artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação,· contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou v~ncul.o, mandato, cargo, 

emprego ou função n9S órgãos ou entidades da admi.n~stração 

pública direta, indireta, ou fundacional.. 

§ 2 ° . A vedação do inciso I do caput: não se aplica ao 

uso, em campanha, de. transporte oficial. pelo Presidente da 

República, obedecido o disposto no art. 75. 

§ 3°. As vedações do inciso VI do caput:, al.ineas b e c, 

aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas 

administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. 

§ 4°. O descumprimento do disposto- neste artigo 

acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando zor o 

caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valo~ de cinco a cem 

mil. UFIR. 

§ 5°. No caso de descumprimento do inciso VI do caput:, 

sem prejuizo do disposto no parágrafo anterior, o agente público 

responsável., caso seja candidato, ficará sujeito à cassação do 

registro. 
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§ 6°. As multas de que trata este artigo serão 

duplicadas a cada reincidência. 

§ 7°. As condutas enumeradas no caput: caracterizam, 

ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 

ll., inciso. J:, da Lei n° 8.429, de 2· de junho de 1992, e 

sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às 

cominações do art. 12, inciso J:J:J:. 

§ 8 ° . Aplicam-se as , sanções do § 4 ° aos agentes 

públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, 

coligações e candidatos que delas se.;beneficiarem. 

§ 9°. Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário 

(Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995) oriundos da aplicação 

do disposto no § 4°, deverão ser excluidos os partidos 

beneficiados pelos atos que originaram as multas. 

Art. 75. O ressarcimento das despesas com o uso de 

transporte oficial pelo Presidente da República e sua com:i.t:i.va em 

campanha eleitoral será de responsabilidade do partido politico 

ou coligação a que esteja vinculado. 

§ 1~. O ressarcimento de que trata este artigo terá.por 

base o tipo de transporte usado e a réspectiva tarifa de mercado 

cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião 

presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma 

aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo. 

§ 2°. No prazo de dez dias úteis da realização do 

pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houver, o órgão 

competente de controle interno procederá ex .o:f:fici_o à. cobrança 

dos· valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. 

§ 3°. A falta do ressarcimento,. no prazo estipulado, 

implicará a comunicação do fato ao··Ministério Público Eleitoràl., 

pelo órgão de controle interno. 
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§. 4 ° . Recebida a denúl;lc:ia do M:in:istér:io Público, a 

Justiça El.e:itoral apreciará o fe:ito no prazo de trinta d:ias, 

apl.:icando aos :infratores pena de ·mul.ta correspondente ao dobro 

das despesa~, duplicada a cada reiteração de conduta. 

Art .. 76. É pro:ib:ido aos cand:idatos a cargos do Poder 

Executivo participar, nos três meses que precedem o pleito, de 

:inaugurações de obras públ.:icas. 

Parágrafo ún:ico. A :inobservância do d:isposto neste 

artigo sujeita o :infrator à cassação do registro. 

•Art. 77. A apl.:icaçãô das sanções com:inadas no art. 74, 

dar-se-á sem prejuizo de outras de caráter 

constitucional., adm:in:istrat:ivo ou d:isc:ipi:inar fixadas pelas 

demais l.e:is vigentes. 

Disposições Transitórias 

Art. 78. Nas el.e:ições a serem realizadas no ano de 1998 

e no ano 2000, serão observadas as regras espec:ia:is previstas nos 

ar~~- 79 a 84 e as demais d:ispos:ições desta Le:i que com el.as não 

col.:id:irem. 

Art. 79. Cada partido ou col.:igação deverá reservar no 

minimo v:inte e c:inco por cento e no máximo setenta e c:inco por 

cento do número de cand:idaturas que puderem reg:is.trar a 

.cand:idátos do mesmo sexo. 

Art. 80. As despesas da campanha eleitoral. serão 

real.:izados sob a respons·ab:il:idade dos partidos, ou de seus 

cand:idatos, e por el.es pagas. 

Art. 81. Juntamente com o ped:ido de ·registro de seus 

cand:idatos, os partidos e col.:igações comunicarão à Justiça 

Eleitoral. os val.ores máximos de gastos que farão por cand:idatura 

em cada el.e:ição a que concorrerem. 
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§ 1 o • Tratando-se de co1~gação, cada parti.do que a 

:integra fi.xará o va1or máx±mo de gastos de que tr~ta este arti.go. 

§ 2°. Gastar recursos ~ém dos va1ores dec1arados nos 

ter.mos deste arti.go sujei.ta o responsáve1 ao pagamento de mu1ta 

no va1or de ci.nco a dez vezes a quanti.a em excesso. 
-

Art. 82. O candi.dato a cargo e1eti.vo fará, di.retamente 

ou por i.nter.médi.o de pessoa por e1e desi.gnada, a administração 

fi.nancei.ra de sua campanha, usando recursos repassados pelo 

comi.tê, inc1usi.ve os re1ati.vos à cota do Fundo Parti.dári.o, 

recursos próprios ou doações de pessoas fisicas ou juridi.cas, na 

for.ma estabelecida nesta Lei. 

Art. 83. As doações. e contribuições de pessoas 

juridi.cas para campanhas e1ei.torai.s poderão ser feitas a partir 
I 

do registro dos comi.tês fi~anceiros dos partidos ou coligaÇões. 

§ 1°. -As doações e contribui.ções de que. trata este 

artigo ficam l±mitadas a dois por cento do faturamento bruto do 

ano anteri.or à eleição. 

§ .2°. A doação de quan~ia acíma d~ 1±mite fixado neste 

artigo. sujeita a pessoa juridi.ca ao pagamento de multa no valor 

de cinco a dez vezes a quanti.a.em excesso. 

§ 3°. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anteri.or, a 

pessoa jurídica que ultrapassar o 1imi. te fixado no § 1 o estará 

suje:i.ta à proibição de partic:i.par de 1icitações púb1icas e de 

celebrar contra tos com o Poder Púb1i.co pelo período de cinco 

anos, por deter.minação da Justi.ça E1ei. tora1, em processo no qual 

seja assegurada ampla defesa. 

Art. 84 . É vedado, a part:i.do e candidato, receber 

direta ou indiretamente doação em dinheiro ou est±máve1 em 

dinheiro, inclusi.ve por meio de publ:i.ci.dade de qua1quer espécie, 

procedente de: I 
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. I - ent~dade ou governo estrange~ro; 

II - órgão da administração públ.ica d~reta, r.essaJ.vado 

o Fundo Partidár~o, ~n~reta ou fundação ~nst~ tu:ida em v~rtude de 

l.ei ou mantida com recursos provenientes do Poder Públ.ico; 

III concessionário ou permissionário de serviço 

públ.ico; 

IV entidade de ~reito privado que receba, na 

condição de beneficiária, contrib~ição compulsória em virtude de 

~sposição legal.; 

V - entidade de util.idade públ.ica; 

VI - entidade de classe ou sin~cal.; 

VII - pe,ssoa jur:i~ca sem fins lucrativos que receba 

recursos do exterior. 

Art. 85. As dotações e contribuições de pessoas 

jur:i~cas· a que se refere o art. 83 não poderão exceder R$ 

300.000,00 (trez~ntos mil reais). 

Art. 86. Doações feitas ~retamente nas contas de 

partidos e can~datos deverão ser efetuadas por meio de cheques 

cruzados e nominais. 

Art. 87. No ano de 1998, o valor das dotações 

orçamentárias a que se _refere o inciso IV do art. 38 da Lei n° 

9.096, de 19 de setembro de 1995, será multiplicado por dez. 
Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao 

Congresso Nacional projeto de lei autorizando a inclusão na Lei 

Orçamentária de 1998 da dotação referida no caput. 

Art. 88. Nas SeçÕes E1ei torais em que ·não for usado o 

sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão 

apl.icadas as regras definidas nos arts. 89 a 95 e as pertinentes 

da Lei 4.737, de 15 de jul.ho de 1965 - Código El.eitoral. 

Art. 89. As cédulas oficiais .>erão confeccionadas pel~ 

Justiça Eleitoral , quE< as j ' ·· ·rri ~:á 
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distribuição às Mesas Receptoras, sendo sua impressão feita em 

papel opaco, com tinta preta e em t:i.pos uniformes de letras e 

números. 

§ 1 o. Haverá duas cédul.as distintas, uma para as 

eleições majoritárias e outra para as 'proporcionais, a serem 

confeccionadas segundo model.os determinados pela Justiça 

Eleitoral. 

§ Os candidatos à eleição majoritária serão 

identificados pelo nome indicado no p.edido de registro e pel.a 

sigla adotada pelo partido a que pertencem· e deverão figt:".rar na 

ordem determinada por sor~e.io. 

§ Para as el.eições real.izadas pel.o sistema 

proporcional., a cédul.a terá espaços pára que o el.eitor escreva o 

nome ou o número do candidato escol.hido, ou a sigla ou o número 

do partido de sua preferência. 

§ 4 ° . No prazo de quinze dias após a real.:i.~ação do 

sorteio a que se refere o§ 2°, os Tribunais Regionais Eleitorais 

divul.garão o model.o da cédul.a compl.eta com os nomes dos 

candidatos majoritários na ordem já definida. 

§5°. Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto 

no§ 2°, devendo o sorteio verificar-se até quarenta e oito horas 

após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação 

do model.o da cédula nas vinte e quatro horas seguintes. 

Art. 90. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á 

à cabina duas vezes, sendo a primeira para o preenchimento da 

cédul.a destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a 

segunda para o preenchimento da cédula destinada às eleições 

majoritárias, de cor amarela. 

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de 

!.~-::a::o d.<= eleitores por seção, para garanti r o pleno 
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Art. 91. Em caso de dúvida na apuração de votos dados ~ 

homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato. 

Art. 92. No sistema de votaçã9 convencional 

considerar-se-á voto de legenda quando o eleito r assinalar o 

número do partido no local exato reservado, para o cargo 

respectivo e somente para este será computado. 

Ârt. '93. Na apuração, será garantido aos fiscais ·~ 

delegados dos partidos e coligações o direito de observar 

diretamente·, a distãncia não superior a um metro da mesa, a. 

'abertt:rá da ·urna, a abertura e a contagem das cédulas e o 

preenchimento do boletim . 

§ 1°. O não-atendimento ao disposto no c;aput; enseja a 

impu9nação do resuttado da urna, desde que'apresentada antes da 

divulgação do boletim. 

§ 2°. Ao final da transcrição dos resultados apu:ç-ados 

no boletim, o Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar 

cópia deste aos partidos .e éoligações concorrentes ao pleito 

cujos representantes o requeiram até Uma hora após sua expedição. 

§ 3°. Para os fins do disposto no parágrafo anterior, 

cada partido ou coligação poderá credenciar até três fiscais 

perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez. 

§ 4 °. O descumprimento de qualquer das ciisposições 

deste artigo constitui crime, punivel com detenção de um a três 

meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade 

pelo mesmo periodo e mult~, no valor de um mil a cinco mil UFIR. 

§ 5°. O rascunho ou qualquer outro -tipo de anotação 

fora dos boletins de urna, usados no momento da apuração dos 

votos, não poderão servir de prova posterior perante a Junta 

apuradora ou totalizadora. 

§ 6°. O boletim mencionado no§ 2° deverá conter o nome 
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e o número dos candidatos nas primeiras co~unas, que precederão 

aquelas onde serão designados os votos e o partido ou co~igação. 

Art. 94. O Juiz Presidente da Junta E~eitora~ é 

obrigado a recontar a urna, quando: 

I - o bo~etim apresentar resu~tado não-coincidente cem 

o número de votantes ou discrepante·· dos·· dados obti.dos no momento 

da apuração; 

II ficar evidenciada a atribuição de votos a 

candidatos inexis.tentes, o não-:-fechamen-êo da con tabi~idade da 

urna ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou 

vál.idos destoantes da média· geral. das demais Seções do mesmo 

Município, Zona El.eitoral. ou Circunscrição; 

III - for apresentado pedido conjuntamente pe~a maioria 

dos partidos ou coligações concorrentes, considerada a coligação 

como um único partido. 

Art. 95. Será permitido o uso. de instrumentos que 

auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça 

Eleitoral. obrigada a fornecê-los. 

Disposições ~i~ais 

Art. 96. Aos crimes definidos nesta Lei, ap~ica-se o 

disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da Lei n° 4. 737, de 15 de 

julho de 1965 Código Eleitoral. 

§ 1°. Para os efeitos desta Lei, ·respondem penalmente 

pel.os partidos e coligações os seus representantes legais. 

§ 2°. Nos casos de reincidência, as penas pecuniária 

previstas nesta Lei aplicam-se em dobro. 

Art. 97. ~hum requerimento de inscrição el.eitoral ou 

de transferência será recebido dentro dos cento e cinqüenta qias 

anteriores à data da eleição. 
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Parágrafo único. A retenção de titulo elei·toral ou do 

comprovante de a~istamento eleitoral constitui cri.me, punivel com 

detenção, ·de um a três meses, com a alternativa de prestação de 

serviços à comunidade por igual periodo, e multa no valor de 

cinco mil a dez: IIÍil úFJ:R. 

Art. 98. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o 

process!3ID-ento dos ti tulos eleitorais,, determinará de oficio a 

revisão ou correição das Zonas Eleitorais sempre que: 

J: - o total de transferências. de eleitbres ocorridas no 

ano em curso seja dez por cento superior ao do ano anterior; 

:r :r - o eleitorado for superior ao dobro da população 

entre dez e quinze anos, somada à de idade superior a setenta 

anos do território daquele Mnnicipio; 

:r:r:r - o eleitorado for superior a sessenta e c~nco por 

cento da população projetada para aquele ano pel,o 

Brasileiro de Geografia e Estatística - J:BGE. 

"Instituto 

Art. 99. o Tribunal Superior Eleitoral poderá 

requisitar, das emissoras de rádio e televisão, no periodo 

compreendido entre 31 de julho e o dia do pleito, até dez minutos 

diários, continues ou não, que poderão ser somados e usados em 

dias espaçados, para a divulgação de seus comunicados, bole~ins e 

.instruções ao eleitorado. 

Art. 100. Os feitos eleitorais, no periodo entre o 

registro das candidaturas até cinco dias após a realiz!'lção do 

segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação 

do Ministério Público e dos Juizes de todas as Justiças e 

instâncias, ressalvados os processos de babeas corpus e mandado 

de segurança. 
§ 1°. É defeso às autoridades mencionadas neste artigo 

deixar de cúmpr.ir qualquer prazo desta Lei, em razão do exercic.io 

das funções regulares. 

237 



- - - - - - -_c_-=--~-_c_-=-======-=-=-=-=-~=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-c =-=-=-=-=-=--=-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ 

238 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1997 

O descumpr~ento do disposto neste artigo 

constitui cr~e de responsabi~idad~ e será objeto. de anotação 

funciona~ para efeito de promoçã~ n~ carreira. 
l 

§ 3 ° . Além das po~icias judiciárias, os órgãos da 

receita federa~, estadua~ e municipa~, os tribunais e órgãos de 

contas auxiii.arão a Justi.ça E~e:i tora~ na apuração dos de~:i tos 

e~eitorais, com prioridade sobre suas atribuições regu~ares. 

§ 4 ° . Os advogados dos candidatos ou partidos e 

co~igações serão notif~cados para os feitos de que trata esta Lei. 

com antecedênc:ia minima de v:inte e quatro l:loras, ainda que por 

fax, te~ex ou te~egrama. 

Art. 101. 1\.o Juiz E~eit<;~ra~ que seja parte em ações 

judiciais que envo~vam. determinado candidato é defeso exercer 

suas funções em processo e~e<itora~ no qua~ o'mesmo candidato seja 

:interessado. 

Art. 102. Sa~vo disposições especificas em contrário 

desta Lei., as rec~amações ou representações re~ativas ·ao seu 

descumprimento pQdem ser fe:itas por qua~quer parti.do po~itico, 

co~i.g~ção ou candidato, e devem di.ri.gi.r-se: 

I - aos ~uizes E~ei.torai.s, nas e~ei.ções municipais; 

II - aos ~ribunais Regionais E~ei torais , nas e~ei.ções 

federai.s, estaduais e distritais; 

IIL ao ~ribuna~ Superior Elei.tora~, na e~ei.ção 

presidenci.a~ . 

. § 1°. As rec~am.ações ·e representações devem re~atar 

fatos, :indicando provas, indici.os e circunstãncias. 

§ 2°. Nas e~ei.ções municipais, quando a circunscrição 

abranger mais ~e uma Zona E~ei.tora~, o ~ribuna~ Regi.ona~ 

designará um Jui.z para apreciar as rec~amações ou representações. 

§ 3°. os ~ibunai.s E~ei.tora:is designarão três juizes 
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auxil.iares para a apreciação das recl.amações ou representa.c;~es 

que l.hes forem di.ri.~i.das . 

§ 4°. Os recur~os contra as .decisões dos juízes 

auxil.iares serão ju1qados pel.o Pl.enário do Tri.bunal.. 

§ 5°. :Recebida a recl.amação ou representação, a Justi.ça 

El.ei toral. notifi.cará imedi.atamente o recl.amado ou representado 

para, querendo, apresentar defesa em qilarenta e oi.to horas. 

§ 6°. Tratando-se de recl.amação ou ··representação contra 

candi.dato, a noti.fipaçi.o poderá ser fe1ta ao parti.do ou col.igação 

a que pertença. 

§ 7°. ·Transcorrido o prazo previsto no § 5°, 

apresen~da ou nAq a defesa, o órgão competente da Justiça 

El.eitoral. decidi.rá • fará publ.icar a decisão em vinte e quatro 

horas. 

§ 8°. Quando cabível. recurso contra a decisão, este 

deverá ser apresentado no prazo de vinte e quatro -horas da 

publ.icação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao 

recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual. .,Prazo, a 

contar dá sua notificação. 

§ 9°. Os Tri.bunais jul.garão o recurso no prazo de 

quarenta e oito horas. 

§ 10. Não sendo o feito jul.gado nos prazos fixado o 

pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo ·a dec.I.são 

ocorrer de. acordo com o rito definido neste artigo. 

Art. 103. Poderá o candidato, partido ou col.igação 

representar ao Tri.bunal. Regional. El.ei.toral. contra o Juiz 

El.eitoral que descumprir as di.sposições desta Lei ou der causa ao 

seu descumprimento, incl.usive quanto aos prazos processuais; 

neste caso, ouvido o representado em vinte e quatro horas, o 

Tri.bunal. ordenará a observância do procedimento que expl.ici.tar, 

·sob pena de incorrer o Juiz em desobediência. 
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Art. 104. Os eleitores nomeados para compor as Mesas 

Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar 

seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração 

expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, 

vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de 

convocação. 

Art. 105. As emissoras de rádio e ·televisão terão 

direi to a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito 

previsto nes~a Lei. 

Art. 106. A contratação . de pessoal para prestação de 

serviços nas campanhas eleitorais não gera vinculo empregaticio 

com o candidato ou partido contratantes. 

1965 

Art. 107.' O art. 30 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 

Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30 .................................... . 
.. . . .. . .. .. . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . · ...................... . 
IV - fixar a data e estabelecer o calendário 

par .a eleições especiais de Governador e 

Vice-Governador, Deputados Estaduais, Prefeitos e 

Vice-Prefeitos, Vereadores e Juizes de· Paz, quando. não 

puderem ser viabilizadas nos ple'i tos · siui.ul tâneos ou 

gerais determinados por disposição constitucional ou 

legal, inclusive nos casos de anulação judicial. 

Parágrafo .único. A ·convocação somente se dará 

dentro do prazo de trinta meses do plei~o.ocorrido e os 

mandatos terão termo final coincidente com· o dos demais 

da mesma natureza." 

Art. 108. O parágrafo único do art. 145 da Lei n° 

4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral passa a vigorar 

acrescido do seguinte inciso IX: 
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"Art. 145 ............... ; .................. . 

Parágrafo único ..•.......... . : . ......•.••.•.• 

... . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . 
IX- os policiais militares em serviço." 

Art. 109. Os arts. 19, caput, e. 39, caput, da Lei n° 

9 . O 9 6, de 19 de setembro de 1995 - Lei dos Partidos, p~ssam a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 19. Na segunda semana dos meses de 

abril e outubro de cada ano, o partido deverá remeter, 

aos juizes eleitorais, para arquivamento, publicação e 

cumprimento dos prazos de filiação partidária para 
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos 

nomes de todos os seus fi1.iados , . da qual consta:z::á a 

data de filiação, o número dos titulas eleit~:z::ais e das 

seções em qúe estão inscritos. 

" .............................................................. 
"Art. 39. O partido politico pode .receber 

doações somente ··de· pessoas fisicas para a constituição 

de seus fundos. 

" 
Art. 110. O art. 44 da Lei n° 9.096, de .. l9 de setembro 

de 1995, passa a vigorar.acrescido do seguinte§ ·3°: 

Tribunal 

"Art. 44 ...•.•.••.••...•..••..••..•••••••••• 

.. .. . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
§ 3 ° . Os recursos de que trata este artigo 

não estão sujeitos ao regime da Lei. 'n°-S.666, de 21 de 

junho de 1996." 

Art. 111 . Até o dia 5 de março do ano da eleição, o 

Superior Eleitoral expedirá todas as inst:z::uções 
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necessárias à execução desta Lei, ouv~dos prev~amente, em 

audiência pública, os delegados. dos partidos participantes do 

pleito. 

§ 1°. O Tri.bun~l Superior Eleitoral publicará o código 

orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao Fundo 

Partidário, mediante~documento de arrecadação correspondente~ 

§ 2t>. Havendo substituição da UFIR por ·outro indice 

oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos 

valores estabelecidos nesta Lei pelo novo indi.ce. 
Art. 112. Esta Lei entra em .vigor na data "'"" sua. 

publicação. 

Art. 113. Revogam-se os arts. 92, 246, 247, 250, 322, 

328, 329, 333 e o par.ágrafo único do art. 106 da Lei. n° 4.737, de 

15 de julho de ·1965 - Código Eleitoral;. o § 4° do art. 39 da Lei. 

n° 9.096, de 19 de setembro de ·1995; o § 2° do art. 50 e o § 1° 

do art. 64 da Lei n° 9.100, de 29 de setembro de 1995; e o § 2° 

do art. 7° do Decreto-Lei. n° 201, de 27 de fevereiro de 1967. 

Sigla e n° do Partido/série 
Recebemos de ___ _ 

Endereço:------

NOME DO PARTIDO 
Recibo Eleitoral 

U.F. :-:-:---------
Município---------
V alo r por extenso 

IR$ I 
I UFIRf 

em moeda corrente--------'--------' 
Mun. __ CEP ___ 1~:--:---:----:--:-,.--.,.------,-,----.,---,--
CPF ou CGC no doação para· campanha eleitoral das eleições municipais 

aquantiadeR$ Data_L/_ , 
correspondente a __ UFIR (Assinatura do responsável) 

Data_/_/_ Nome do Resp. -------

CPFN" ---------
Nome do ~sponsável 

CPFn• _______ _ 
Série: sigla e n• do partido/ numeração seqüe~cial 
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FICHA DE QUALrFICAÇAO DO CANDIDATO (Modelo l) 
~=· . ~ 
W do CPF::----::-:-....,...,--;------N· da Identidade: Órgão Expedidor:. _____ _ 
Endereço Residenêial: _______ :----------------:Telefone: _______ _ 
Endereço Comertial: _______________ ::-----:-::-c:::::------:-Telefone: _______ _ 
Partido Po!íticq: 1 Conútê Financeiro: ____ -----,---
Eleição: Circunscrição:.:-------------
Conta Bancária n•: --:::-=-:-::----'Banco:. _________ --'Agência: ___ ~------~ 
Limite de Gastos em REAL: _________ -:------------------

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA 
Nome: W 
w do CPF: N" da Identidade: órgão ~xpedi:õdo-r:-. -----
Endereço Resiqencial: Telefone:. _______ _ 
Endereço Comercial: Telefone:. _______ _ 

. 
LOCAL. _______ DATA __ f __ r_· _ 

ASSINATURA ASSINATURA 
- INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

a)- DADOS DO CANDIDATO 
l -Nome - informar o nome completo do candidato; 
2 - N" - informar o número atribuído ao candidato para concorrer às eleições; 
3 - N• do CPF - informar o número do documento de identificação do candidato no Cadastro de Pessoas 
Fisicas; 
4- N • da Identidade - informar o número da carteira de identidade do candidato; 
5 - Órgão Expedidor- inÍ~rmar o órgão expedidor da Carteira de Identidade; 
6 - Endereço Residencial - informar o endereço residencial completo do candidato; 
7 - Telefone - informar o número do telefone residencial do candidato, inclusive DDD; 
8 - Endereço Comercial- informar o endereço comercial completo do candidato; 
9 - Telefone - informar o ri~f!?ero do telefone comercial do candidato, inclusive DDD; 
I O - Partido Político - informar o nome do partido político pelo qual concorre às eleições; 
11 - Comitê Financeiro - informar o nome do conútê financeiro ao qual está vinculado o candidato; 
12- Eleição- informar a eleição para a qual o candidato concorre (cargo eletivo); 
13 -Circunscrição- informar a circunscrição à qual está jurisdicionado o Conútê; 
14 - Conta Bancária N" - informar o número da conta-corrente da campanha, caso tenha sido aberta pelo 
Candidato; 
15 - Banco - se o campo anterior foi preenchido, informar o banco onde abriu a conta-corrente; 
16 - Agência - informar a agência bancária onde foi aberta a conta-corrente; 
17 - Limite de Gastos em REAL - informar, em REAL,. o limite de gastos estabelecidos pelo Partido; 

b) DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA 
1 - Nome - informar o nome do Responsável indicado pelo candidato para adnúnistrlrr os recursos de sua campanha; 
2 - N• ·do CPF - informar o número do documento de identificação do Responsável no Cadastro de Pessoas Físicas; 
3-- N• da Identidade- informar o número da carteira de identidade do Responsável; 
4 -Órgão Expedidor- informar o órgão expedidor da Carteira de Identidade; 
5 - Endereço Residencial- informar o endereço residencial completo do Responsável; 
6- Telefone- informar o número do telefone residencial, inclusive DDD; 
7 - Endereço Comercial - informar o endereço comercial completo do Responsável; 
8 -Telefone- informar o número do telefone comercial, inclusive DDD; 
9 - indicar local e data do preenchimento; 
1 O - assinaturas do Candidato e do Responsável pela Administração Financeira da Campanha. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RECIDOS ELEITÓRAIS RECEBIDOS (Modelo 2) 

Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato. __ ..-____ _ 
Eleição: UFJMUNIC4»IO. ___ .....;. 

DATA NUMERAÇÃO QUANTIDADE RECEBIDOS DE 

' 

LOCAL ______________ ~DATA~~'--~'----

ASSINA TIJRA ASSINATURA 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTp 

1- DIREÇÃONACIONALIESTADUALDOPARTIDO/COMITÊ 
FINANCEIRO/CANDIDATO -informar o nome de quem está apresentando a 

Demonstração: se Direção',Nacional_d.o partido político, Direção Estadual, Comitê Financeiro 
ou Candidato; 

2- ELEIÇÃO- informar a eleição de que se trata (cargo eletivo); 
3 - UF!MUNICÍPIO - informar a Unidade da Federação e Município; 
4- DATA- informar a data em que os Recibos Eleitorais foram recebidos, no formato dia. mês e 

ano; 
5 -NUMERAÇÃO - informar a numeração e série dos RecibQs Eleitorais Recebidos; 
6 - QUANTIDADE - informar a quantidade de Recibos Eleitorais Recebidos; 
7 - RECEBIDOS DE - informar o nome do Órgão repassador dos Recibos; 
8 - indicar local e data do preenchimento; 
9 - assinatura dos responsáveis. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS (Modelo 3) 

Direção Nacional do Partidói&fuaual/Comitê/C;mdidatd--==-=-==-====------
Eleição UFIMUNICÍPIO -----

DATA NUMERO ESPECIEDO DOADOR/ CGC/CPF VALORES 
DOS RECURSO CONlRIBUJN 

RECIBOS TE 

UFIR R$ 

lfOTAUIRANSPORTAR 

LOCAL. _____________ ~~DATA ___ / ___ 1 __ _ 

ASSINATURA. __ --=-==-===-=-='ASSINATURA 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIME:::-:-NT=:0:------------

1 - DIREÇÃO, NACIONAL DO PAR TIDO/COMITÊ FINANCEIRO/CANDIDATO ~ informar 
o nome de quem está apresentando a Demonstração: se Direção Nacional/Estadual do partido 
político, Comitê ou Candidato; 

2 - ELEIÇÃO - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo ); 
3- DF/MUNICÍPIO- informar a Unidade da Federàção e Município; 
4 - DATA -informar a data em que a doação/contribuição foi recebida, no formato dia, mês e 

an;>; . . 
5 - NUMERO DOS RECffiOS - informar a n~meração e série dos Recibos Eleitorais entre&Ue"s 

aos doadores/contribuintes; 
6 - ESPÉCIE DO RECURSO - informar o tipo de recurso recebido, se em moeda corrente ou 

estimável em dinheiro; 
7 - DOADOR/CONTRffiUINTE- informar o nome completo de quem doou os recursos, 

inclusive no caso de recursos próprios do candidato; 
8 - CGC/CPF - informar o número do CGC ou do CPF do doador/contribuinte, conforme seja 

pessoa jurídica ou pessoa física; 
9-VALORES 

9-a - UFIR - informar o valor das arrecadações em UFIR, dividindo o valor em R$ pelo valor 
da UFIR do mês da doação em moeda corrente; 

9-b - R$ - informar o valor da doação em moeda corrente; 
I O - TOTAL/TRANSPORTAR- informar o total em UFIR e R$ dos valores arrecadados; 
11 - indicar local e data do preenchimento; 
12- assinatura dos responsáveis. 
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RELAÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS (Modelo 4) 

Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê/Candidato. __ ==-=-==-==~,------
Eleição __________________ UF/MIJNICÍPIO.---~ 

DATADO IDENTIFICAÇAO EMITENTE/DOADOR IDENTIFIC{'ÇÃO DO CHEQUE VALORES 
RECEBIMEN-TO 

NOME - CGC/CPF DATADA 
EMISSÃO 

~NICO N" AG. N"CHEQUE ·RS 

-

.. 

TOTAUTRANSPORTAR 

LOCAL. _________ ~DATA ____ / ____ / __ _ 

ASSmATURA ________________ ~ASSINATURA~--------~-----

mSTRUÇÕESDEPREENC~NTO 

1 - DIREÇÃO NACidNÀLIESTADUAL DO PAR TIDO/COMITÊ 
FINANCEIRO/CANDIDATO~ informar o nome de quem eStá apresentando a· DemonstraÇão: 
se Direção Nacional/Estadual do Partido Político, Comitê ou Candiiiato; 

2- ELEIÇÃO- informar a eleiç~o de que se trata.(cargo. eletivo); -
3 - Uf(MUNICÍPIO. :. informai: "à Unidade da Federação e Município; 
4 - DATA DO RECEBIMENTO - irifoimar a data' em que os cheques foram recebidos, no 

formato dia, mês e ano; . 
5 - IDENTIFICÀÇÃO DO EMITENTE/DOADOR 

5-a - NO:M:~ - infonp.ar o nome do emitente do cheque; 
5-b - CGC/CPF - informar ó número do CGC ou CPF do emitente do cheque, conforme seja 

pessoa jurídica ou pessoa física; 
6- IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE 

6-~- DATA pA EMI~~ÃO ·~ _i:p.formar ~data em que o cheque foi emitido pelo doador, no 
formato dia, mês e ano;··· · · · · 

6-b - N° DO BANCO - informar o número do Banco sacado; 
6-c - No DA AGÊNCIA - informar o número da Agência; 
6-d - No DÓ ·cHEQUE- informar o número do cheque; 

7 - VALORES - R$ - informar o valor dos cheques em moeda corrente; . 
8 - TOT ALITRANSPORT AR- informar o total em R$ dos Cheques recebidos. 
9 - indicar local e data do preenchimento; 
1 O - assinatura dos responsáveis. 
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()l:MU~TRACÁO DAS ORIC.I::NS I::AI't..ICAC0CS DOS RJ::CUIISOS 

. 

c . ._.., 

. 

.J. 

.. 

Obs.: As Obrigações a Pagar deveria ser deduz:fdas dos u.ldos finanedros (cal:ta e banco), s-endo 
demonstrad:u: mediante Demonslraçiio de Obrie:~ções a Pae:ar (M:oclelo 11) devidamente assinada pelo 
Tesoureiro. 
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FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITÊ FINANCEIRO (MODELO 6) 

Partido:.~--~~----~~~~------------~----~~~~------~~----
Direção/Comitê Financeiro/Candidato: ______________ --c:Único? Sim: _____ N.ão : 
Eleição: UF/MUI1icípio: __________ _ 
Número da Conta Bancária: Banco: Agência'-------------~----~ --------~ 

Endereço=----------------------------------------------~----------

NOME DOS MEMBROS FUNções 

-

LOCAL·------------------~~DATA ____ / ___ ._1 ___ _ 

ASSINATURA ASSINATURA 

INSTRUÇÕESDEPREENC~ENTO 
1 - NOME DO PAR TIDO - informar o nome do partido político; 
2- DIREÇÃO/COMITÊ/CANDIDATO- informar se é da Direção Nacional!Estaduall Comitê. 

Financeiro ou Candidato; 
2-a - ÚNICO? SIM? NÃO? - marcar um X no campo correspondente, conforme se trate, no 

caso de Comitê Estadual/Municipal, de Comitê Único do Partido para as eleições de toda 
a circunscrição ou de Comitê específico para determinada eleição; 

3 - ELEIÇÃO - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo ); 
4- DF/MUNICÍPIO- informar a Unidade da Federação e Município; 
5 - CONTA BANCÁRIA - informar o núinero da conta-corrente do Comitê Financeiro; 
6 - BANCO - informar o banco onde foi aberta a conta-corrente do Comitê; 
7 - AGÊNCIA- informar a agência bancária; 
8 - NOMES DOS MEMBROS - informar o nome completo dos membros do Comitê Financeiro; 
9- FUNÇÕES- informar as funções (tipo de responsabilidade) por eles exercidas, na mesma 

ordem da citação dos nomes; 
I O - indicar local e data do preenchimento; 
11 - assinatura dos responsáveis. 



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

Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

DE1'.10NSTRAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS (Modelo 7) 

>;ome do J?artido: ---'--:---:-=-----:::-:--:---------------------
Direçào/Comitê Financeiro/Càndidato: _____ ~--------------

ELEIÇÃO 
CANDIDATO LIMITE EM R$ 

NO :ME NÚM:ERO 

I 
I 
I 
I 

! 

. 

1
TOTAL /TRANSPORTAR 

LOCAL ____________ DATA ____ / ___ / __ __ 

ASSINATURA ASSINATURA 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1 - NOME DO P.A .. R TIDO - informar o nome do partido político; 

2- COMiTÊ FINANCEIRO/DIREÇÃO/CANDIDATO- informar o nome: se da direç,ão 
Nacional/Estadual, do Comitê e Candidato que está apresentando a Demonstração; 

3 -ELEIÇÃO- infom1ar a eleição de que se trata (cargo eletivo); 

4. CANDID:~ TO 

-+-a- Nür• .. 1E - informar o nome'cómpleto do Candidato; 

-+-b · ,,rúMERO ·_ informar o número atribuído ao candidato, com o qual concorre à eleição; 
5 - LIMITE EM R$ - informar o valor em Real do limite de gastos atribuído ao Candidato, pelo 

partidv: 
6- TOTAl/TRANSPORTAR- informar o total em REAL; 
7 - indicar o local e a data do preenchimento; 
8 -assinatura dos responsáveis. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS DISTRIBUÍDOS (Modelo 8) 

Direção Nacional!Estaduai/Comitê Financeiro: _______________ _ 

Eleição=-------"------------------------

DATA NUMERAÇÃO QUANTIDADE DISTRIBUÍDO A 

. 

LOCAL ______________ DATA __ ! __ ! __ 

ASSINATURA ASSINATURA 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1- DIREÇÃO NACIONÀL/ESTADUAL DO PARTIDO/COMITÊ FINANCEIRO- informar o 
nome de quem está apresentan~o a Demonstração: se Direção Nacional!Estadual do Partido 
Político ou Comitê Financeiro; 

2 - ELEIÇÃO - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo ); 
3- DATA- informar a data da entrega dos Recibos Eleitorais, no formato dia, mês e ano; 
4 - NUMERAÇÃO - informar a numeração dos Recibos Eleitorais Distribuídos, inclusive com a 

sua série; 
5 - QUANTIDADE- informar a quantidade de Recibos Eleitorais Distribuídos, separados por 

valor de face; 
6- DISTRlBUÍDO A- informar o nome da Direção (Nacionai/Estadual) ou do Comitê ou 

Candidato que recebeu os Recibos Eleitorais; 
7 - indicar local e data do preenchimento; 
8 - assinatura dos responsáveis. 
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DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (l'viodelo 9) 

Direção NacionalJEstaâual do Partido I Comitê Financeiro:. _____________ _ 

DATA NOME Db P ARTIDO/COMITE/CANDIDATO VALORES 
BENEFICIÁRIO R$ 

.. 
···-

TOTAL/TRANSPORTAR 

LOCAL. ______ DATA __ / __ / __ 

ASSINATURA ASS.INATURA 

INSTRUÇÕÊS DÊ PREENCHIMENTO 

1 - DIREÇÃO NACIONALIEST ADUAL DO PARTIDO I COMITÊ FINANCEIRO - informar 
o nome de quem realizou as transférências: ·se. Direção Nacional/Estadual do Partido ou 
Comitê Financeiro, inclusive no caso de coligações; 

2- DATA- informar a data em que ocorreu a transferência financeira, no formato dia, mês e ano; 
. . .. 

3 -NOME Db PAR TIDO I COMITÊ/ CANDIDATO ·~Informar o nome do Partido (Direção 
Nacional/Estadual) do Comitê ou do Candidato beneficiário da transferência dos recursos, 
inclusive no caso de coligações; · 

4- VALORES -R$- informar o valor das transferências em moeda corrente;· 

5 -TOTAL I TRANSPORTAR - informàr o total e em R$ das transferências efetuadas; 

6 - indicar local e data do preenchimento; 

7 - assinatura dos responsáveis. 
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DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIPADA(Modelo 10) 

Nome do Partido: ________________________ _ 
Direção Nacional: __________________________ _ 

COMITES VALORES R$ 
FINANCEIROS VINCÚLADOS 

· ARRECADADOS APLICADOS SALDOS 

-· 

TOTAIS!fRANSPORTAR 

LOCAL. __________ DATA __ / ___ /~ 

ASSINATURA ASSINATURA 

INSTRUÇÕES DE PREENCIDMENTO. 

1 ~NOME DO PAR TIDO -informar o nome do partido político; 
2 - COMITÊS FINANCEIROS VINCULADOS - informar o nome da Direção Estadual ou 

Comitês Estadual ou Municipal vinculados à Campanha para Prefeito; 

3 -V ALORES!R$ 
' 3 -a - ARRECADADOS - informar o total, em moeda corrente, dos valores arrecadados para 

cada Comitê; 

3 -b- APLICADOS --informar o total, em moeda corrente, dos valores aplicados para cada 
comitê; 

3 -c - SALDOS - informar os saldos financeiros apresentados, de cada Comitê. 
4 - TOT AISffRANSPORT AR- informar os totais dos recursos arrecadados, aplicados e dos 

respectivos saldos, representando o movimento financeiro de toda a campanha para Prefeito; 
5 - indicar o local e data do preenchimento; 
6 - assinatura dos responsáveis. 
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO LThflTE DE GASTOS (Modelo 11) 

Direção Nacional do Partido Político:. ______ __,_ ___________ _ 

CIRCUNSCRIÇÃO VALORES EM R$ 

-

TOTA~SPORTAR 

LOCAL. __________________ _ DATA __ / __ / __ 

ASSINATURA ASSINATURA 

INSTRUÇÕESDEPREENCHTIMENTO 

1 - DIREÇÃO NACIONAL DO PAR TIDO POLÍTICO - informar o nome do partido político; 

2 - N° - informar o número com o qual o Partido Político concorreu às eleiçõ~; 

3 - CIRCUNSCRIÇÃO - informar a .circunscrição em relação à qual foi estabelecido o limite de 
gastos; 

4 - VALORES REAL - informar o valor em REAL do limite de gastos atribuído pelo Partido, 
para cada circunscrição; 

5 -TOTAL I TRANSPORTAR- informar o total em REAL; 

6 - indicar local e data do preenchimento; 

7 - assinaturas dos responsáveis. 
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PROJETO ORIGINAL 

Estabelece normas para as eleições de 3 de;outubro de 1998 e dá outras providênciaS! 

O COHGRESSo NACION-'L.DECRETA: 

D" i c iç>'aJUÕ 

· M .lo. As deiçacs pma ·.Presideale c Vaoc-Pz<sidmt' 4l: 
.Roplblico, Gcm:mo<lot c v~ de Esl>do c e1o Dislrito FcdcDI. 
Scaodor, Deputado Fcdml, Deputado Esladual e Deputado DislriW =lo 

icoliDdas sãzi.dtoMfmenSr cm lodo o Pais, DO dia-3 de OUIIIIxo de 1.99&: 

pmgr.fo úaXo. Na dciçlo pma Scoador, a'ttjAc=taçlo de cada 

Esaldocelo Dislriro Falaal será~=.., toiÇO. 

Nt. 2o. Será c:omidcnodo deito o caodidalo a~ a VICC} 
l'laideme, a OoYeiDador e a VICC-GoYemador. qooc; obcivcr maioria absolull . ' .. 
do -.~~~o comptaclos os cm bnnco c os DOlos. 

fio. A dciçio elo Prcsidenlc !"'jiõeim • do Vice-Presõdcale _,. 

~Jqistiodo. o mesmo occmodo com a do GoYemador. 

t 2o. Se IICI!hum.~•o-~-~~-~S~ !:':~-~ aniio 
aleaDçar maioria absol- ... primeírÓ ~ .. $cri realizado sq;=do -

liodia IS de IIOI/CII>b<o de 1.99S, ~~~as~ eJê$Cs. 
os dois candidatOs mili ~·~eleito âqU(k: que· obtnfér ã"" 

àwocia dos_,.: Wlidos em cada uma elas eleições. 

i 3ó. Se. ames de- ni!'ri:ado o segundo tum6. ocom:r IDOCie. 

c!osidbrit ou impedimento lcpl de c:u>didaro·a P<es>cld.íeou a Gow:mador. 

dcYm o partido, em S (cinco)~ «qUCterasubsôtuiçlo do c:tDC!idllo. 

i 4<>. Na iDexist!ncia da subsôhliçlo pn:vista DO porágnfo IJIItrioc~ . 

cocrvoc:ar..so-á, dentre os remanescentes o de maior YOtaçlo. 

~ So. Se remanescer cm segundo IIJ8&f mais de um CIJididaiO coara 

- votaçlo, qutlifi<:tr-se-i o mais idoso. 

M 3o. A posse elo Presidcmc, dO Vicc-P=idcule, dos · 

Gtmmtdcrcs C V~. eleitoS DOS 1mDOS desta Lei dor......& DO 

dia lo. dejaDeirode 1.999. 

Parágrafo 'úni!X'. Os Senadores c Deputados Federais ~ 

emposmlos DO dia lo. de f~ de_l.999 e os~ Esllduaj'f e 

Distritais touw1o posse na data indic.,a oa O>astituiçlo elo ~ 
Eslldo ou oal.ci O<glnicà do Dislrito F~. 

·ltn. -4ó.Nas eleições referidas DOS artigos anteriores SC2á aplicada a 

lcgisltçlo eleitoral vigente, ressalvadas as·'reg135 especiais estobclecidas 

'.ocstaLei. 

Do R<gistro de CaDdidalos 

Art. So. Podetá putitlpar das cleiçaes previSI&S nesta Lei o ~
qúc; llé 31 de dczcmbco dc"·l.997, tetd,. registrado seus esta1u10S DO Tribur!aJ • 

Superior Eleitoral, coafm o disposto cm lei . 

M 6o. Serão admitidas coligações se celc!Ddas COilj-. 

pma as elciçócs ~jori~ e proporci011."l, c integrodas pelos DICSDIOS 

panic!os clcnlro da IIICSID& cin:unsaiçlo, oo se cele!ndas apenas pma os 

~ tÍtaíoritmas. 

I lo. A coligaçlo teni cleDOtnioaçlo J""pri.t. que podclá ...- a 

junçlo de todas as siglas elos ponidos que a integram. sendo a eã llribufdas 

.as pmmptivas e obrigações elos paic;dos politicos no q,.·. se mcre ao 

JllOCCSSO ~leitora!. 

·'I 2o .. ~ propaganda para_ ~leiçlo majOritária, a coligaçlo USIIá... 
ol>riptorWzleot'?" -~· .. legendas de todos 0$ partidos que 
a ·ãllesnm: na JrOil&Pl1da para cleiçlo propo<Ciooal, cada pulido lliiJá 

- SU& JeaeDda sob OjiCICDe da colipçlo. 

t 3o. Na formaçlo de ~igaçõcs- .... ob=wdas. ~ 
.ecruintes normu:: 

I -·na chapa da coligaçlo pocÍcm_ser inscritos candidatos fiiiodos a 

qualquer pulido politico dela integnnte; 

n - o pcdiclo de registro dos candidatos.~ ser subscrito pelos 

prcsidetltes dos paridos coligados ou por seus delegados, ou peã maioria elos 

mem-dos li:SjlCCIÍVOS 6rgios cxeéútivos de direçlo; 

m - os porticlos integrantes da eoliga&~o de=A desipar ""' 

~ que teni attibuições equivalentes is de presidente de pulido 

politico DO 1r110 elos interesses e na represenlaçlo da coligaçlo, DO que se 
...rue ao pcocesso eleitoral; 

IV- a coligaçlo SC2á represcntoda perante aJustiça Elcitoralp:la 

pcssoa designada D& fonna elo' Inciso m ou por_ delegados illdi~ pelos 

paridos que a eomp6em, podendo nomear llé: 

a) ttts delegados perante o Sulzo Eleito<al; 

b) quatto delegados perante o Tnllunal Regiooal Elci~ 
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c) cinco delegodos perante o Tnbunal Superior Eleitoral. 

V - celebrada a coligs:ç!o, os partidos que a integram possam a 
fUncionar c:cmo um único partido durante o .. processo clciloAI DO 

relsciorwnento com ~ Iustiça Eleitoral e no , trato de ~~ 
inlerportidários. 

AI!. 7o. As oonnas para a escolba dos eandidatos e para a fonnaçlo 

de coliga;ões se<1o estabelecidas no csta1uto do partido. 

Parignúo único. Em caso de omisslo do estatuto, c:oberá ao clqlo 

de direçlo naciunal do partido estabelecer os nonnas a que se refere ate 

artigo, publicando-as no "Diririo Oficial da Unilo" até centD e oiteula dias 
antes ci&S eleições. 

Ait. 11. Os partidos c coligações solicitamo t IustiÇ& Elcitom! 0 

registro de seus andidatos até às dezeoove bores do dia IS de j.mbo de 

1.998. 

t ,lo. O podido de registro deve ser iusttuldo c:om os seguiates 

doeumeatos: 

a)~ &ufCIIIicada pela JustiÇIL Eleitoral, da ata a que se tofere o 

atij!Oio.; 

b) aatorizaçlo do candidato, em doadllc:DIO c:om finDa .,.,.,.t.c.-ijó 
porTabelil<!; 

e) prova de filiaçlo partidária; 

cl) deelanlçlo de bells, assiDada pelo andidato, c:om os respectiYDS 

Ar!. 8o. A escolba dos candidatos pelos partidos c a delibcn.çto ftloros, aúmlizados; 

sobre coligações dcverl!o ser feitas oo período de =to c oi!<ma a CCiliO e 
villle dias aotes das eleições. laWOJ>do.sc a n:spectiv& ata em liYID abcrW c 

rubti<:ado pela Justiça EleitomJ. podendo ser utilizados os já ex;-. 

I lo. ADs que, Da data de publicaçlo desta Lei. forem cldeaiGtcs de 

DIID4ato de Dep<IWlo Federal, Estadual c.u Distrit.!, é aso.laurado o ~ 

de eaodidalura pm. o mesmo ~ pelo puttcf<!. ~ que estejam filiados aa 
data da eoovc:DÇio, iadependentcmen1e. de . sua escolba aes1a, aiYo 

delibençfD em eoot!Ório do ótg!o de dircçlo naciooal do partido.· 

Art. 9ó. Pm. concom:r às eleições previstas DCSt& Lei, o eaadidato 

deverá possuir demicflio clcitoml na ciramscriçlo na qual petz:ado 

coocom:r bá. pelo mcoos. um ano &Dtes i!as.. elciç&:s c estar c:om a filiaçlo 

deferida pelo mspeçtivo pcrtido até scssenm dias após a publi<:açÍÕ desta Lei. 

Parignúo único. Havcodo fus!o ou iococporaçlo de partidos após 

31 de de=nbro de 1.997, será eoasiderada, para efeito de filiaçlo particlíl$. 

a data de filiaçlo do caodidato ao :partido originário. 

AI!. 10. Cada partido podc:rt n:gistrv amdidatos para o Senado 

Federal, C!mara eloS Deputados, <fA"'""' Legislatiw. c Asoembléias 

Legislativas até o número de lugares a ~ber. 

I lo. t<o caso de coligaç!o para as cleiçlies pmpon:ioeais, 

indcpeudcntemcute do número de partidos que a integram, só podcd:o ...

registrados eaodida!os até cento c vinte por cento do número de lugares a 

poeocber, observado, pm. cada pcrtido, o limírc previsto no "coput". 

I 2o. Trinta por cento, no mlnimo,.das vagas .., eada.pcrtido ou 

:oligaçlo devefio ser Jl'=IChidas por candidatares de mulheres. 

I Jo. Em 10dos os dlcu!os, será setn!X<' desp=;ada a fiaç!o, ae 

inferior a meio. c. igualada a~ se igual ou superior. 

e) cc:nidl5cs crimúWs fomecidas pelos óq:IDs de distribuiç!o da 

I 2o. Na hip6tcse de o partido ou coligaÇ§o Dlo ~o registro 

de ocus candidatos, estes podcd:o faz!-lo perante a Sustiça Eleitoral nas 

quam1ta c oito horas seguinll:S ao cn=nmcnto do pruo pn:visto no ~c:aput" 

deste artij!O. 

Ar!. 12. o eandidato às elci~ proporcionais indicart. no podido 

de. registro, além de seu nome completo .. as variações nominais com que 

deseja aer ~. até o máximo de duas Opções. que podc;llo ser o 
preiiOCM. SÕbn:nomc, cognome. nome ab<eviado, apeli~ ou uome~ qual 

é mais conhecido, desde que alo se estabeleça dúvida qU!UitO à sua 

identidade, nlo atente eontn1 o pudor c alo seja ridículo ou inevm:nte. 
mencionando em que ordem de prefer&lcia desej• rogistmr-se. 

t lo. Verificada a ~ de boi!IO!Úmia, a Justiça Eleitoral 

pnxederáa:teodendo o seguin<e: 

I - baveodo dúvida, poderá exigir do andidato prova de 'l"ff~ 
c:oMecido por dada opçlo de nome indicada no podido de registro e jl6e 
poasa coafund!r_0 ~loitor. 

U - ao andidato que, na data de publicaçlo desta lei, este;• 
~ ~~)&Mato eletivo ou o tenho exercido nos 61timos quauo aoos, ou 

que nesse mesmo pruo tenha c:oncorrido em cleiçlo com IDD dos nomes por 

ele indicÁdos, sed deferida a sua utili>2çlo no registro, fieaode ouaps 
candidalos impedidos de !à= propaganda com esse mesmo nome; 

m- ao candidato que, pela sua vi<la politica, social ou profissioaal, 

seja identificado por um dado nome que tenba indicado, será :!eferido o 
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legistro com .=" nome. ob=ndo o disposto "" porte final elo inciso 

anterior; 

IV- tmllndo-se de cai>didatos "'li• bomonlmia Dl!o se resolva pelas 

regras elos dois incisos anterio=. a Justiça Elciloral .,. notificorá pua 'q,. 
cm dois diis cíieguem ; oconlo · sobre. os ~ ~ a ....,;, 

ab1izados; 

V • DO caso elo inciso anterior, Dl!o havc:udo oconlo, a IU!Iiça 

R:gisumá cada candidato com o nome por ele indicado no pedido de~ 
observada a ordem dc prcferencia ali definida. 

12o. A Justiça Eleitoral podenl exigir elo candidato prova de-que l 
eonhecido por dctemlinada opçllo de nome por e!C indicado, quando oeu ,_ 

puder CO<Ifundir o eleitor. · 

- f "ic.:.w decidir sobre os pedidos de n:gislro, a JusbÇa~· .• 
. . l . 

publicmá. obrigatoriamente, as ~de DODIC def<:ridos aos • 

t 4o. A Justiça Elciloral ~pua auxiliar os csctulinldaR:s 

aà Õpuroçlo, e Pldili<:ará. a1é trinta dias ant<s da elciçlo, as seguiales ~ 

I ·a primeira, ordemd!t pqr partidos, terá a relaçlo elos n:spcc:tiWIS 

c:oadidaros cm ordem numêrica, conÍ as duas variiÇ!lel de nome 

""'upoadentes a cada um, na ordc:m <$COlhida pelo candidato; 

D • a segunda, com ~ce OiiOIIWtico e orpaizada em ordem 

alli!bética, nela CO!lSiando o nome completo de cada candidato c. Clda 

,wrilçio de IIO<DC, também em ordem alli!bétiea, seguidos da rcspccliw. 

~e número. 

t So. Na apuraç1o sedo anulados os votos dados a hom&imos em 

que alo se poss& identificar com exatidlo 1. vontade do eleitor. 

t 6o. A Justiça Eleito<al indefêrili ~ pÕdielo de wrlaçlo de 

nome c:olncidente com nome de candidato a eleiçlo majoritária. 

M 13. É W:ultado ao partido ou coligaçio subsliiUir eandidato 

que for coasidewlo inelegfvcl, que renunciar ou falecer opóo o tenno final elo 

~do legistro ou, ainda, que tiver seu legistro indeferielo ou c:ancelaclo. 

t lo. A escolba elo substituto &r-se-á na forma estabelecida no 

_,..,., do partido a que pert<:n<:er o substituldo, e o n:gislro deve<á ser 

requerido alé"dez c!i.:S eontados do fato que deu origem à s~tuiçlo. 

I 2o. Tratandc>-se de eleiçcks majoridrias, se o c:andidato for [ 1 
eolipçio, a substituiçlo develi ser feita por deeislo da maioria absoluta~ 
comissões executivas elos porticlos eoligodos, podenclo o substituto ser filiado 

a Q...tque. porticlo dela integrante, desde que o portido ao qual pem:aoia o 

substituldo mumcie ao direiw de t>«fertncía. 

t 3o. Nas eleiçcks proporcioaais, • substituiçlo só .. efeliw.li .. o 

· DOYO podido, cem a obsc:ntDcia de todas as fotmalidades exigidas pua o 

...pro. ·ror aprcsemac~o alé ......ma dias antes e1o pleila. 

M." 14. Se a c:<lliYeia;IO pu1iclária legi<xW se opuser, ·ii& 

clclibc:iaçlo sobre co~ às dircUiz:s 1egitimameme estabe~ pelos 

~ superiores elo portido, estes poderio, nos tem>os elo rcspcclivo , 

-,IDUIIrtais dccislles C OS idOs delas deC<HiCCies. 

Jut. IS. Esllo sujeitos ao caneelamcciQ elo registro os candidatos · 

.que, alé a data da eleiçlo, f01m1 expulsos elo partido, em processo no qual 

seja~ ampla defesa e sejam obserwdas as normas estatutárias. 

Puágtafo único. O c:auceJamcmo elo n:gislro terá c1eeretac1o pela 

Justiça Eleitoral, após solioitoç&> do partido que n:gislrou o candidato. 

M 16. A Justiça EleiliOGII disciplinará a idenlilicaçlo elos partidos 

e de-seus c:andidatos DO processo cleito<al. 

I i o. Aos portidos fica ÓSSCgumdo o cfueito de liWitcr os SI 
attibufdos à sua legenda na eleiçlo anterior, e aos candidatos, nessa · 

o direito de manli:r.,. números que lhes foram -"buldos na eleiçlo · 

pua o mesmo cargo. 

I 2o. Os candidatos de coligações, nas eleiçcks majoritárias, set1o 

~ com o ntimero de legenda de seu partido, e; nas e!~ 
proporci~s, com o número de legenda do respeetivo partido acrescido do 

D1Ímeroque lhe couber no sorteio a que se refere o t 2o. do artigo 100, da Lei 

n. 4.737, de IS de julho dO 1.96S, obServado o disposto no parágrafo~-

Da A~çlo e da Ap)ieaçlo de Recnnos aas Campaalw 

Eieltorais 

ArL 17. As despesas da campanha eleitor.ll setAo n:alim:!as sob a 

teSponsabilidade dos partidos, ou de seus candída!O!ó. e por eles pagas. 

Ai!. 18. Juntamente eom o pedido de rcgistro,de seus candidatos, 

os partidos e coligações comtmicarlo à Justiça Eleitoml os valoiCS máximos 

de gastos que dispendeifo por candidatura cm cada eleiçlo que ~ac:om:rem. 

Pamgrofo único, T~ de eoligaçllo, os valoiCS máximos de 

gastos dcverio ser iguais pata os candidate<: de cada partido que os intei;a. 

Ai!. 19. Até eineo dias úteis após a escolha de seus candidatos cm 

eonvençiD, o partido coaslituili comit!s fiDanc:eiros, eom a fino1id8dl, de 

am:cadar = e aplieà·los nas eamponhas eleitorais. 

t lo. Os eomit!s devem ser vinculados a cada uma dascleiff" 
.pua as quais o partido apresel1tc eandidato próprio, podendo~.~· 
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num único comi!!, das mibuições rclatiws 8s eleições de uma ~ t lo. As doaçôes e contnbuições de que mm esle mtigo fic:om 

circunscrição. limitadas: 

§ 2o. Na elciçllo presidencial é cbrigzotória a eriaçlo de comi!! 

nacional e facultativaadeoomitês nos Estados e no Distrito Federal. 

§ 3o. Os romit~ filliUlCeiros serlo n:gistn!dos: 

1- no Tribtmal Sup:rior Eleiloral. o nacioaal; 

D -nos Tnbunais Regionais Eleitorais. os estaduais e o distrital. 

Art. 20. 0: C8!ldi~o a cargo eletivo fará, dirctamente ou por 

intermédio de pessoa p:>r ele designada. a administraçlo :fihanceim de sua 

própria campanha, utilillUldo recursos que lhe sejam n:passados ·peJo comil!, 

inclusive os reJativos à cota do F~ . Partidário. recursos próprios ou 

doações de pessoas tisicas ou jurídicas, na forma estabelecida nesta Lei. 

Parágrafo único. Os comitês respondem solidariamente com os 

candidatos ~los recursos quere~ a estes. 

Art. 21. O eandidalo é o único responsável pela veracidade das 

infonnaçOes financeiras e contábeis referentes ã sua campanha. deveudo 

assinar a respectiva prest&ç§o de contas sozinho ou. se for o caso, em 

conjunto com a pessoa que tenha designado para essa tarefa. 

Art. 22. A prestaçllo de contas dos candidatos e comit~ fi~it. 
deve ser feita de acordo com o plano de contas simplificado elaboradotpyl~ 

TnbW141 Superior Eleitoral. 

Parágrafo único. A prestaçllo de contas à Justiça Eleitoral será 

sempre feita por intermédio do comit! financeiro e assinada pelo presidente 

do partido. 

Art 23. É obrigatório pwa o partido e facultativo para o c:andid&to 

abrir cont!..S bancárias especificas para registrar todo o movimento financeiro 

da campanha. 

Parágrafo único. Os bancos acatlido, obrigaloriament<:, o pedido 

pora abenura de conta de qualquer partido ou candidato escolhido em 

coovençllo, destinada â movimentaçllo financeilll da componha. sencfo.lbes 

vedado condicioná-Ia a depósito mfnimo e cobrar tarifas. a qualquer título. 

salvo no caso de cheque devolvida por insuficiência de fundos. 

An:-24. A pm.ir da constituiç.A:o dos comitês financeiros, pessoas 

tisicas ou jurídicas poderAo fazer doações em dinh~iro. ou estimáveis em 

dinheiro. para campanhas eleitorais. obedecido o disposto nesta Lei. 

1-no caso de pessoo. flsica, a dez por cento dos tmdimenlos bnms 

DO ano anterior i elciç&o;". 

I! - no caso em que o candidato utilize ..,.,.....,. póprios, ao of.ic,;. 
máximo de pstos eslabeleeido pelo reu partido ou coligaçlo, na rorm:J ~ 
~; 

ill • DO caso de pessoll jurídica, & um por cento da leCeila 

opcncioila! brula do ano de.1.997. 

t 2o. Os P=enluais de qüe trawn os incisos 1 e m do 1 lo. 

podedo ser éxx:ediclos, desde que ~ coatnõuiçlles e ~ nlo sejam 

superiores a S<:lenta nul Ul'JRs e tra=>tas mU UFIRs, n:spcctMmeate.. 

t 3o. As coalribuições c ~. as n:ccitas e os mldimentos de 

que 1rata esta Lei scrto convertidas em UF1R, pelo \'Olor desta no mb em que 

ocorreram. 

Art. 25. O TnÕUIIal Superior Eleitoral fuwá o wlor miximo do 

custo da campanha para cada candida~ ·bem oomo os limitcs.<le. pstos 

para cada partido e colipçio. 

Art. 26. Toda doaçloa candidato espee!fieoou a po:tido de><rá oer 

feita mediante recibo, em fomullirio ;mpres$. -em série pópria, SCj!Undo 

modelo aprovado pela J. Eleitoral, e anotldo em li\'10 própriA> para es1e 

fim; c:oalondo as inf"omw;lles ~ o cloodor c a dooçlo a .....,. definidas 

pela Justiça Eleitoral. 

Pamgrafo Unieo. Os livros a que se refere o "c:apat" deste a:tigo 

contetlo as" inf"ormaç6es neCessárias so!ne os doaçôes e os cloodorcs e 

devert.o seguir o modelo determinado pelo Tnbunal Superior Eleimr.al. 

Art. 27. É vedado, a partido e candidato, receber cfueta .ou 

indiÍl:tamente dooçlo em dinheiro '!" estimável em dinheiro, incl

atra\'ts de publicidade de qualquer espécie, proc<dente de: 

I- entidade ou governo c:stmtgeiro; 

I! - 6q:lo da :administraçlo pública diteta, rcssalwdo o Fundo 

Partidário, indin:ta ou fimdaçllo institufc& em virtude de lei ou ma:ntida com 

=ursos provaúentes do Poder Público; 

m - .,.,..,.,..ionmo ou permiosiocWio de ~ público f<doal, 
estadual, distrital ou municipal; 
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IV • entidade de direito prMdo que moebo. .,. condiçlo de 

llenof"JC!jria, ....,.....,. pr<n'<llientes de corrttihuiçlo compultória em Wtude 

de <lisposiçlo lcpl; 

·v • entidade declarada de ua1idode pública Cederaf;· ãllduol. 

cliltrilol ou municipol; 

VI· cntidode de classe ou sinclical; 

w . posso< juridica sem fins Jucrr;tiwc que RlC:d>& ......,.. de 

Art. 2&. o portido que t1>CCbcr"""""" de orisem \'edoda .-.Lei 

oor pmr além dos limites estabelecidos pela Justiça EleiloQI, na fonno do 

UIÍJO 25, pe!deri o direito ao Fundo Partidúio do ano scguiate. 

Art. 29. Slo considerados pstos eleitorais e. como tais, sujeito& a 

rep!ro c aos limites fixados na forma desta Lei: 
. . 

I· ccmfocçlo de material imP=SO de qualquer nalureZa c tamallho; 

. n. pn>pl&ll>da c publicidade clireta ou indima, por qualqucs meio 

de divulpç.lo destinada • conquistar-

m • aluguel de lociis pa.- • promcçlo de aiOS de camponha 

cleilonl; 

IV. despesas com lranSpOttC ou deslocamento de pcsooola scniço 

-~ 
v-~· despesas postais; 

VI • despesas ldativas i imlolaçlo. orpnizaçlo c 1\moionamcu!o 

de Ccmit!s c ocrviços DOCCSÁriOS is eleiç6es; 

VlD • poduçlo ou polrOCialo de ClpCI6culos ou -
promociooais de candidatln; 

IX • p<Odoçlo de programas de rádio, tclevisAo ou vldco, incl~ive 

os dcslinados i propaganda gratuita: 

X - pegamento de êach! de artistas ou animadores de eventos 

relaciorwlos • cancli~; 

XI - realizaçlo de pesquisas ou testes pré-eleitorais; _ 

XII • confocçlo, oquisiçlo , Jistribuiçlo de camisetas. c:Mveiros e 

outros brindes de camponh&; 

xrn • aluguel de bens particulares I""" veiculação, por qualquer 

meio..<!" ~cleito<ol. 

Art. 30. Qualquer eleitor poderá realizm- disp!ndios p::ssoaís de até 

um mil UFIRs Cm apoio aos ~~o~~ ~ua.~~ncia.,_ desde que estes 

a!o sejam Sllieitos a n:embolso pelo candidato ou pelos comit!s ou partidos. 

. Art. 31. Os candidatos <!dento= de ll)andato cletivo mo pode!io 

utili= serviços grifioos custeados. pe}qs Go~s ou Casas Legislativas. 

para a confccçlo de i~p!CSSOS de propaganda eleitoral, sendo-lhes, também, 

vedada -a utilizaçA:o ·de materiais·c servi~· que 'exoedam as prenoptiws 

consignadas oos Jqimentos en<>rTl1$tlas'CaSás que integram. 

• • • -Art. !2. 'Anlâ de l=1ó c oiteilú"dias i:!ãS eléiÇ&s f.:o vedada toda 

e qualquer propaganda institucional dos Poderes Eic:curivo e Legislativo, 

bem""""' de.ól(!lds'd.-.dminístraÇI'o '<lireta e iÕclircta,·funda;!les mantidas 

pelo poder público e sociedades de economia mista;, salvo Õm c:asÔ de ·l!l""te e 

urgente necessidade pública, assim defírüdas pela Justiça Eleitorlll . 

Art. 33. A inhç!io às normas que rcg<m a administraçiÕ · 

fínanceim da campanha eleitoral sujeita o candidato à cassaçlo elo Jqistto 

ou. se.eleito, i perda <;lo mandato, ~J171a 1i>StiÇi Eleitóril. nos tmnos 
das disposiçlic:s constitucionais e legais em vigor. 

Art. 34. O candidato aptsaltará'ao· éomi<!"·financeiro de seu 

partido, até o vigésimo dia postcior. realízaçlo dá eleiçlo por ele disputada. 

a preslaÇio -de comas-do!;. ~U1SOS OJicai4adOs 'e doS·ap!icados. "in<:luÍdOs '"' 

próprios e os orilmdos do Fundo PartidáÕ~.- • 

!'uúgrafo úriico. ·A5 contas do candidato 'setaó íild>i-po~ às 

oontasdo comit! financei~. pBI!: os fins ~stos nos artigos ~ntês.~. 

• • • Art. 35, A presta\:! o de eonta:s ~ eomit!s 'financeiros de !mb~o 

nacional e n:gional deve ser elaborada de acoo~o· "càm os· 'jlnoclpios 

fun<lamenmis de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade e assirwla por profissional habilitado, pelo preside!ite do 

respectivo comit! ou pessoa por ele designada. 

Art. 36. Att 1~ de dezembro de 1.998 os comit!s financeiros 

devem enviar à Justiça Eleitoral as pres1liÇÕCS de contas referentes • cada 

componha para cada wn.a das eleiçlic:s p~ev'.stas nesta Lei. 

Art. 37. Acompanharilo as pres1liÇÕCS de contas: 

I -.os cxtratos das: conms bancárias referentes i movim~. 
pelos comit!s e pelos candidados. OO:S recur.:os financci~ ut11imdos nJ.[ 
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componha. ou os dados c:ontábeis das dooçijcs e elos gastos em clillheiro ou 

est:imãvcis em -dinheiro; 

n- relaçlo elos cheques n:c:ebiclos. com a '-dicaç!o.clos ""'""''ivos 
números. valores e emitentes; 

m - re1açAo elos doodo=. pessoas llsicas e jurfdicas, c:om os 

""~""'~i .os wlorcs e indicaç!o das formas de doaç!o. 

Parígiafo único. Ati c:inco anos lp6s o trlmilo em julgado da 

clccislo sobre suas contas. os CODC!idams e os portidos cooservar1o a 
6ocumentaç!o a ew c:ouecmcalc. 

Art. 38. Ao receber as prestaç6c:s de coatos c demais informaç&s 
elos candida!OS,- o comi~!; 

r- >erifioar se os ..:0... dodandos pc! ~ como loDdo 

sido n:c:ebiclos atta'o'és do pcóprio COII1it! COI!fr ""' c:om oeus próprios 

rogistros financeims c coo!ÜJCis; 

n - resumir a illfonDaçl5es CCialidas - ~ de c:oata;, ele 
forma a lpii:SCillar demousuati...,. CCDilOiidaõo das eamponMs ele todos os 

CODC!idllos; 

m - eDC1111Íahar • Justiça Eleilonl o coojunto das prc:staÇ&s ~ 

.,.,._elos CODC!idalos e do próprio camit!, de fmma """"-'a c que ~ 

fia1 eomprcens1o das üúO<IIl&Ç&s. assim como idcnlificaçlo de~ 

c tromaç(les erotuac~as. 

Art. 39. EYIIDinando a prestaçlo de comas, a Justiça Elciknl, 

cooJ,ecenc!o.a, decidid sobre a- rqularidade. 

t lo. As~ de COCllll de .em ..,. encmnin!wlss pelo 6rllJo 
regional do portido ao Tnbunal EleiloRJ do respeçlivo Estado ou DislritD 

Federal, e pelo 6rgl!o MCional ao Tnõunal Supori«Eieitoral. 

t 2o. A decis!o que julgar as CO'tla.<"oen publicada, em xsslo, &16 

tres dias an1cs ela diplomlçla. 

t 3o. Meros mos fonnois e -•!eriais que -.!wn a ocr c:oaigiclos 

alo 11111orimm a rejeiçlo elas comas e a . ; IIIÇio de sançlo a CODdiclato"" 

partido. 

t 4o. Para efetuar os exames de que traJa este artigo, a Justiça 

Eleitonl podedl requisitar ttcuicos do Tn'bcmal de C4atas ela Uuilo, elos 

-._ do Distrito Federal ou elos MUDiclpõos, pelo 1<mp0 que f' 

DOCCSSário. 

t So. Havendo indicio de~ a& ptCSiaÇio de c:o< 

Justiça Eleitoral podelá requisi1ar dimameate is instituiçl5c:s finoDor 

cxtta10s e comprowntes ele movimcntaÇio fuw>ceira elas contas elos 

e elos candidatos. ref=ntes à campanha. bem c:omo dctenninor ibli~ 

necessárias à complementaçio de infonnaçlles ou ao ~}sãs 
irregularidades encontradas. 

Art. 40. Se, ao final da· componha. ~sobra de """""" 

fmanc:eiros, deve = declarncla na pn:SUiçiD de c:oaiiS c pa1IIGXCelá 

clcpositada na respectiva conta bancária até o fim do prazo de impugnaçlo. 

Parágrafo único. Após julgados todos .,.. 'I'CCIIl'so!; a IOixas 

referidas neste artigo setão ~ao partido ou colipçlo, oes1e caso pora 

divisão entre os partidos qu< • compõc:m. 

~ !1'-=aaisaseTates Pré-Eleitorais 

Art. 41. A partir de 2 de llbn1 ele 1.99S, as en!icladcs ou empresas 
\ 

que reali2arem pesquisas ele opiniSo pública relativas is cleiç6es "" .., 

coaclidalm parr. saem lcvaclas ao conbc:cimento público do càipclu a 
n;sistnu'; junto i Justiça Eleitoral. ~ cinco dias aDieS ela ~ a 

inf0111111Ç6es a se,~.;,- rolocioaaclos: 

1-quem contratou a realizaç!o ela pesqmsa; 

U·- »>ore origem elos rocur>OS despendidos aotra&albo; 

m -. metodologia e o periodo ele realizaçAo ela .,..quiso; 

1V - o plano amostral e pondetaçlo no que se refere a -.o, idade, 

grau ele instruçl!o, nfvel econômioo e Arca fisica de_ ~izaçlo do IIabolho; 

V- o intervâlo de confWlÇa e a margem de Crro; 

VI - o nome e qualificaçlo ele quem pagou pela reolizaçlo do 

vn - o sistema interno de c:ontmle e >erijicoçlo. eonr..-a e 

fiscalizaçlo da coleta ele dados e do trabalho de campo. 

vrn -questionário completo aplicado. 

t lo. As informações oelntivas à e!~ pesidencial elevem ser 

registw:las no Tnbunal Superior Eleitoral, e os reWivas às demllís eleiçl!es, 

no Tnbunal ~onatEieitoral. 

§ 2o. A 1ustíça ·Eleitoral afixará imediatamente. no local ele 
costume. aviso comunicando o registro das informações a que se refere este 

attigo, colocandcras à disposição dos par!idos ou coligações com candidatos 

ao pleito, que a elas tedo livre acesso pelo prazo de trinta dias. 
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§3o.lmediatamente após a divulgaçl!o da pesquisa. os empresas ou Ar!. 44. Nos bens cujo uso dependa de cesslo, pem~isslo ou 

entidades mencionadas no "capuf'" eoToeanlo à disposiç!o dos partidos ou coneess!o do Poder Público, ou a que ele pertençam. bem como nos de uso 

ooligações que possuam .candidatos registrados para as eleições a que se ccmum. é vedada a pichaç!o, inscriç!o a tinta, col88<f11 de c:artazleS c a 

refere a pesquisa todas as infonnações. resultados obtidos e demais wiculaç!o de propaganda. 

dementas atincntes a cada um. dos trabalhos efetuados e a serem publicados. 

cm meio ma~tico ou impres.sc;., a critério do interessado. 

t 4o. Os responsàveis pela empresa ou entidade de pesquisa. pelo 

cl<gl!o >eiculador, partido, C~>ligaçllo ou candidato ·que divulga= pesqaisa 

n!o registrada estarllo sujeitos à pena eominada no artigo 3~ da Lei n. 4.737, . 

de IS de julho de 1.96S c i multa de vinte mil UFIRs ou de wlor igual ao 

c:antralado pela n:alizaçllo da pesquisa. se este.fo(superior. 

Art. 42. Os partidos. mediante requerimento à Justiça Eleitoral, q<oe 

determinará imediatamente a d.iligêlcia,. terão acesso ao sistema _interno-de 

c:antrole, ...,.;fi<:a;'!!o e fiscalizaçllo da eoleta de dados, . inclusive i 

icle!Jtific:açllo dos entrevisllldores, das entidades que deram ao eonneamento·. 

público. pesquisas de opin!!o relativas às eleições, c poderio, através . da. 

escolha livre e aleatória de planilhas individuais. mapas ou cquiwlentes. · 

c;onfronmr c conferir os dados publicados, ~ a identidade dos 

,.;,j,c,ndentes. 

t lo.· A recusa ao cumprimento do disposto neste artigo ou 

qualque< ato que vise. retardar, impedi~: ou dificultar. açllo fucal~ dos 

prtidos, tomari. os responsàveis 'pela entidade ou empresa de pr:oquiu, 

IUjeitos i pena de det<nç!o de seis meses a um ano e multa de W!te mil 

UFIRs ou de wlor igual ao rCcebido pela realizaç!o da pesquisa, se este IOr 

Aperior. 

1 2o. A eompro.,.W de irÍegularidade ou dessemelhança emre os 

dados publicados e aqueles aferidos pela d!lig!Dc:ia do partido polltieo 

tDnwi os respc>!lSá>eis pe~. ~ntidade ou instituto de pesquisa e os 

responsàveis pelo 6<gl!o divulgador sujeitos às penalidades indicadas. DO . 

~o anterior, sem prejulzo da obrigatoriedade da >eiculaç!o dos dados 
comtos no mesmo espaço, local, horário, pàgina, canct= c I <jUttos 

elementos de destaque, de a<:ordo com o veiculo utilizado. 

Da Pn>pagaada Eleitoral em G<:nl 

Art. 43. A prop3B3nda eleitoral somente é pennitida após a cseolh& 

_ ®candidato pelo partido ou coligação em convenç!o. 

~ lo. Ao po<tulante a candidatun a cargo eletivo é pennitida a 

r:ealizaçllo. na semana anterior ll cscoiha pelo partido. de propaganda visando 

i indicaç!o de seu nome. 

§ 2o. A violaçllo do disposto neste artigo sujeitari o responsável 

pela divulgaçllo da propaganda. bem como o beneficiário, i multa de dez mil 

a vinte mil UFIR.s. 

f lo. A violaçllo do disposto no "cap<rt" Sl!ieit.a os~ is 

.,..... do artigo 334 da Lei n. 4.737, de IS de julho de J.96S c i multa de mil 

a dez uul UFIRs. 

t 2o. Em bens pertieular<:s é !me, indepe11deudo da obtleD;Io de 

liceDça municipel e de OlliOrizoçlo da Justiça Eleito<al, • oeiculaçlo de 

popapnda eleito<al por meio da fu:açlo de Wxas, placas, ca:ta=, pio1luru 

aalmcriç&s em bens perticuiW, desde que haja permisslo do delea!« de 

-pooae. 

Art. 4S. lndepende '·da obteDçlo de Ii<=ça m~ e de 

~ da Justiça Eleitaai • Yeiculaçlo de propoganda cleiiDn1 pola 

dislribuiçlo de folhetos, wlantes e outms impressos. devendo ser editados 

sob a responsabilidade do portido. colipçlo ou candidato. 

Art. 46. A r:ealizaçlo de qualquer ato de propaganda particliria ou 

deitara!, em recinto aberto ou fechado. n!o depende ciê licença da policia. 

t lo. O candidato, partido ou coligação promolont do Dlo ,fará a 

devida eonumicaçllo • autoridade policial em. no mlnimo, vime e quatro 

bonls antes de sua realizaçllo. a fim dé que esta lhe gamtta. segundo a 

prioridade do aviso, o direito contra qualquer que, no mesmo dia, horário e 

lupr, pretenda celebrar outro ato. 

t 2o. Num mesmo local~ deverá haver mn interva 1n mrnimo de. 

vinte c quatro horas entre um evento c outro, ainda que requc.tta.C"S r-or mn 

mesmo candidato, partido oucoligaçllo 

t 3o. A au:oridade policial tomará as providências necessárias ll 

garantia da realizaçllo do ato, bem como da nonnalidade posslvel do 

funcionamento do tráfego e de serviços públicos que possam ser afetados 

pelo evento. 

~ 4o. O direito â propaganda exercido nos termos da legisl~ 

eleitoral não poderá ser cerceado sob alegação do cxetefcio do podef de 

polícia. 

t So. A dist§ncia mínima referida no parágrnfo único do artigo 244 

da Lei n. 4.737, de IS de julho de !.965, selá de duzentos melros. 

f 6o. A realizaç!o de oomfcios será pennitida no honirio 

cmompreendido.entre as oito e as vinte e quatro horas. 

Art. 47. A propaganda através de quadros ou painéis de publicidade 

ou ... outdoors ... somente será permitida após a realização do sorteio de que 
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bata csw artigo, sob pena de multa de mil a dez mil UF!Rs. As empresas 

!eSp<>llSáms pela afixaçlo quc não efetuamn a retinu!a do material ticarlo 

sujeitas u penas ~stas no artigo 347 da Lei n. 4. 737, de JS de julho de 

1.96S. 

t lo. As empresas de publicidade de.erlo relacionar os pontos 

clisponl\'eis pca a ~ de propaganda eleitoral, os quais Dlo poderio 

u11r1possar a meladc do total dos espaços existentes no território muaicipol. 

t 20. Os locais destinados. propaganda eleito!lll deverlo ser àssim 

distnõuldos: 

a) triDia por cento entre os portidos e coligações q110 ll:ubam 

canclidato a P2esidente e1a República; 

b) triDia por, p:uto entre portidos e coli~ q110 ll:ubam 

-dato a Go>mwlor e Scuador; 

e) quamttr. por cento entre os portidos c CU1tgaç6cs q110-tl:llbom 

-clatos a~ fcdetais, estadll&is.ou distritais. 

t 3<>. Os looais a q110 ~ mcre o parágrlfo llllc{ior dcvcrlo ser 

divididos em J!IUIX.>s cqOitalivos de pontos com maior c meuor impociD 

~ taDIOS qDI1IIos r_, .,;. porÓdos e. cali~ wowueules, pca 
....., sorteldos c llliliz3dos durante • prop88l!llda eleitocal. 

t -4<>. A n:laç!o dos locais com a inclic:açlo dos grupos deverá ser 

entregue pelas empresas de publicidade aos Sul= Eleitorais nos Mtmielpios, 

coo Tnõanal Regiaaal Eleito<al, nas Capitais;&!<! IS de junho de 1.998. 

t So. O sorteio a que se refere ~-artigo seti reálizodo pela Justiça 

Eleitor· ,tt o dia 25 de junho de 1.998, para o q110 os Tn'bunais Regionais 

Eleitot..s fttmo publicar na imprensa pticialaté o dia IS de junho de 1.998 a 

tdaçlo de portidos e coligações que ·rcquerenun registro de candidatos u 
cleiçi!cs pre.;stas nesta Lei. 

t 6o. Pata efeito do sorteio, a coli~ é cquipcacla • um partido, 

qualquer q110 seja o número de portidos qiiO a 'integtam. 

t 7o. Após a realizaçlo do saneio, os portidos c coligaç<!cs dcvcrlo 

comtmicar u empresas, por escrito, os pc:rlodos e a quanticlade de quadros ou 

f 9o. O preço çobrado pelas empresas pora. • ..,iculeçlo da 

JXOilll8llllda cleito!lll de que 1n11a este artiso Glo podat = superior Oquele 

por elas p!"8ticado normalmente para a publicidade cornereial. 

I 10. Nos oito dias que I!Diccedem a =li2llÇio do pleito, 111o é 

pennitida • altemçllo de mansagom "'iculada nos quadros, paioéis de 

publicidade e "outdoors", sujeito o inl'mor às penas do artigo 347 da Lei n. 
4.737,de IS de julho~ 1.965. 

·Art. 48. É vedada, aos nnvfidatos, partidos politicas c colig&;6es,. 

llliliztoçlo, M prtl!1ll8&lvla eleitond, de sfmbolos, ftascs ou imqals, 

assoeiodas ou semelhantes às empregadas por órglo de 80"'<DD. empresa 

p61>1ica ou sociedade . de economia mista, incorrendo os infratores em 

deteDçlo de seis meses a wn ano e multa de dez mil a vinte unl UFIRs e 

eassaçlo do registro, se o n:sponsá..:l for candidato. 

Da P-acla Eleitonl aalmpr<IISil 

Ar!. 49. Será permiticle, &!<! o dia das eleiç&s, a diwlgaç!o pap, 

ra implcasa- escma:- de JliOPII8allCia eleitorlil, no espaço mhimo a ..,. 

utilizado, por ediçlo, pua eac1a candidato, partido ou .,;,ligaçlo, de um oilavo 

de pigi~ de jornal padrão, e um quarto de p!gim. de reVista ou tablóide. 

Pr.~o único. A violaçlo d<i disposto nest7 .arti&o Sl/Wb!rá os 

responsá\· ·is pelos ve!culos de divulgaçl!o, bem corno os partidos, co1igaçõcs 

ou ~i&.oos beneficiados. À multa de mil a dez mil ~. 

Ait. 50. A partir da escolha de candidato!"'> í"'...;do, ~ a..<segorzdo 

o exercfci"" !'fc-direito de respost'l ao p.~tt!do, col!gcr.;:,ú. c:J ··.:.t .. :lida.!a atingido 

por afumaçlo caluniosa. difamatória ou injuriosa publicada em Veículo de 

imprensa. 

I lo. O ofendido, ou seu representante legal, poclerá requerer o 

exerc!cio do direito de resposta ao Juiz Eleitoml, dentro de. ttts dias da data 

ela publicaçlo, instruindo o pedido com um exemplar da publicaçlo e o texto. 

.,.... JCSpOSta. 

t 2o. A S~ça Eleito!lll notificam fmedialamente o of=r pua 

defender-se em quarenta e oito hon!S, devendo a dccislo ser prolatada no 

-máximo de ttts dias a contar ela data da fonn.J!açlo do pedido. 

~ que utilizarlo dos grupos a q110 se refere ~ I 2o. Os q110 nlo ÍORDI I 3<>. Deferido o pediclo, á divulgaçlo da resposta dar-se-t ao 

utilizados 111t> poderio ser redistn"bultlos enn os demais coacomotcs, mesmo oefculo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elemcatos 

liberuvfo.se a ..ada desses espoços, DOS inlcrialos dos periodos estipulados, de destaques usados M ofensa. em até quarenta e Oito horas ap6s a dceislo, 

sameatc pua publicidade sem fins eleitorais. ou, por solicitaçlo do_ ofendido, no mesmo dia da scmaaa em que foi 

clivulgacla a ofeasa, ainda que fora desse prazo, Õu, tcac1o sido a ofensa 

t lo. Os partidos disttibuitla, ea!Ie seus candida•os os~· q110 publicacla em \'dculo com periodicidade de ~ ataior q110 quarenta e 

lhes couberem. oito bo<>s, na primeira= em q110 circular. 
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1 '!<'· Se a ofemr. for p-oduzi.da em di& e hcn_que ~

1
. ... 

,_aç~o dentro dos pcozos c:sllbelc:cidos DOS po!igrafosonterion:s.~busliça 
Eleilonl delcrmiDari que a teSpOSia seja ~vulgoda imedi&lomcn1e. . •• 

I 5o. O ofensor deverá comProvar oos ·~ o oumprimento da . 

dccisio, bem como a regular clistnàuíç!o dos exemplares, quantidade 

imp<essa, raio ele abranF>oia na distribuiçlo e publicidade talizada. 

Da PropapDcla Elelto(al.., JUdia eu Televblo 

Art. SI. A propaganda eleitoral no rádio e televislo é =trita-aô 

horário zratujto definido oest& Lei, .-.dada a .eic:ullçlo ele pn>pogmda posa. 

Art. S2. A partir de lo. ele julho ele 1.998, é vedado u emisscJqs, 

em sua prosromaçlo nomlll e mtioürio: 

. I - nnsmitir, ainda que em fonna ele entreYl$1& jomalistiea, 

imagens ele reali7Jiçlo ele pesquisa 'i,.,~ outro lipo ele consulta popular 

Art. S3. As =lamaçõcs ou represenU~çõcs conu.. o .,..,_ 

cumprimento das disposições legais relali\'liS à propaganda eleito<al devorlo 

1et 4irigidasao Juiz Eleitoral. 

t lo. Çtw>do a cin:unscriç.lo abfanger mais <1!: uma Zona Eleitoral, 

o Tnõunal Regional designará o Juiz que deverá apreciar as reclamaçl5es ou 

~ relati1135 à pn>paganda. 

I 2o. Recebida a reclamaçio ou representaç.lo, o Juiz 11 tificanl 

imedia1amemc o reclamado para, querendo, aprcscntar defesa em :te 
· quatro horas, ~. após transcorrido este prazo, apresentada ou nlo a 

defesa, c!<ci~ir e publicar a decisão em vfnte e quatro horas. 

I 3o. Sendo a ofensa jxaticada por candidato,.,. notificação poc1cr;i 

~feita ao partido ou coligaç.lo a que pertenÇa. 

t ~- Da decislo proferida cabe recurso, no prazo de vinte e quatro 

hoia., assegurondo-se ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual 

.,...,.. 
ele !)&lureZ& eleitoral em que seja posslvela iclenlificaçlo do entrevistado ou a t 5o. Os TnõWl8is julgarlo o recurso no prnzo de vinte e quatto 

monipulaçlo ele dados; hons. 

n .,., utilizar trucagem, montagem ou outro rc:curso de áudio ou 

vldeo, ou produzir ou .eicuiar programa, que possa degradar ou ridieularizar 

candidr.to. parlido ou coligaçlo; 

m ~ veicular propaganda politica ou difundir opini.lo fawnivel ou 

contrárú!a candidato, panido ou coligaç.lo, ou seus órglos ou ~ 

rv ~ dar tratamento privilegiado a candidatos, ~dos ou 

coligações; 

V • \"Cicular ou divulgar filmes. novelas, -miniss6ries ou qualquer 

outro programa que faça alusão ou critica que ~udiqoe qualquer candidato 

ou partido poHtico. mesmo que de forma dissimulada ou maneira subjetiva. 

t 1 o. A nlo observincia do disposto neste artigo suje1wa o 

responsàvel pela empresa u penalidades prevfstas no artigo 323 da Lei n. 

4.737, de IS de julho de 1.96~ e i multa de dez mil a vfnte ma UF1Rs, além 

~ suspe11Sl:o das transmissões da emissora. conforme o disposlo no arti~ 60 

deslaLcL 

t 2o. A reincid!ccia implica a duplicaç.lo da penalidade. 

I lo. Incorre nas ~ deste artigo a emissora que. a partir da 

escolha do candidato em convençlo, tRnsmilir pn>gJ>m& apr-esentado. ou, 

CO!Jle!llado. por Candidato ou divulgar nome de programa, ainda quando 

preexisterite, s,e coincidente com variaç!o ~inal adotada po.r candidato. 

f6o. Nlo sendo o feito julgado nos prazos fJXDdos, o pedido pode 

oer dirigido ao órglo supetior, jwuando-se cópias autenticadas, para 

comprovar o desc:umprimerJo dos prazos~ devendo o julgamento ocom:r de 

KOrdo com o rito definido neste artigo. 

Art. S4. As emissoras de r.ldio e televislo ficam obrigadas a dar 

tratamefito equânime a todos os cindidatos cm sua prograniaçlo nonnai e 

seus noticiários. 

t lo. A manifesta prefe(Õneia, na programação normal ele e111isso<a 

de rãdio ou televislo, em favor de algum candidato ou ~ detrimento de 

outro," acarretará a suspenslo das transmissões da emissora por um dif., por 

·detcnninaçlo da Jusii~ Eleitoral mediante denúncia de ~do polUi~, de 

eandidato, ou do Ministério Público, ficando o r<:Sponsàve! pela empltsa' 

sujeitou penalidades preyfstas no artigo 323 da Lei n. 4.737, de IS de julho 

ele 1.965 e mulladeeinco nKiadezmil UFIRs. 

t 2o. A reincid<neia implicará na duplicaç.lo .da penalidade 

ap!ieada nos termos deste artigo. 

:Art. SS. A partir da escolha ele candidatos em ""''venç.lo, é 

assegurado o exerclcio do direito de resposta ao 1 Jrt:ido, coligaçllo ou 

candidato a1insido por afumaçlo caluniosa, difamalória ou injuriosa 

pn1ieada nos bolários destinados i prognmaçiO normal das emissorU ele 

ridio ou televislo. 

I lo. O ofendido, ou oeu repn:oentante legal, pocled formular 

pedido pora o exereieio ele di leito de teSpOSia dentro ele quarenta c oito horas 
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c!.. ~ do ~ dirigido 80 tapCCiiw Tribuaal Rqiaaol coligoçl!es a um mesmo cargo eletivo, podelldo desdobrar-se em mais de um 

Elei1<nl, no easo ele tnDsmiss1o local, e 80 Tn'blmal Sli]>Orior E!eitom1, DO dia, obserwndo-se o disposto na allnea "b" do inciso anlerior. 

caso ele trammisslo aocional ou ~. devendo a <loclslo ter 

12o. Pila efeito ele lpRCÍIÇIO do e.m:lcio do clireito ele I'CipOIIa 

pevisl~ ueste atiso, a Justiça E!eitoml, i \'isla do podido, clew:rá DOiificor 

imedialamenlc O respomáYd pela emiaora que_raJia>u OJil'OifiJft&, pl(a 

que eiiii'Cg1le em 'l'iDic e quatro boas, ICib os pena do artigo 347 da Lei n. 
4.137, ele IS ele julho ele 1.965, o5pia da fila da llw.U., que será 

devolvida lpÓS. <loclslo. 

t 3o. Deferido o pedido, a respos11. será doei& em olé ~.oito 
bocas op6s a <loclslo. 

f4o. Se a ofensa for produzida em dia e hora que imúbtlizem ....: 

reporaçlo cleotm elos JIIIZOS eslabel.ciclos 110$ poripfos IIIIOriorer, • 

JaPOS"' será divulgoda no horirio deferido pela Justiça Eleitoral, ainda que 

seja nas quar<nla <: oito bocas &la-b:S·ao pleito, em lermos e forma 

previamente aprovados. 

I So. O responsá>cl peJr, emissOfa, ao ser n<I(Íficado pela Justiça 

Elcitoczl ou informado J>Oi" cópia protooolada que receber do r<elamanle, 

presenará a gnavaçlo olé a clecislo final do processo. 

I 6o. Sem -jRju.lzo do criml: tipificado no artigo .347 da Lei n. 

4.737, ele IS ele julbo ele 1.965, o n1o<umprimcnto integral ou em pu1e da 

clccislo que c:on<:<:da o direilo ele n:sposLa sujeitarl. o infiator ao pogamento 

de mulaa ele cinco mil a quinze DUl UFlRs, duplicado em easo de 

rcincid!ncio 

Art. 56. Independentemente da Y<i<uloçlo ele propopoda elcitoml 

gnatuita no hcririo defieido nesta Lei, ~ &cultlda atransmisslo, por emissona 

ele ndiodiliaslo oonora e ele som e im.ogens, de clcball!s emn: candidatos " 

eleiç6es majoritúia e proporcioaaJ, assegurada a portiçipoçlo ele todos os 

po:tidos e coligações que ten1wn C&Ddidatos. 

I - oas elciç6es majorilárias, a apcescntaç1o dos debaies poderJ oer 

a) em conjwtto. estando presentes todos os candidatos a um·mesmo 

cargo eletivo~ 

b) em srupos, como parle de programaçlo prevWne!aie 

esaabelecida e divulgada pela emissora. cleveodo a escolha do dia e da ordem 

de fala ser feita mediante sorteio. salvo se for celebrado •cordo entre cn 

po:tidos e colígaações 1nt=ssados, e de mo&o qoe.em cada sessão eslejam 

presentes. no mlnimo, tr!s candidatos. 

n • nas eleições proporcionais, os debates deverlo ser organizados 

de modo a assegurar número equivalente de: candidatos de todos os partidos e 

t lo. Seta\ admilide a tealizaçlo de debaie sem a p<=nÇa de 

eandicjalo elealgwn pertido, desde que o Veiculo de comunicaçl!o responsável 

comprove haver convidado o candidato do partido &USCIIie com • 

antc:çc:d!nc:ia mfnima de setenta e duas horu da realização do debate. 

t 2o. É vedada a realizaçáo de mais de um debate pela mesma 

emissora com a presença do mesmo candidato. 

~· S1. As emissoras de rádio c de tc:1ev1sao resc;rva.r.IQ duaf horas 

dil.rias em sua programaç:lo, nm;; ~nta dias anteriores i antevéspem da,. 

eleições.. para divulgar. em rede. a propaganda eleitoral gratuita. i:e~.nte c;n 

horários estzibelecidos neste artigo 

t lo. Pora a eleiçl!o presidencial, a propaganda setá feiia das sele 

bens &ts ~e horas e trinta minutos e das doze horas is doze hcms e trinta 

minut~ no d.dio, e das treze horas is treze horas e trinta mmutos c das vinte 

horas e trinta minutos às vinte e uma horas, Ra televislo. 

t 2o. Pan. as demais eleições previSias nesta Lei, a propaganda sett 

rcita em rede estadual. das sete horas c trinla minutos às oito horas cdasdoz:e 

horas e trinta minutos as trcu: horas, no ni~io. c das treze horas e trinta 

minutos AS quatorze horb e das vinte C uma horas ãs vinte c wna bom$ c 

trinta minutOs, na televisló. 

I "3o. ÀS ICJÇ&S-feiras. quiialas-fcins c "sábados, o boário clcfiaido 

no t 2o: !i<tt lnieitomen1e clesti!iildo i divulgaçl!o·das pn>pos1as portidmas ou 

ele C&Ddidaiós qu!nio ~ atuaçl!o na Cinwa dos Di:putados, nas Assembléias 

Legislativas e na amara Legislatiw.. 

t 4o. Haveodo segw>do turno, o lempo destinado oo hoiáaio 
JIDIÍIO pmliO no "coput" fK:Oii red=do attinta minUIOS cliúios pora cada 

deiçlo., oeri dividido igualmenie emn: os candidaios. 

I So. No aso do ·parágrafo aniCrior, a propog&1ida ele aidio c 

oe.'cmio Klá ralizada nos >iniC: dias .que 11111ececlcm a ~ 4.a 

~ •. obxnodos, qiWiiO ao inicio da prosnunaç!o, os hcririos fill1.dos 

pora a prvpapnda presidencial, seguindo-se imediatamenle a·~ 

por& pemador. 

Art. 58. No mesnío perioclo previs1o no "c:apui" do artigo llll<rior, 

as emisscns ele ndio e lelevislo ,_,-, ainda. uma bora düria pora a 

propapndo eleiiOrll sra<uita. a :ocem utilizados em inscrç&s de ttillla ou 

oc:soana sepiclos, assinadas obrigaiOriamenlc pelo putido ou oolipÇió, e 

distn'buldas propo<cionalmenie ao longo da prograrnaçlo vci~ eQtnl u 

oiio e as dam horas do dia segui me, obedecido o seguinie: 
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I · deslinaçlo exclusiva de mel!lde do lempo para a campa1ha dos 

c:andid&tos a Presidente e Vice~Presidente, e a outra metade a candidatos 1. 

OoYemo<ior c Vicc-Govemador e de suas lc~ partidárias ·ou das que 

componham s~~& c:oli!l"ÇÇo, quando for o caso; 

n •• di.tnbuiç!o levará em conta os blocos de auditnci.a entre .. 

oito e IS doze hora.s, as doze c as dezoito horas, a:s: dezoito. e as vinte c uma 

honas, e vinte e uma e as vinte e quatro horas, e as vinte e quatro horas c as 

duas horas; 

m • nenhum candidl)to, partido ou coligaç!o terá direito • mais de 

dez inserções por dia; 

IV ·em cada intetvalo da progn.maçlo normal, ha..:ri apenas uma 

imerçto de propaganda eleit0!21; 

V· se, da combinação dos inc:isos m e IV, resultar tempo inferior 1. 

trima minutos por& 1 c:amp&lha dos eandidltos o Presidente e Vice

Presidente, este scri. déstinado ao Tnbunal Superior Eleitor.ll, e resultallelo 

tanpo inferior a !rima minutos para a componha dos candidatos 1. Go\'Cmldor 

é V~r. este scri. destinado 1.0 Tnbunal Regional EleiliXII. 

Art. 59. A partir do dia 8 de julho de 1.998, a JU$(jça Eleitoral 

convocará os c:andidatos que requereram inscriçl!o c a rqx=~ dos 

emisooras de telcvislo poro elabororcm o pleno de mfdia prcvin> oes1t 

ortil(O, com bosc no tempo devido a cada um deles, prantida a pa(!icipoçlo 

proporcional nos hotáríos de maior e menor ouditncia. 

I lo. Da Degociaçlo referida no potágrúo anterior, resufUiá tenno 

de acordo entre as emi550<aS e os candidatos. que scr.irá pora todos os fiils de 

garantia de direito. 

I 2o. As emissoras e os partidos ou coli~ acordarlo, em cá 

caso: sobre a sistemática de entrega das pvaçOes em meios magnéticos, 

sempre no local de gct>çlo dos prognmas e m~. obedecida o 

antccedtncia mfnima de tr!s horas do hoMo previsto pu-a o infcio da 

transmisslo no caso da pro~ prevista no artigo 51. e de doze boras, no 

caso das inserçôes previstas no artigo S8. 

Art. 60. A emissoat. que nlo .pemw1C<Cf em '* ou cadeia DO 

ho!irio iev;sto nesta Lei, veicular imcrçôcs em qllllllidode dif""""e 

daquelas a que os partidos e candidatos tenham direito ou transgiedir o 

disposto no artigo 62 fica sujeita às penalidades previstas no ariÍlJO ~. 

I • DI. eleiçlo prcsidenciol: 

a) dez minutos divididos igualitariamente ~ Q'S putidof e 

coli~; 

b) vinte minutos .. Çivididos proporcionalmente ao número de 

representantes de cada partido ou eoligaç!o na C!mara dos Deputados, 

observado o disposto no fio. 

n • DI. cleiçllo para Senador, dez minuios divididos pelo número de 

partidos ou eoligaçiles que~ candidato ~o; 

m. na elciçlo pora G<m:rnador e"Viee-!Jovemodor de Estado ou 

do Distrito Federal: 

a) dez minutos divididos iguo!itariamente entre os partidos e 

colisações; 

b) vinte minutos divididos proporcionalmente ·1.0 número de 

representantes de cada portido ou 'co!igaç!o DI. Cl.nwa dos Deputados. 

.observado o disposto DO Uo .. 

IV • nas eleições proporcioaais.· o horário defiDido 110 I 3o. do 

artigo onteríor sem assim distnbuldo: 

a) vinte minutos divididos igualitariamente entre os partidos, 

tndcpendentemente de estarem coiigodos ou n!o; · 

b) quaicnta minutos divididos propon:ionalmcnte 1.0 número,dl: 

representantes de cada portido na C!mara dos Deputados. 

t to. Na di\'isao p:evista na.oUna :'b" do. inciso I e na al!nea "b" 

do inciso m. o número de rep=entantes da ~lisaçlo será igual à soma dos 

representai'les dos partidos q'!" a compOem 

1 2o. Para os efeitos deste. arti&</. a rejx=n~o de cada partido 
< 

m etnwa dos Deputados. seni. a existente em l 5 de dezembro de 1.997. 

t 3o. Para o partido que tenha resultado da fusão ou a que se tenha 

incorporado outro. o número de representantes corresponderá à somatória dos 

representantes que os partidos originário~ possulam na data fixada no 

peuigrafo anterior. 

§4o. Aos pcutidos cujo tempo devido cm qualquer distribuiçlo for 

Art. 61. A Justiço Eleitonú distnbuinl o lempo em cada um dos inferior a um minuto diário, sení assegurado o direito de acumulá-lo para 

periodos diários do horário reservado à propasanda eleitonú gBtuita entre os utilizaçllo em ~cmpo equivalente. 

pcutidos é coligações que tenham candidato • cada eleiçlo de que trata esta. I So. ?cixando o candidato a Presidente ou a Governador de 

Lei. ~rvadt>s os seguintes cri~rios: concorrq. por qualquer motivo. cm qualquer etapa do pleito. e não havendo a 
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substltuiç4o previsa no artigo I3 desta Lei, far~se~á nova distribuiç!o- do- a ciência da decisão, c transmitida no programa subseqUente do partido·ou 

tempo entre os .candidatos remanescentes. Coligação em cujo horário se: praticou a ofensa. 

Art 62. Em nenhwna hipótese e sob nenhum pretexlo serão 

&dmirit.os os cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos 

programas eleitorais gratuitos. 

Art 63. Dos programas de rádio e televislo ~inados -à 

propaganda eleitoral gnotuita de cada portido, poderá participar, em apoio aos 

candidatos deste, qualquer cidadl!o nlo filiado a oqtra agremiaçllo parti~ 
sendo vedadas 1. participaçJo de qualquer pessoa mediante JCmuneraçlo c a 

vciculaç!o de propagMda '}UC possa degradar ou ridicularizar cartdidaÍos, 

ainda que de forma simulada. 

P&rógrafo 6nico. No segundo turno das elciç&s será permitida, DO$ 

programas de que trata este artigo, 1 participoçl!o de foliados a ~dos qÍie 

tenham formalizado o apoio a.os candidatos. 

Art. 64. É assegurado o exercício do direito de resposta a qualquer 

pes:soa. candidato ou n!o. partido ou coliga~o. em relaç!o a quem sejam 

feitas afirmações ou transmitidas imagens caluniosas, difamatórias ou 

injuriosas no honírio gratuito da propaganda eleitoral. 

~ lo. O ofendido, ou seu rep=entante legal, poderi formular 

pedido para o exercício do direito de resposta ao juízo competente, dentro de 

vintee'quatro horas do término da transmisslo. 

~ 2o. Em prazo não superior a vinte c quatro horas, será notificado 

o ofensor para que exerça seu direito de defesa. wnbém em VÜJtc c: quatro 

horas, após o que~ no mesmo prazo; deverá ser proferida a decislo. ...,. ·. 
"':.. ~-

§ 3o, O tempo de resposta nAo será inferior & um minuto. sctkso 
deduzido do tempo reservado ao partido ou coligaçllo em cujo bcririll foi 

cometida a ofensa. devendo nec:essariamerite responder aos fatos/ bela 

veiculados. 

§ 4o. Se o tempo reservado ao partido ou coligaç3o a que penenoer 

o ofensor for inferior a um minuto. a resposta será levada ao ar tantas vezes 

quantas sejam necessárias para a sua complemc:ntaçio. 

~ So. Deferido o pedido para resposta no horário do programa 

eleitoral srntuito, a emissora geradora e o panido ou coJjgaçlo atingidos 

dr::vc:r!o ser. imediatamente. notificados da decislo. na qual demlo estar 

indicados quais os periodos~ diurno ou notumo. para a vciculaç!o da resposta. 

que deverá ter lugar no inicio do programa do partido ou colig:açlo. 

~ 6o. O me-io magnédco contendo a resposta deverá ser crrtregue. 

pelo ofendido. à emissora geradora. pelo ofendido. até trinta e seis horas após 

§ 7o. Se a ofensa for produzida cm dia e hora que inviabilizem sua 

lqlOraçl!o denlro dos prazos estabelocidos DO$ parágmfos anleriora, a 

n:sposta será divul~ nos ho!ários que 1 Justiça Eleitoal deferir, mesmo 

sendo nas quarenta e oito bocas anleS do pleito, cm termos e fonna 

previamente ap<ovados, de modo a não ensejar tréplica. 

§ 8o. Da decisão sobre o deferimento do exaclcio do cliceilo de 

resposta cabe recwso às instãncias superiores, cm W1le e quatro ""'!'s ela 

data de sua publieaçllo, assegurado ao recorrido oferecer oon~n~-~ cm 

igual pruo. 

§ 9o. Os Tn"bunais devem proferir suas decisões no pnozo máximo 

de vinte e quatro hoCliS, observandô-se o disposto oos ~ So. e 6o. pala 8 

restituiçlo do tempo em caso de prov;memo de n:curso. 

f 10. Se o ofendido for candidato, portido ou eoligoção que tenha 

Utilizado o tempo .. ~ncedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, 

ter.i subtraldo lempo idêntico de seu respectivo prognuna eleitoral. T~ 

se de outra pessoa, ficará ~jcila i suspensão de iguallempo c:ooc:edi~ em 

eventuais ~ovos pedidos de direito de resposta e à multa de duas mil a cinco 

miiUF!Rs. 

t 11. A-requerimento de partido, coligaçllo ou candidato, a Justiça 

Eleitoral impedirá a reapresentaç!o de Jl!Qpaganda ofensiva à honra de 

canc:fidato. à moral e aos bons constwnes. 

Art. 65. Na propaganda cleiloral no horário gratuito. slo aplicáveis 

ao partido. coligação ou candidato as vedações iodk:adss oo artigo .S2. inciJOS 

leU. 

Parágrafo único. A não-observãncia do disposto neste artigo sujeita 

o panido ou cobgação á p::rda, no periodo do h9rário gratuito subscqQente. 

equivalente a.o dobro do tempo utilizado na -prática do ilfcito. dobrado o 

tempo a cada reincidência. 

Art. 66. A emissom que deixar de cumprir as disposições desta Lei 

sobre propaganda terá a transmissão de sua ~gra.maç:ão normal SuspertS4. por 

vinte e quatro horas. por determ,ina~o <ta Justiça E1eitora1. à .vista de 

reclamação de partido ou candidato. dobrando-se o período a cada 

reincidência,. ~ obrigada a transmitir. a cada quinze minutos. mensagem.. 

informando que se encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral. 

sem prejui:ro das multas estabelecidas cm lei. 

Art. 67 •. O Poder Executi'v'o editará normas regulamentando o modo 

e a focma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e iclevislo. pelos 

cspaço:;dedicados ao horãrio de propaganda eleitoral gratuita. 
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~s c:fdulas deilorais 

Art. 68. As cédulas oficiais pa.rn as eleiç&:s previstas nesta Lei 

serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com 

exclusividade para distnõuiçlio As Mesas Receptoras, sendo sua impn:sslo 

feita em papel opaco, oom tinta preta e em tipos unifonnes de letras c· .. 

nUmeros. 

t lo. Haverá duas eédul3s <!istinta.s. uma pon as deiçôcs 

majorit.!rias e outra par.1 as proporcionais. a serem confec:ciona&ls segundo 

modelos determinados pcfa Justiça Eteitcal. 

§ 2o. Os candidatos pem ek:iç!o majoritária ser!<> identificados 

pelo n<Jmc indicad<J no p:::dido de rt:gistro e pela sigla adotada pelo partido a 

que pertencem, e deverão figurar na onlem dctennimda por sorteio, 

observado, no que couber, o disposto no artigo 12. 

§ ;.o. Para-l!S deiçôcs r<alizadas pelo sistema ~i~. a 

cédula terá espaços parn ~uc o leitor escreva. o nome ou o a6mero doo ( 

eandidato escolhido. ou a sigla do partido de sua pcefer!ncia ou o número 

deste. 

. :~ 
t 4o. As eleições em segundo rumo aplica..e o disposto DO I 2o .. 

t So. No prazo de quinze dias após a real~ do sorteio a que se 

refere o § 2o .• os Tribunais Regionais Eleitorais divulgaria o modelo da 

cédula completa com .. ~ nomes dos candida.tos majoritários na ordem já 

definida 

Art 69. As v('ltações serlo feita:s em dÔis momentos distintos, na 

mesma uma. dcven.j4l ser entregue ao eleitor, primeiramente. a cédula 

destinada às elciçõc~ m~10ntárias, de cor amarel!. 

t I o, O C'lC'zt('lr dtrigzrMse-á i. cabina duas vezes, sendo a primc:ir'õl 

para preencher a cédula de!'tinada à:s: e1c:iç6:3 propon::ionais c a segunda para 

a.."Sinala! o voto na cédula dc~ínada As eleições ma.jorilirias. 

§ 2o A Jusuça Eleitoral fix..w:i o tempo de votaçlo c: o número de 

eleitores por Seção, de modo a garantir a realizaç.!o das votações no prazo 

legal ncces.~o ao e·.;t..'rd.:ro do voto. 

Do Sistema ll('trôoico d(. Vobçio e Aparaçlo 

Art. 70 o Tnburul Superior Eleitoral pod<::á autori:za« os 

Trib:,.;:1ais Rcgion:m ..:tdi;arcm, em uma ou mais Zonas Eleitorais, o 

sistema clctrónico cir: 't' .·~ii. o t:: apuraçlo. 

lerá se n::fcrir apc.1:.e.s à apuração. 

t 2o. Ao autorizar a WIIIÇ!o eletronica. o Tn'bunal Superior 

Eleitoral disporá sobr<: a dispensa do uso das ctdul&s. 

• t 3o. O Tribw18.l Superior Eleitoral podetá autorizar, 

exc:epciooalmcnte, mais de um sistema elctrônico de votação c apuraçlo. 

observadas as c:oodiçôcs e peçuliaridadcs locais. 

t 4o. A~ el<!'"6niea será feita DO número do candidato ou da 

legenda partidária, devendo o DOme do candidato e do partido,.~ da legeoda 

partidária, conforme o easo, aporecer no poinel da máqui011 utilizada pon a 

VO!aÇio. 

t So. Na votaç!o pam as eleições majoritárias, deverá aporecer, 

também. DO painel, a fotogmfia do candidato. 

t 6o. Na votaç!o pam a ele(çôcs proporcionais, set!o computados 

para a legenda portidária os votos em que Dlio S<,ja possível a ident.ificaç!o do 

candidato, desde que o número ídenlifieador do partido seja digitado ele 

forma çorreta. 

§ 7o. A máquina ele votar imprimirá cada voto, assegurado ~ ri&ilo 

e • possibilidade de confmncia postcrio:, ~tida aos partidos po1!~1os. às 

coligações e aos candidatos mnpla fiscalizaçfto. 

Arl 71. O sistema cletrônico adotado asseguraiá o sigilo do ~ot.o e 

a sua inviolabilidade, garantida aos partidos políticos e aos candidatos ampla 

fiscalizaçlo. 

Art. 72. No mímmo cento e vinte dias antes das cleiçties, o 

Tnbw18.l Superior Eleitoral expedirá. .ouvidos os partidos pol!tieoo. o.< 

instruções necessárias à utilizaçlo do sístema eletrõnico de votaçlo e 

apuraçAo~ garantindo aos partidos o IIJCeSSO aos programas de compu14dor a 

semn utilizados. 

Parágrafo único. Nas Seções em que for adotado o sistema. 

cletrônico· de votaçlo? somente poderio votar eleitores cujos nomes estiverem 

nelas incluídos, Dlio se aplicando a ressalva do artigo 148, ~ lo., da Lei n. 

4.737, de IS de julho de 1.%5. 

Da Fisc:aliz.açlo du Eleiçôcs 

Art. 73. É defeso ·ao Juiz Eleitoral oomear para Mesa Recep<on. 

Turma ou Junta Apurado111, filiados, fiscais e delegados dos Partidos 

Polfticos,. ou menor de dezoito anos. 

Art. 74. É vedada a participação de pa=tes, em qualquer f!111'" _, 

mesmo Mesa, Turma ou Junta Apuradora, ou de SCTVÍdores ele uma -

f'!:.,ertiç!o púh :"ou empresa privada. 
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Art. 1S. Os eleitores nomeados para compor as MeSaS Receptoras 

scrlo, 110 dia oeguinte ao da eleiçlo e ao do eventual segundo twno. 

dispensados do serviÇ<> sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer 

outra wn~agem, mediante comprovaçlo expedida pela Justiça Eleitoal. 

Art. 76. Da nomeaç!o da Mesa Receptora, podenl qualquer partido 

ou coligaçlo n:<:lamar, ao Juiz Eleitoal, no prazo de·cinco dias, devendo a 

<leeis!o ser proferida cm quarenta c oito )!oras. 

f lo. Da d«:isllo do Juiz Eleitoalcabe:t recurso para o Tnbunal, 

interposto dentro de trts dias,~ ser resol\-ido cm igual prazo. 

Art. 77. A escolha de fiscais ~ delegados, pelos partidos oa 

coli8aç&:s, n!o poderá rccàír cm menor 1!e d=Jito aoos '!" cm quem. por 

nomcaçio do Juiz Eleitoral, já &ça Jm!e de Mesa Rcccp!ota. 

t lo. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma 

Seç:lo EleítoAJ, no mesmo 1oca1 de votaçlo. mesmo sendo eleitor de out:n~. 

Zona Eleitor>!, portm seu wto SCill. -admitido somente oa Scç!o de sua 

inscriçlo. 

I 2o. As credenciais de fiscais e delegados serio cxpedid&s, 

exclusivamente, pelos partidos ou coligações e nlo necessitam de visto do 

Juiz Eleitoral. 

.§ Jo. Para efeito do disposto no polllgrafo anterior, o pn:sidóttc do 

partido ou o repn:scntante da coligaçio dcvJ:tá n:gísttar oa Justiça El<llom o 

nqm~ das pessoas autorizadas .a cxpedif·~as çrcdenciais .dos ftseais e 

~,{cgãdos. 

,\rt. 78. Na \'OIOÇ!o, quando admitido penettar no ""'into da Mesa, 

o. deiiDr apresentará seu titulo~ acompanhado de documento púbÍico·"Cm que 

conste sua fotografra, os qll2is podertlo sei- c:wninados IJOr fiscal·oú delegadd 

de partido. entregando, no mesmo &J:o. a senha. 

Nt. .. 19. ·Aos jufzes. que sejam ou tenhain"'sidO ptrte ou tercciio 

Íllte;n:ssad<>om ações judiciais que 811\'0ivam.candiilatos" iS éleí~ de' 1.998 

é vedado participar de qualquer das rases do processo eleitoml nos· díverso!i ., 

pleitos de que tnlta esta Lei. 

. /;11. 80.· Nos Municlpios com mais 6e .uma Zona Eleitor>!, a 

apunçlo das urnu corn:spendentcs a cada uma sori realizada· cm locais 

distintos. 

Art. SI. Os pottidos e colipç6es poderio fiscalizar tDdas as fues 

do processo de votoç1o e apunçlo das eleiç&:s, inclusive o proenchimento 

dos boletins de um& e o processamento eletr!lnico da ~ízaçlo dos 

resultados. sendo-lhes pranticlo o acesso antecipado aos programas de 

;omputador li ocmn utili:ados na apunçlo. 

f lo. Os fiscais e delegados dos partidos e coli~ ...., 

posi<:ionr.doo a uma distincia n1o superior a um metro da M.,.. Aputa:loro, 

de modo que possam obsenar diretamente a abertura da uma, a llbtrtun e 

contqem das c6clulas e o proenchimento do boletim. 

I 2o. Os trlbalhos de apuraç!o nlo poderio ser n:ali:zados sem que 

seja dado cumprimento 10 disposto no parágrafo anterior, sujeitos os 

r<spqmáveis ás pe1W previstas 110 amso 347 do Códiso Eleitom. 

t Jo. O nlo atendimento ao disposto no I lo. enseja a impugnaçlo 

do resultado da uma, desde que apresentada antes de sua abertura. 

t 4o. No prazo de setenta e duas bo~. a e_ontar do conhecimento 

dos progmnas de computador a que si: refere o .. capul .. deste e o artigo 2 I. o 

partido oa colipçlo poderi. apresentar impugnaç!o fundamentada t Justiça 

Eleitoru. 

t So. Os pottidos concom:ntes ao pleito poderio constituir si-... 

próp& de fiscalizoçlo, apunç~o e totalizaçlo dos resultados. contrataado, 

inclusnoe, empresas de auditoria ~ SÍstenlaS, que, cn:denc:iadas junto á 

Justiça Eleitor>!, recebetlo, previanoentc, os p<081ll1IW de comput..sor e, 

simultaneamcnO:, os mesmos dados alimentadon:s do sistetM oficial de 

apunçlo. totalizaçlo. 

Art. 12. Os óqjlos enc:arrepclos do processamento eleir\Weo de 

dados slo obrigados a fom<iii aos partidos ou eolipç&:s, no J11CSmo 

momento da entrega 10 iúiZ ~.cópias dos docld. do processamento 

poreial de cada dia, contidos em meio~-

Art. IJ. O boletim ~ ·!'!ama, cujo modelo setá &prO.p<io pelo 

TribuDal Superior Fleitoral, conterá impresoo:l os DOmCS e os a/meros dos 

c:m:lidatos cooc:orrer•es. 

t lo. O Juiz o:sideate da JIIDI& Eleitoru é obripdo a cmrepr 
cópia elo boletim de U' ., :>atlicios e coligoç6es COiiCOUOUitS ao pleillo; 

nloofazendo,itlcormkr'", J>previstaaoartisoJIO \ elll.oC.737,de 1$ 

de julho de 1.96$, apl~- cumulativomanc. 

t 2o. A tru!SCriç!o dos resultados apurados no boletim de>ai ser 

fl:ita na presença de fiscais. delegados e advogados dos partidos e coligações, 

que. ao final do pn:enchimento do boletim. receberlo. imediatamente. 

exemplar icl!ntico, ~xpedído pela Junta Eleitc>rol . 

t Jo. Paru os fins do dispos1o no parágrafo anterior, cada partido ou 

colipçlo poderá =denciar até trts fiscais peruntc a Junta Eleit<>r>l. 

funciooando wn de cada vez 

t 4o. O ruscunbo, denominado borrlo, ou qualquer o.utto tipo de 

a.notaçlo fora dos fonnutários adotados peJa Justiça Eleitoral; utilizados pelo 
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Juiz ou qualquer membro da Junta Apuradora. D!o podetlo servir de eonsu1ta 

ou prow posu:rior à apuraçlo pcnnte aJunta totalizadora dos votos. 

Art. 84. Antes de eoncluir a cxpediçlo do boletim.de apuraçlo, o 

Juiz e os membros da Junta nllo podedo possar a aparor a uma subseq1ld!!e, 

sob pena de iDconer no~~ oo artigo 313 da Lei o. 4.137, de IS de 

julho de 1.96S. 

Art. 8S. No pnzo preymo no .t lo. do artigo 200 da Lei il. 4.737, 

de IS de julho de J.96S, os partidos J'!ldem apo:=tar imJ'IIP.Çio ao 

resul!adp de boletins de uma. 

Art. 86. O Juiz Presideote da Junta Apuradorn é obrigodo a 

recontar a uma, no pnzo máximo de quaronta e oito horas, nos seguintes 

casos: 

l·~uando o resul~o da uma apresentar no boletim inçoincidenc;ia 

com o número de votantes. bou\'el' discrcp4ncia com os C:..dos obtidos oo 

momento da aparaçlo ou os candidatos apresenta:rem boletins de uma çom 

resultados diversos; 

n - quando, na fundamentaçlo do ==o, ficar evidenciada a 

atribuiçlo de votos a candidatos inexistentes. o Dlo fechamento da. 
f!ntabilidade da IIl11l!. 1>ern eomo a .apresentaçl!o de totais de wtos nulos. 

~ ou Wlidos destoantes da média gernl vetifieada nas demais Seções 

do mero~o Mll!liclpio, Zona Eleitoral ou Cin:unscriçlo; 

m - sendo o pedido formulado eonjlllllamCnle pela maioria dos 

partidos participantes do pleito, considerut<fo.<c a. coligaç!o éomo um imieo 

partjdo. 

M: 87. A impugnaçl!o o!o :=cbida pela Junta Apuradora pode acr 

apresentada. em quarenta c oito bon!S. acompanhada de dcelaraçl!o de duas 

testemunhas ao T n ... .,,I RegÍonal Eleitoral. 

Parógra!o imieo. O Tnbunal decidirá sobre o rec:ebimcnto em 

quarenta e oito horas, poblieando o acórdlo na própria sesslo de jélgamcnto 
c tnnsmitindo imediatamente A Jtmta. via telex, fax ou qualquc-t1outro meio 

elctrônico. o inteiro teor da decislo e da impugnaçlo. 

Art. 88. O Presidente de Jun1a Eleitoral que deixar de receber ou 

menciooar, nas atas de apuraçl!o, protestos. ou ainda; que impedii o cxerefcio 

de fiscalizaçlo, pelos partidos ou coli~ dcvaá ser imcdialameme 

afustado, além de r<Sponder pelos crimes previstos uo Cé<figo Eleitoral. 

Art. 89. Nas eleições em que nlo for utilizado o Sistema eletrônico 

de vo!JlÇAo e apuração, poded!o os partidos polftieos, in<lependeotemente de 

prévia impugnação, requerer, fundamentadamente. nas quarenta e oi1o horas 

seguintes à proclamação dos resultados. a rec:onta.gem de votos" de uma 

determinada Seçlo ou Zona Eleitoral, sendo esta obrigatória nas hipóteses 

previstas no artigo 34 desta Lei. 

Dos Crimes Eleitorais 

Art. 90. Constitui crime eleitoral: 

I - doar, direta ou indinetamcntc, a partido, colipç!o ou C8Ddidato, 

n::curso de. valor superior ao definido em lei pua aplicaçlo cm c:ampantaa 

eleitoml: 

Pena: detençlo de wn a t:cés meses e multa de dez mil a vinte mil 

UFlRs cu de valor igual &O do excesso verificado. caso este seja superior ao 

máximo a.qui previsto. 

n • receber, direta ou indiretamentc. tcCurso de valor, ~or ao 
definido pelo artigo 36, para aplicaç.!.o em campanha eleitoral: 

Pena: a mesma do inciso I. 

n -gastar recursos acima do valor definido nesta Lei para aplica.çlo 

cm campanha eleitoral: 

Pena: a mesma do inciso 1. 

IV ·divulgar fa1o que sabe inveridieo ou pesquisa manipulada com 

infiing.!ncia dO' artigo 41. distorcer ou manipular informaç6es relativas a 

r:mtido. coligaçlo ou can<fidato ou sobre a opinilo pública.. com o objetivo de 

inti!J#r na vontade do ci~itor. 
Pooa: dclençlo de clois .,.... a. IDII a.uo e J'IIIIUI'Oft!O de mu11a. de 

dez mil a. vime mtl UFIRJ, lpVIda oe o c:rime é c:omctido pela i:!apceasa. 

lidio ou k:levislo. 

v - deixar o juiz de declarar-se impodido - - do t 3o. do 
artigo 14 da Lei n. 4.137,de U dejulbode 1.965: 

Pcaa: dclençlo de a1t IDII ano e mul1&. 

VI- reter tf1ulo cleillnl ou compmvante de a1man-o eleitoral: 

Pooa: dclençlo de dois a. seis meses e multa. 

VIl • obter ou tentar obter, inclcvidamcnte, ac:euo a. 111stema de 

1ratamento a.utomá1i<o de dados utilizado pelo serviço clcito<al; a fim de 

alterar a apuroç~o ou a oomagem de vo<os: 

Pena.: =lus&> de dois a,!;il!eo anos e mul1&. 

vm • 1entar desenvolver ou introduzir comando. iDSUuçlo ou: 

prvgrama de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, altenr, """"' 
ou l!ansutitir dado, instruçio ou prvgrama ou provocar qualQuer outro 
.........,~do c:spondo cm sistauaclc 11-o•rtnnWico de dacloo 

.. m..., po1o aemço elcilanl: 

P=a: =luslo de eiDco a. clcz aDDS c mul1&. 

IX • causar ou - causar dano fllico ao cquipamea~o ulilizaclo 

• W11Ç1o eletnlniu ou is suas panes: 

Pena.: =luslo de dois. seis -c multi. 

x -disinow, 110 dia. da. elciçio, qualquer cspéeio. de p1lpaplldo 

polllica, incJusi'I'C YOlantcs e OUIIDS imÍ>n=uoo. ou ú= fi:ncionat pastao ele 

dislribui;lo ou de CII1Zqll de material de,..,.,....,. 

Pcaa: lllul1&. 

. XI • cxmcr, 110 dia. da. oleiçlo, qualquer forma. de tlôc ·,, o FI;, 

~ Oll ,..,;fco11çio II:Ddcale I iaJiuir M YOCIIIIde cio dciw. 
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1- quanua em dinhe1ro. seja cm moeda nacional ou cstrangeim; . 

n -título repccsentativo de \"&lor mobiliário; 

m • quolquer mercadoria que tenha mo< ccon6mi<:o; 

IV • a ~; gratuita ou. por.prei;o sígxúfieali....iientc inferior 

ao de mcn:ado, de qualquer sc:TViçc, ressalvada a ofena de m!o-de-obra por 

pessoa fisica; 

y- a utili2:açl.o de qualquer equipamento ou material; 

VI - a difus!o de propaganda. por qualquer meio de comunicaçlo, 

ou;,., pagamento das dc:spcsa.s necessárias ·a sua prod.uçlo ou vcic~.Ja.çlo; 

VII -a cc:sslo de imóvel, temporària. ou dcrmitiva; 

VIII • o pagamento de saürio ou qualquer outra fo<ma de 

remuneraÇão a empregado pu prestador de serviço a partido ou a candidato; 

DC · o pagamento, a· tcrccíros, de quaisquer despesas relativas às 

bipOt=s previs<as neste artigo. 

t 2o. As penas indicadas nos incisos II c III do ... caput- serlo 

aplicadas aos di.rigentes partidários ou membros de comitês de partidos ou 

c.oliga.ç(Ses se responsá.vcis pelo' ato delituoso. 

'§ lo. O candidato, ;.· réspoi!SAV<l P.lo crime, está sujeito is -

- indicadas neste artigo e i cassaçlo do registrÓ de Sua candicionn: ~ do 
diploma. se jã eleito, observadas as disposiçõeS legais c amstitucionais em 

vigor. 

§ "4o: Aplicam-se· as penas pR..utas no inciso 1 ao presidenle. 

geràt~e, diréti>r, od:Ôinisiràdor ou equiwienie -~~nsáV<:I por pessoajurldlca 

da qual se originem os nXursos nio 'a~~ por· esta !.ci, c!cstinadõs • a 

partidos, coligaç&s ou a candidato. 

.t.rt, 91. À pessoa juridica que co_ntr!buir de forma ilícita c:om 
-. para e:.:.ri~ eléiloial,' serif aj:liic:adá ínuilli de dez mil a ~nte mil 

UFIRs ou de valor ao doaOo, ~ estC :iCja inaiof.' 

Pa:igrafo único. O' \'Óior da multa pode = aumcmado ·até dez 

......,._ se o Juiz Co:tsidcrar que, em vittudc: da situaçlo ec:on6mica da 

ittfiakn.é i..C!i~&comiiJO<Ia .;_0n;g;,_ · 
.t.rt, 92. O descumprimento das JegraS relativas ao financi-o 

de campanha <:araáerizaabuso do poder ccot>6mico . 

.t.rt, 93. A pessoa jurldica que iDfringir o disposto DCSia Lei lic:art 

impedida de ptutic:ipar de licitaç6es públicas c de cdt:brar - c:om o 

poder público pelo pcriodo de ciDco aaos, por detcmtiDoçlo da Jmtiça 

Eleitoral, em proc:csso em que seja assegurada ampla dcfciL 

.t.rt, 94. Salvo disposiçlo em COitllirio, no caso de~a 
pctlltS pecuniárias pre\'istas DeSta Lei set1o apliatdas em dolxo. 

ArL 95. Netthum requerimento de im<riçlli cl~' ou .de 

uMsrcrtn<:ia seri recebido dentm doe cento e cinqQcnta dias tmteriota i doia 

da cleiçlo em primeiro turno. 

· M 96. Nlo se ap!icaní a multa prevista no 1%1igo lo. da Lei L 

4.737, ~ IS de julho de 1.965. a quem se iDscn:va até a doia do 

CDCemUt>elltC do prazo de alistamento ~St.o no 1%1igo Mttz:rÕw 

Art. 97. O Tnbtmlll Rl:gional Eleitotal deferiii de ~ o _pedido · 

de eoneiçlo aas Zonas Eleitorais. se !"'Hcitado ~ S de alxil de 1.~ e 

alcndid.as uma das seguintes condi~· 

I - quando houver 1\md.ada dcseoofi~ de que a - tios 
tnnsferenciasocorrid.as DO ano cm curSo. seja ck por~~ t1D6fia 
do &DO anterior, 

II- quando for alegado que a populaçlo eatrc dez e quiaÍc liDOS elo 

tmitório abrangido pela Zona Eleitoral para a qual se - a conde~~>. 
somada i de idade superior a setenta anoS, for inferior a c:iDqOeola por.,....., 

do cleitOndo; 

m- se o pedido for subscritO~ maioria~:~ com óoJ1os 
de diieç!o na cin:unscriç!o para a qual se ,.quer a ~J' . 

M 98. Ao semdor público da adtninistioçlo cÍitcta. 011 indiro:la da 

UDilo, dos EsUdos, do Distrito Federal C dos ~~Pios é_ pwztjdo, DO 

pcrlodo compreendido eatrc lo. de junho c _31 de ~-de_ 1.998, 

,...,......,.. ... ciD:unscriçlo do ~ e em I!CU cago ,ou ~ 111o 
podcDdo oer "ex offiáo" removido, 1raDsferido ou exoaentdo, ou aiDda ·

demitido oem justa causa ou dispeDsado tcr.suprimidas 011 rea<!pptw!es 

VltDiagetts, ou por outros meios ter dificultado ou impi:dido seu cxen:feio 

funcional ou permantncia na c:in:unscriçlo do pleito. 

I lo. S!o ~ autos de pk'"' direito, D!o gerando 

quai5quer obrigaç6cs para a pessoajuriclica intcn:ssada e nenhum direito para 

o oervidor, os atos praticados sem observiDcia do disposto oeste anígo,-i>em 

como aqueles que importarem DOIDC&t", coolralar ou admitir servidores. 

t 2o. Excetua-se do disposto DeSte artigo: 

a) a nomeaçlo dos aprovados em concwso público; 

b~.• nomeaçlo ou cxone131;1o de cargos cm comiss!o e designoçlo 

ou di_.a de funçlo de oonfumça; · 
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c) a nomeaç!o pom cargos elo Pockr Judiciário, elo Ministmo 

Público e elos óq:los de assessoramento superior \inculados à Presidência da 

República; 

d) a transferéncia ou mnoçlo "ex officio" de policiais civis e 

milita= c de agentes penitenciários. 

I 3o. Os &tos indicados DO pacitc.afn anterior devem ser 

runibmentadÓs. e sedo publicados no "Diário Oficial- da Uniio dentro de 

quarenta c oito boras aD6s a sua assinatura.. 

t 4o. O llJaSO na publicaçio elo "Diário Ofocial- da Uniilo, rclatiWJ 

aos quinze dias que antecedem oS prazos iniciai:> pr ... -vist().) nc:ste anigo, 

implic::& a aulich ~-e automática dos ~ relativos a pessoal Dele inseridos, 

..WO se o atraso forpRMJCOclo por caso fortuito ou {oi"Ç.l maioi. 

Jui 99. É vedado i Uniio e aos Esud""' bem como às suas 

cntidaclc:s \'inéuladas, proc<de~ a toda e qualqU<:r p•opaganda in.titucional, 

bem como trahSferências voluntárias de recursos ""·" Municípios após o dia 

30 de maio de ~.998, e até a rcalizaç3o da.' cldçõe>, rcssalwdos os 

destinados a cumprir acordo éerebrado anteriom1cr.lc para \:xec;JÇ!o de obca 

· Õu rc:rviço cm lllldlmen..; e com cronogmna pn:fi<ado, e elos destinados a 

alcnde: si<uaçiles de emcrgà>cia e calamidades púbh=. 

I lo. A Justiça Eleitoral, mediante rcpre<ent>çlo de c:ondidato, 

paliclo ou coligoçlo, del:rminuá a sust>ç.lo da• uansfC!àlcias e a 

ponlisaçlo da olxa ou =viço -•espo<Jdente. 

I 2o. A infiaçlo "'! disposto neste artigo eallldctiza mal........., 

de= públicos_e sujeita os responsáveis às.~""""' da lei. 

Att. 100. No segundo scmestte elo ano de 1<998 niJ ÔCr.i oeiculada 

a pn>paganda pat!idária grattúta prevista cm lei. 

Att. 101. N"o pc:doclo """'"wudiclo enue 31 de julho e. IS de 

......mx-o de 1.998,-a Justiça Eleitonl. na forma de imttuçiies elo Tn"btmal 

Superior Eleitolai, requisitará das eonc:essioaário de tMio e ttJevis1a. pista a 

diwlgaçlo de seus C0tDUDieac1os, boleôDs e imttuçiies .., eleittnclo, até dez 

minutos c!Wios, que podetão ser somados e usados em"diaS espoçaclos. 

Art. 102. Até o dias de maio de 1.998, o Tn"btmal Superior 

Eleitoni copedirá todas IS ÍtlsttuÇiiCS que jülpr DCCCSSMias i e=uçio desta 

Lei, ou\'ielos pn:viamente, ctn audi~ pública, os clelegaclos elos pàrtidos 
~elo pleito. 

. Patágrafo úni<o. É ela compclência exdusiva elo Tribtmal Supeiior 

Eleiimm a eapediçlo elas inslruç&s de que 1n1a estr: artigo. 

Att. 103. O Tnbunal Supctior"EICi(Qial. ao fixàr a~ 

desta Lei, prot:cdetá à a!ulllizaçilo elos valo'tes elas · mul1as; bem eoato• 

publicar& o código or-çamentário po:a o ..:COllúmenio dos =PCC!itos'Wiot.s 

..,Fundo Partidário, através elo c!eeumenta de"arrccad&çlo~. 

Art. 104. o Tnbunal Superior EICitóraJ, ·por meio de inStiuç!O, 

rcduzitá os prazos previstos nesta Lei para o cxe:clcio do direito de resposta 

na imprensa,. no rádio e na televiSão. a fim de- garantir sUa eficácia nÕs cinco 

dias que antecedem o pleito. 

Art. 105. Os feitos eleitorais, rio período eiUte õ· registro das 

c:andidatw-as at6 cinco dias após a·reatização do segundo turno das eleições, 

feilO" prioridade par.l a participação do Mii'listéiio PúblicO e dos Jufies de 

todas as Justiças e instânc~ ressalvados os· prOcessoS de l•Jiabea!; Corjrus'"'e ~ 

-~ de segunmça, sendo defeso deixar de c~~mprir qualquer prazo 

previsto nesta Lei em il!Z!O" elo'exercício-da> !Unç~sregobrcs: 

§ lo. O descumprimento do disposto neste artigo importa em crime 

de responsabiÍidadc e anotação flincibnaJ . ~ ·efeito· de ')iromoção na 

ctuTCira. 

I 2o. Para a apuração dos delitos eleitoraís. aux:iliaf1o. 4 Justiça 

Eleitoral além das policias judiciárias. os órgãos da. rec~iLa federal. estadual 

c municipal, bem como os tribuf!3iS c órglos de contas, tmd~ os feitos 

eleitorais prioridade sobre os ~·s.. 

. Art. 106. Aos crimes previstos neSta Ui ·aptica.J.se o· disposto 110! 

anigos287c3SS a 364 ela Lei n.4.737,de IS de iulhô de 1.96S.' 

,Att. 107. SaiYO diJposiç&s especificas em contrário mencionadas 

11C11a Lei. IS I"C'amsçllcs ou lqiiCSCll1ações R:IatiYOS ao seu descumprimento 

<bcmllct' dirigidas: 

I.- aos Tribuaais .Regionais Eleito!Zis, i18S eleições fcdctais, 

Clllduais e clislri1lis; 

n-ao Tribunal Superior Elcilo<al, ""eleição prcsideDcial. 

I lo. Os Tribaalis EJeitonjs deaignanlo. para a "JJIi'!!laÇÇo elas 

"'*nçGCI CMI rqoescs~ tn!s jul= auxiliares, que ~ elas 

dooiclido. 

t 2o. Os '""""""' coalta .. decisões elos juizes ~uxilia= ....., 

julpdos pelo Plenáio do Tribunal, ctn scss§o a que esteja prcscntc a maioria 

de -mem~xos. 

Art. lOS. foderá o c:ondiclato, pal1ido ou eoligaçio rcprcscntar ao 

Tribunal Rq;ioaal Eleiloral COIIlta o Juiz Eleito~ que descumprir ou der 

cousa .., descumprimento elas clisposiçllcs desta Lei, inclusive quanto aos 

p-. pt1ICCSSUIÍS; oesle caso, ou\'ide o rcprcscntaclo em vinte· e quatlo 
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horu, o Tnõunal ordcnut a~ do procedimento que explicitar, sob 

peu de ia::<>mro Juiz cm desobecli!ncia. 

Art. 109. O Tribunal Superior Eleitoral, por meio de instrução, 

reduzirá os prazos previstos aesta Lei paro o exercício do direito de tesJX)Sta 

na im~ no rádio e na telcvislo, para garantir sua eficácia nos cinco dias 

que IJitecedem o pleito. 

Art. 110. Nas eleições de que lnl!2 esta Lei. ser:l permitida a 

tdilizaçlo de instrumentos que auxiliem o elc:ilor analf3beto a votar. 

Parágrafo imiço. Os iRSmlmentos de que trata. este artigo não serlo 

fornecidos pela Justiça Elei!o<al. 

Art. 111. Esta Lei cntm em vigoc na da~ de: :iua publicaçRO. 

Art. 112. ReYopm-se as disposições em eontr.\riJ!. 

-:;J}lFICAnvA 

O presente projeto. que contou com a \'lllorosa eolaboi3Ç!o da 

advogado e professor ReMID Ventum Ribeiro, teve por base as leis que 

• discipiÍlllrU1 as eleições de l.994 e 1.9%, procurando, na medida do 

possível, aperfeiçoi-las eldcquol-las i realidade boje vigente. 

Em razio da necessidade de f~ecimento elos partidos políticos, 

propomos • reduçAo do nianero de candidatos por putido is eJeiçllcs 

proprocionais par:a o cquiwl..u;, ao nÚ!DeR> de· Cadeüas diÍputodas -
Parlamentos: Tal regn. a nosso ver, únplica mmía valoriza;lo elos imtlncias 

partidários, proc:um>do o~ de candidatos coca"':""" idc:ntificoçlo 

e apoio das agremioções políticls. Para o eleitor, a mudança tambc!m ~ 

significativa. pois com a n:duçlo do número de candidatos, ser& possível um 

maior esclarecimento sobre suas propostas. 

A participaçlo das mulHeres !UI vida politica também é reforçocla. 

com a proposta de reserva: ck 1riDta por çento das c:andidaturas is eieiç&s 
proporcionais, ampliliiÍdo o percentual introduzido pela Lei 11. 9.100, de 29 

de setembro de 1.995. 

Ainda na busca da \'lllorizaçlo da cidadania, ~ assim 

como ocorreu nas eleições de 1.994, ·que D eleitor analfàbeto possa COIIW" 

com o auxl!io de instnml<:ntoS para que í:xc.ça sua VODtacle. 

Na disciplina oa . ll!tOCI<IaÇ40 <>: recursos fiDouceiros ·para as 

campanhas, pwa maior facilidade de controle propomos que tndas as doaçaes 

sejam anotadas em livro próprio, que a qualquer momeaiO poderá aer 

facilmente consultado. 

Quanto is contnõwções, propomos a proibiçlo de doaç6es por 

sociedades anõnimas de capital aberto, para evitar que seus diripes façam 

liberalidades em detrimento dos acionistas minoritários. Se o administrac5or 

ti companhiaquiserc:olabor.u com candidatos,. que o faça ..... ~_ seus recursos 

próprios e não com aqueles da .sociedade. Assim. p~ege.se o acionista 

minoritãrio ~ impedir a canalizaç3o de rect.1n0s para candidatos. 

Ainda na parte relativa aos recursos., Iimit!unos os dispêndios dos 

eleitores com os-candidatos. ao inv~s dos gastos. Isto porque. muitas vezes. 9 

eleitor pode dar um conttibWç:ão que não implique. ~ssariament~ em 

gas1o. como no caso da prestaç!o de serviços. 

Dian!e da possibilidade de introdução da reelciç!o, par:a os 

ocupantes de mandatos no Poder Executivo. foi objeto de nossa preocupaç1o 

limitar a possibilidade de uso da máquina administrativa. Com isto. prop&Mc 

a vedação de caracteres utilizados na propaganda es1ata1 nas esmpanhas 

politicas. bem como qualquer propaganda institucional após 30 de maio de 

1.998. Igualmente vedadas, a partir de 30 de maio de 1.998, aslnmf~ 

voluntárias de rec:unos, salvo no <aso de etnergl!nCia e calamidades públicas. 

Nesre diapasllo, são expressamenre asseguradas . diversas gara!Riu aos 

servidores públicos, como a vedação de sua remoç.!lo, lnlnSfem.cia QÍI 

exoneq~:ção no periodo pré-eleitoral. 

Quanto i prc>pllgiUI<Ia eleitotal, ~se a sua ampliaçlo pua 

elas horas diúias, ficando mantidas as inserções nos intetvalos da 

~ normal in!loduridas pela Lei n. 9.100, de 25 de ~bro de 

U9S. Amplia-oe Iam~ o espaço reserwdo à Justiça Eleiroral, para 

esebtreclrnento do elcirorado. · 

l'l....t-se,como nas eleições de 1.994, a utilização de duiiS ~ 

de cores diferentes. para as eleiç&cs ~ajoritlirias e proprocionais. caso aioda 

111o seja passivei a infmnatizaç§o rotai do sister'na. 

Objetivando evitar mudes, exige« do elciror documento """' .... 

bogJafia, que poderá ...-.amplamente"_ examinado por fiscal ou del,esado de 

partido. 

As penos p<eVisms para 1!" crimes eleitorais, em ..tguns casos. slo 

ompliados, p1>CUI1III<lo assegurar a normalidade do pleito. 

Por fim. como o .. projeto rru as ~ pais e J!lllllliÍU 

aeccsWias e, diiJite de possfveis mudanças DIIS regras ~s. 
_.,c a construção pretoriana. arravés· das inslruç6es do Trilxmal 

Superior Eleitoral, pua atingir ao escopo da lei, procumndo, desra fonna, 

eomribuir pora a construção da pnitica clemocntica em nosso pofs. com a 

~de nossas instituições públic:as. 
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Solicito aos Srs. Senadores que declarem no micro· 
fone os votos contrários. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT· 
SE) - Contra. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB·PA) -
Voto contra o projeto. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB·MA) -
Voto contra o projeto. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE) - Contra. 

A SR~ BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ)
Contra. 

A SR• JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG) - Sr. 
Presidente, voto contra. 

A SR~ EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) 
-Contra. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Ata registrará as manifestações de V. Ex"s. · 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presi
dente, para um esclarecimento. Estou me confundin
do em relação a uma questão: o Relator apresentou 
um substitutivo? 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O Relator apresentou emendas. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Não foi 
substitutivo? 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Não. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Então, se 
eu votar contra cai tudo? O daqui e o da Câmara? 
Então, quero retificar meu voto, Sr. Presidente. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Votação em globo dos Requerimentos n2s 707; 
709 a 714; 716; 718 a 722; 724 a 731; 733 a 737; 
739 a 748; 750; 751; 753 a 765; 767; 768 a 772. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -SE) 
- Sr. Presidente, apenas um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sim. Apenas para esclarecimento. · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 
-Quanto aos requerimentos de destaque? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Estes serão votados posteriormente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -SE) 
- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Em votação os requerimentos. 

Os Srs. Senadores que os aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Passa-se à votação dos requerimentos de desta
que para as emendas de parecer favorável, um a 
um. (Pausa. Fazendo soar a campainha.) 

Peço a atenção do Plenário. Estamos votando 
matéria importante para o País. 

Em votação o Requeiimento de destaque n2 706. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Em votação o Requerimento de destaque n2 708. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Em votação o Requerimento de destaque n2 715. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Em votação o Requerimento de destaque n2 717. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação o Requerimento de destaque n2 723. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação o Requerimento de destaque n2 732. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 

-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 

- Estamos votando os requerimentos que têm pare
cer favorável; depois, votaremos os que têm parecer 
contrário. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, apenas 
para me orientar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Foram rejeitados aqueles. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 
- Foi acertado que onze requerimentos de destaque 
seriam aprovados. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os onze estão sendo votados agora. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 
-Sim, mas este que foi lido agora e que V. Ex" disse 
que foi rejeitado ... 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA) - Sr. 
Presidente, uma questão de ordem. Os números 
não coincidem com os daqueles sobre os quais fize
mos acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Então, direi o assunto da emenda. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT -SE) 
-É melhor. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Requerimento de destaque nº 706 é referente à 
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, do Senador Jader Barbalho; o Requeri
mento nº 708 é relativo à Emenda nº 2 da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senador Ja
der Barbalho; o Requerimento nº 717 é relativo à 
Emenda nº 28 da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, do Senador Epitacio Cafeteira; o Re

. querimento nº 715 é relativo à Emenda nº 27 da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Se
nador Jader Barbalho; o Requerimento nº 723 é rela
tivo à Emenda n2 31, do Senador Epitacio Cafeteira; 
o Requerimento n2 732, do Senador José Eduardo 
Outra, é relativo à Emenda nº 45 da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Essas emendas são favoráveis. 
O Requerimento nº 738, relativo à Emenda nº 70 

do Senador Jefferson Péres, tem parecer contrário. 
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovados. 
Trata-se da votação dos requerimentos. A ma

téria será votada oportunamente. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM.) Per

dão, houve um equívoco de minha parte. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-V. Ex" votou contra si, mas não contabilizamos. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM.) -

Agradeço, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O Requerimento nº 749, Senador Sebastião Ro
cha, é relativo à Emenda 84, que tem também pare
cer contrário. 

Em votação o requerimento. 
Faz parte do acordo. O mérito será votado pos

teriormente. O requerimento de destaque será vota
do agora. Mesmo com parecer contrário, não há en
caminhamento de votação. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA.) -
É bom deixar para manifestar a posição do Relator 
posteriormente, Presidente, na hora do encaminha
mento pelo autor do destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n2 752, relativo à 

Emenda nº 89, do Senador Ademir Andrade, que 
tem parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação o Requerimento nº 766, de destaque 
do Senador Antonio Carlos Valadares à Emenda nº 
119. Também tem parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação o Requerimento nº 769, o último, do 
Senador José Eduardo Outra, relativo à Emenda nº 
124. Tem parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE.) 

-Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Pela ordem. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bio

co!PT.SE.)- O requerimento de destaque à Emenda 
nº 89, do Senador Ademir Andrade, foi aprovado? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Foi aprovado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BIOCOJPT-SE) 
-Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Logo que fosse aprovado, S. Ex" gostaria de falar, 
mas não foi possível. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovados os requerimentos, as matérias a que se 
referem serão apreciadas oportunamente. 

Tendo em vista os pareceres favoráveis da 
CCJ e de Plenário às Emendas nºs 5, 10, 27, 28, 29 
e 30, da CCJ, concedo a palavra ao nobre Relator 
para se manifestar. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, para evitar qualquer dúvida entre emendas 
adotadas pela Comissão de Constituição, Justiça e 
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Cidadania e as de Plenário, quero esclarecer o seguin
te: em relação à Emenda n2 5, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, e à Emenda n2 õl, de Ple
nário, prevalece a Emenda nº 67,-de Plenário. 

Em relação à Emenda n2 10, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, e à de n2 72, de Ple
nário, não há aqui conflito, porque a Emenda de Plená
rio acrescenta o parágrafo após o art. 17 e não dá 
nova redação ao art. 18. Portanto, não há conflito. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco!PSB-PA)
Sr. Presidente, pediria ao Relator que esclarecesse 
o tema das emendas com mais detalhes, porque 
com essa rapidez, não se consegue nem ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os avulsos estão sobre a mesa, se tiver algum cui
dado ••. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA)
Mas, com essa rapidez, é impossível avaliar, a não 
ser que V. Ex" submetesse emenda por emenda V. 
Ex" está submetendo cinco destaques ao mesmo 

• tempo, assim é impossível analisá-los. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Se V. Ex" se levantar, falará melhor com a Mesa. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -Se
nador Ademir Andrade, não se trata de destaques. O 
que acontece é que a Mesa suscitou a possibilidade 
de haver alguma incoerência entre emenda da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania e as 
emendas aprovadas pelo Plenário, ou melhor, aco
lhidas por mim aqui no Plenário, que são as Emen
das de n% 67, 72, que tratam na questão da cadeia 
de rádio e televisão. Acolhi a Emenda do nobre Se
nador Jader Barbalho para que não seja consuHada 
a Justiça Eleitoral, mas seja comunicada, fundamen
tando as razões da requisição. 

Em relação à Emenda n2 10, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, e a de nº 72, de 
Plenário, são emendas que tratam justamente de 
restabelecer um artigo que foi equivocadamente su
primido, uma vez que tiramos o financiamento públi
co, restabelecemos as regras das eleições de 1994. 
E assim por diante. São apenas possibilidades de 
conflito. Não estamos alterando o texto. A Mesa in
daga se ficamos com a da CCJ ou com a de Plená
rio que acolhemos. Como diz, com toda a proprieda
de, o Senador Bernardo Cabral, estamos declarando 
prejudicadas as da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, porque acolhemos as de Plenário. 

Em relação a de n2 27, da CCJ, e a de n2 96, 
de Plenário, a Emenda n2 96 se refere ao art. 74 do 
PLC 37. 

E em relação à Emenda n2 28, da CCJ, e a de 
n2 109, de Plenário, adotamos a 109 de Plenário, 
considerando prejudicada a de n2 28 da CCJ. 

Em relação à 29, da CCJ, que é relativa ao inciso 
V, do art. 75 do Projeto, ficamos com a de n2 110, de 
Plenário, dando como prejudicada a de n2 29. 

E em relação à Emenda n2 30, da CCJ, e a de 
n2 112, de Plenário, adotamos a de n2 112, de Ple
nário, e consideramos prejudicada a da CCJ. 

Portanto, adotamos Emenda de Plenário que, a 
nosso ver, contribuem na mesma linha para aperfei
çoar o texto adotando proposta de nobres Srs. Se
nadores. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Rcou bem esclarecido. 

A tradução, inclusive, é que o próprio Bloco é 
favorecido com os esclarecimentos do Senador Lú
cio Alcântara. 

Votação, em globo, das emendas não destaca
das de n2s 3, 4, 6 a 26, 27 (ressalvado o destaque 
para a alínea a, inciso VI, art. 74), 30 (em parte), 32 
a 44, 46 a 60, da CCJ, 66, 67, 72, 77, 85, 96, 98, 
103,105,106,110,112, 113,115,116 e 132,de ple
nário, de parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Essas são de parecer favorável. 
Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprova-
das: 

EMENDA Nº 3- CCJ 

Dê-se ao § 12 do art. 82 a seguinte redação: 

"Art. 82 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 12 Aos detentores de mandato de 
Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou 
de Vereador ou aos que tenham exercido 
esses cargos em qualquer período da legis
latura que estiver em curso, é assegurado o 
registro de candidatura para o mesmo cargo 
pelo partido a que estejam filiados." 

EMENDA N2 4- CCJ 

Dê-se ao § 22 do art. 82 a seguinte redação: 

• Art. 82 ................................................. . 

§ 22 Para a realização das convenções 
de escolha de candidatos, os partidos políti
cos poderão usar gratuitamente prédios pú
blicos, responsabilizando-se por danos cau
sados com a realização do evento." 
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EMENDA N2 6- CCJ 

Suprima-se o § 22 do art. 1 O. 

EMENDA N2 7- CCJ 

Dê-se ao caput do art. 14 a seguinte redação: 

"Art. 14. Estão sujeitos ao cancelamen
to do registro os candidatos que: 

I - até a data da eleição forem expul
sos do partido, em processo no qual seja as
segurada ampla defesa e sejam observadas 
as normas estatutárias; 

11 - apóiem ou façam propaganda de 
candidato a cargo eletivo inscrito por outro 
partido ou, de qualquer forma, recomendem 
seu nome ao sufrágio do eleitor. 

EMENDA N2 8- CCJ 

Suprima-se o§ 22 do art. 15. 

EMENDA N° 9- CCJ 

Suprima-se os §§ 1 º ao go do art. 16 e o art. 17. 

EMENDA Nº 1 O- CCJ 

Dê-se ao caput do art. 18 a seguinte redação: 

• Art. 18. Até dez dias úteis após a es
colha de seus candidatos em convenção, o 
partido constituirá Comitês Financeiros, com 
a finalidade de arrecadar recursos e aplicá
los nas campanhas eleitorais. • 

EMENDA N° 11 - CCJ 

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação: 

"Art. 19. O candidato a cargo eletivo 
fará, diretamente ou por intermédio de 
pessoa por ele designada, a administração 
financeira de sua companha, usando re
cursos repassados pelo comitê, inclusive 
os relativos à cota do Fundo Partidário, re
cursos próprios ou doações de pessoas fí
sicas ou jurídicas, na forma estabelecida 
nesta Lei." 

EMENDA Nº 12- CCJ 

O inciso 11 do art. 22 passa a ter a seguinte re
dação: 

"Art. 22 ................................................ . 

11 - no caso em que o candidato utilize 
recursos próprios, ao valor máximo de gas
tos estabelecido pelo seu partido, na forma 
desta lei." 

EMENDA Nº 13 - CCJ 

Inclua-se o inciso III no § 1 º e o § 2º no art. 22, 
renumerando o seu § 22 para § 52, com a seguinte 
redação: 

"Art. 22 ................................................ . 
§ 1º ...................................................... . 
III - no caso de pessoa jurídica, a dois 

por cento da receita operacional bruta do 
ano anterior ao da eleição. 

§ 2º Os percentuais de que tratam os 
incisos I e III do § 1 º poderão ser excedidos, 
desde que as contribuições e doações não 
sejam superiores a setenta mil UFIR e tre
zentas mil UFIR, respectivamente." 

EMENDA Nº 14- CCJ 

Incluir o § 42 no art. 22, com a redação dada 
pelo § 32 do art. 83. 

• Art. 22. ··························-·············-······· 

§ 4º Sem prejuízo do disposto no pará
grafo anterior, a pessoa jurídica que ultra
passar o limite fixado no § 1° estará sujeita à 
proibição de participar de licitações públicas 
e de celebrar contratos com o Poder Público 
pelo período de cinco anos, por determina
ção da Justiça Eleitoral, em processo no 
qual seja assegurada ampla defesa." 

EMENDA Nº 15- CCJ 

Incluir no art. 22, o seguinte § 62 

• Art. 22. ······································-········· 

§ 62 Doações feitas diretamente nas 
contas de partidos e candidatos deverão ser 
efetuadas por meio de cheques cruzados e 
nominais.· 

EMENDA Nº 16-CCJ 

Inclua-se a redação do art. 84 como art. 23, re
numerando-se os demais: 

"Art. 23. É vedado, a partido e candida
to, receber direta ou indiretamente doação 
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclu
sive por meio de publicidade de qualquer es
pécie, procedente de: 

I -entidade ou governo estrangeiro; 
11 - órgão da administração pública di

reta, indireta ou fundação mantida com re
cursos provenientes do Poder Público; 
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III - concessionário ou permissionário 
de serviço público; 

IV - entidade de direito privado que re
ceba, na condição de beneficiária, contribui
ção compulsória em virtude de disposição 
legal; 

V -entidade de utilidade pública; 
VI - entidade de classe ou sindical; 
VIl - pessoa jurídica sem fins lucrati

vos que receba recursos do exterior. 

EMENDA N2 17- CCJ 

Suprima-se o § 32 do art. 35 

EMENDA N2 18- CCJ 

Suprima-se, no inciso I do § 32 do art. 37, a ex
pressão "salvo quando autorizado pela direção dos 
respectivos órgãos". 

EMENDA N2 19- CCJ 

Modificar o art. 40, incluindo o § 42 renumeran
do-se os demais, e alterando o seu§ 82, adotando a 
_seguinte redação: 

"Art. 40 ...........•....................................• 

§ 42 Na distribuição dos espaços os 
partidos ou coligações observar-se-á, no 
que couber, o critério de proporcionalidade 
estabelecido no art. 48, § 22 , assegurado 
pelo menos um ponto de maior impacto vi
sual. 

§ 82 Os que não forem utilizados não 
poderão ser redistribuídos entre os demais 
concorrentes, liberando-se a venda desses 
espaços, nos intervalos dos períodos estipu
lados, somente para publicidade sem fins 
eleitorais. • 

EMENDA N2 20- CCJ 

Suprimam-se os arts. 42 a 44. 

EMENDA N2 21 - CCJ 

Suprima-se, no caput do art. 48, a axpressão 
"e os canais de televisão por assinatura menciona
dos no art. 58". 

EMENDA N2 22- CCJ 

Dê-se ao caput do art. 50 a seguinte redação: 

"Art. 50. Se houver segundo turno, as 
emissoras de rádio e televisão reservarão, a 
partir de quarenta e oito horas da proclama
ção dos resultados do primeiro e até a ante-

véspera da eleição, horário destinado à di
vulgação da propaganda eleitoral gratuita, 
dividido em dois períodos diários de vinte 
minutos para cada eleição, iniciando-se às 
sete e às doze horas, no rádio, e às treze e 
às vinte horas e trinta minutos, na televisão." 

EMENDA N2 23- CCJ 

Suprima-se, no caput do art. 52, a expressão 
"e os canais de televisão por assinatura menciona
dos no art. 58~. 

EMENDA N2 24- CCJ 

Dê-se ao art. 53 a seguinte redação: 

"Art. 53. A partir do dia 8 de julho do 
ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará 
os partidos e a representação das emisso
ras de televisão para elaborarem plano de 
mídia, nos termos do artigo. anterior, para o 
uso da parcela do horário eleitoral gratuito a 
que tenham direito, garantida a todos partici
pação nos horários de maior e menor au
diência.• 

EMENDA N° 25- CCJ 

Suprima-se, no art. 58, a expressão "e os ca
nais de televisão por assinatura sob responsabilida
de do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais". 

EMENDA N2 26-CCJ 

Dê-se ao§ 12 do art. 69 a seguinte redação: 

"Art.69 .•......•.......•••.........•.............••.....• 
§ 12 O Juiz Presidente da Junta Apura

dora é obrigado a entregar cópia do boletim 
de uma aos partidos e coligações concor
rentes ao pleito, cujos representantes o re
queiram até uma hora após a expedição. • 

EMENDA Nº 27-CCJ 

Dê-se ao art. 74 a seguinte redação: 

"Art. 74. São proibidas aos agentes pú
blicos, servidores ou não, as seguintes con
dutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos 
eleitorais: 

I -ceder ou usar, em benefício de can
didato, partido político ou coligação, os ser
viços, prédios e dependências de qualquer 
órgão ou repartição federal, estadual, muni
cipal, autárquica ou fundacional, ou de em-
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presas públicas ou sociedade de economia 
mista, ressalvada a utilização para realiza
ção de convenções partidárias; 

11 - usar materiais ou serviços custeados 
pelos Governos ou Casas Legislativas, que ex
cedam as prerrogativas consignadas nos regi
mentos e normas dos órgãos que integram; 

III - ceder servidor público ou emprega
do da administração direta ou indireta federal, 
estadual ou municipal, ou usar de seus servi
ços, para comitês de campanha eleitoral de 
candidato, partido político ou coligação; 

IV - fazer· ou permitir uso promocional 
em favor do candidato, partido político ou 
coligação, de distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter social custeados ou sub
vencionados pelo Poder Público; 

V - remover ou transferir, de ofício, 
servidor público, exceto militares, policiais ci
vis e agentes penitenciários, na circunscri
ção do pleito, nos três meses que o antece
dem e até a posse dos eleitos, sob pena de 
nulidade de pleno direito; 

VI - nos três meses que antecedem o 
pleito: 

a) realizar transferência voluntária de 
recursos da União aos Estados e Municí
pios, e dos Estados aos Municípios, sob 
pena de nulidade de pleno direito, ressalva
dos os recursos destinados a cumprir obri
gação formal preexistente para execução de 
obra ou serviço em andamento e com crono
grama, e os destinados a atender situações 
de emergência e de calamidade pública; 

b) com exceção da propaganda de pro
dutos e serviços que tenham concorrência no 
mercado, autorizar publicidade institucional 
dos atos, programas, obras, serviços e cam
panhas dos órgãos públicos federais, esta
duais e municipais, ou das respectivas entida
des da administração indireta, salvo em caso 
de grave e urgente necessidade pública. 

VIl - realizar, em ano de eleição, des
pesas com publicidade dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, ou das 
respectivas entidades da administração indi
reta. que excedam o maior valor dentre a 
média dos gastos nos três últimos anos que 
antecedem o pleito e o montante gasto no 
último ano imediatamente anterior à eleição; 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, 
revisão geral da remuneração dos servido-

res públicos que exceda a recomposição da 
perda de seu poder aquisitivo ao longo do 
ano da eleição, a partir do início do prazo 
estabelecido no art. 11 desta Lei e até a 
posse dos eleitos. 

§ 12 Reputa-se agente público, para os 
efeitos desse artigo, quem exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou vín
culo, mandato, cargo, emprego ou função nos 
órgãos ou entidades da administração pública 
direta, indireta, ou fundacional. 

§ 22 A vedação do inciso I não se apli
ca ao uso, em campanha, de transporte ofi
cial pelos candidatos à reeleição de Presi
dente e Vice-Presidente da República e de 
Governador e Vice-Govemador de Estado e 
do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, 
obedecido o que dispõe esta lei, bem como 
à utilização, por esses candidatos, de suas 
residências oficiais para realização de conta
tos, encontros e reuniões pertinentes à pró
pria campànha, desde que não tenha cará
ter de ato público. 

§ 32 A vedação do inciso VI do caput, 
alínea b, aplica-se apenas aos agentes pú
blicos das esferas administrativas cujos car
gos estejam em disputa na eleição~ 

§ 42 O descumprimento do disposto 
neste artigo acarretará a suspensão imedia
ta da conduta vedada, quando for o caso, e 
sujeitará os responsáveis a multa no valor 
de cinco a cem mil UFIR. 

§ 52 No caso de descumprimento do 
inciso VI do caput, sem prejuízo do disposto 
no parágrafo anterior, o agente público res
ponsável, caso seja candidato, ficará sujeito 
à cassação do registro. 

§ 62 As multas de que trata este artigo 
serão duplicadas a cada reincidência. 

§ 72 As condutas enumeradas no ca
put caracterizam, ainda, atos de improbida
de administrativa, a que se refere o art. 11, 
inciso I, da Lei n2 8.429, de 2 de junho de 
1992, e sujeitam-se às disposições daquele 
diploma legal, em especial às cominações 
do art. 12, inciso III. 

§ 82 Aplicam-se as sanções do § 42 aos 
agentes públicos responsáveis pelas condu
tas vedadas e aos partidos, coligações e 
candidatos que delas se beneficiarem. 
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§ 92 Na distribuição dos recursos do 
Fundo Partidário (Lei n2 9.096, de ~ 9 de se
tembro de 1995) oriundos da aplicação do 
disposto no § 4º, deverão ser excluídos os 
partidos beneficiados pelos atos que origina
ram as multas." 

(Aprovada parcialmente.) 

EMENDA Nº 30- CCJ 

Acrescente-se ao Projeto, após o art. 75, os 
seguintes artigos, renumerando-se os demais: 

Art .... Os órgãos centrais de controle in
terno elaborarão normas com procedimentos 
de cálculos e tabelas para a cobrança dos 
custos de transportes oficiais a que se refere o 
artigo anterior, e as remeterão à Justiça Eleito
ral até 12 de maio do ano da eleição. 

§ 12 O Tribunal Superior Eleitoral e os 
Tribunais Regionais Eleitorais publicarão as 
normas, com os procedimentos e as tabelas, 
pelo prazo de cinco dias, para o conheci
mento dos partidos procedendo, após decor
rido esse prazo, ao julgamento das contest
ações apresentadas. 

§ 22 Julgadas as contestações, as nor
mas, os procedimentos e as tabelas serão 
registrados, sendo corri base nelas aprecia
das as prestações de contas. 

§ 32 As normas, os prOcedimentos e as 
tabelas poderão ser alterados, para os fins de 
ajustes ou atualizações, até 15 ·de setembro 
do ano da eleição, por iniciativa do órgão que 
os elaborou, só entrando em vigor a alteração 
após a decisão de registro da Justiça Beitoral, 
nos termos· dos parágrafoS antériores. 

. . Art. Para· cada viagem realizada, o ór-
gão próprio emitirá a cobrança dos custos 
dos transportes, de acordo· com as normas, 
os procedimentos e tabelas registrados na 
Justiça Eleitoral, encaminhando-a ao partido 
ou coligação do candidato para o respectivo 
ressarcimento. · ·. · 

Parágrafo único~- O· partido. ou coliga
ção do candidato fará ·o pagamento da des
pesa mediante recblhimento à Fazenda Pú
blica, dentro do prazo de· até 15 ·(quinze) 
dias, contados da data de recebimento da 
comunicação da cobrança do órgão compe
tente, devendo esse pagamento ser imedia
tamente comunicado à Justiça Beitoral. 

Art.·A inobservância do ressarcimento, 
no prazo estabelecido, implicará à comuni-

cação do fato ao Ministério Público Eleitoral 
pelo órgão de controle interno. ' 

Parágrafo único. Recebida a denúncia 
do Ministério Público, a Justiça Eleitoral 
apreciará o feito no prazo de trinta dias, apli
cando aos infratores pena de multa corres
pondente ao dobro das despesas, duplicada 
a cada reincidência. 

EMENDA N2 32- CCJ 

Dê-se ao art. 78 a seguinte redação: 

"Art. 78. O financiamento das campa
nhas eleitorais com recursos públicos será 
disciplinado em lei específica." 

EMENDA N2 33- CCJ 

Suprima-se os arts. 80 a 87, renumerando-se 
os demais. 

EMENDA Nº 34- CCJ 

Dê-se ao caput do art. 97 a seguinte redação, 
incluindo § 12 e renumerando-se o atual parágrafo 
único para § 22 

"Art. 97. Os pedidos de alistamento e 
de transferência de eleitores serão recebi
dos até cento e cinqüenta dias anteriores à 
data da realização das eleições. 

§ 12 Quem completar dezesseis anos 
de idade entre a data de encerramento de 
solicitação de alistamento e o dia previsto 
para as eleições, inclusive, podérá alistar-se, 
desde que o faça no período previsto no ca-
put deste artigo. • · 

EMENDA Nº 35- CCJ 

Substitua-se, no art 99, a expressão •o Tnbunal 
Superior Eleitoral" por •a Justiça Eleitoral", passando o 
dispositivo a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 99. A Justiça Eleitoral poderá requisi
tardas emissoras de ráá10 e televisão, no perío
do compreendido entre 31 de julho e o áa do 
pleito, até dez minutos diários, contínuos ou 
não, que poderão ser somados e usados em 
dias espaçados, para a divulgação de seus co
municados, boletins e instruções ao eleitorado. • 

EMENDA Nº 36- CCJ 

Acrescente-se ao § 4º do art. 100 a expressão 
"dos" entre "ou" e "partidos", passando o dispositivo 
a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1 00. • ...•.....••...•.••...•..•... ··--·············· 
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§ 42 Os advogados dos candidatos ou 
dos partidos e coligações serão notificados 
para os efeitos de que trata esta lei com an
tecedência mínima de 24 horas, ainda que 
por fax, telex ou telegrama. 

EMENDA N2 37-CCJ 

Dê-se ao art. 104 a seguinte redação: 

• Art. 104. Os eleitores nomeados para 
compor as Mesas Receptoras ou Juntas 
Eleitorais e os requisitados para auxiliar 
seus trabalhos serão, no dia seguinte ao da 
eleição, dispensados do serviço, sem prejuí
zo do salário, vencimento ou qualquer outra 
vantagem, mediante comprovação expedida 
pela Justiça Eleitoral. • 

EMENDA N2 38-CCJ 

Suprima-se o art. 106. 

EMENDA N2 39-CCJ 

Dê-se ao art. 10, § 32, a redação seguinte: 

• Art. 1 O. • .............................................. . 

§ 32 Do número de vagas resultante 
das regras previstas neste artigo, cada parti
do ou coligação deverá reservar o mínimo 
de trinta por cento e o máximo de setenta 
por cento para candidaturas de cada sexo. 

EMENDA N2 40-CCJ 

Dê-se a seguinte redação ao art. 79: 

'Art. 79. Nas eleições a serem realiza
das no ano de 1998 e no ano de 2000, cada 
partido ou coligação deverá reservar, para 
candidatos de cada sexo, no mínimo vinte e 
cinco por cento e, no máximo, setenta e cinco 
por cento do número de candidaturas que pu
der registrar. • 

EMENDA N2 41-CCJ 

Dê-se ao art. 1 09 a seguinte redação: 

'Art. 109. O art. 19, caput, da .Lei n2 

9.096, de 19 de dezembro de 1995- Lei dos 
Partidos, passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

'Art. 19. Na segunda semana dos me
ses de abril e outubro de cada ano, o partido 
deverá remeter aos juizes eleitorais, para ar
quivamento, publicação e cumprimento dos 
prazos de filiação partidária para efeito de 
candidatura a cargos eletivos, a relação dos 

nomes de todos os seus filiados, da qual 
constará obrigatoriamente o número do título 
eleitoral, a seção em que estão inscritos, a 
data de filiação e a referência ao sexo. • 

EMENDA N2 42-CCJ 

Inclua-se, após o art. 15 do Projeto, o seguinte 
artigo: 

'Art. Até quarenta e cinco dias antes 
da data das eleições, os Tribunais Regionais 
Eleitorais enviarão ao Tnbunal Superior Elei
toral, para fins de centralização e divulgação 
de dados, a relação dos candidatos às elei
ções majoritárias e proporcionais, da qual 
constará obrigatoriamente a referência ao 
sexo e ao cargo a que concorrem. • 

EMENDA N2 43-CCJ 

Acrescente-se, onde couber o seguinte artigo: 

• Art. Configura abuso de autoridade, para 
os fins do disposto no art. 22 da Lei Comple
mentar nº 64190, a infringência do áiSpOSto no § 
12 do art. 37 da Constituição Federal, ficando o 
responsável, se candidato, sujeito ao cancela
mento de registro de sua candidatura. • 

EMENDA N2 44-CCJ 

Acrescenta-se, após o art. 46 o seguinte artigo: 

Art. Os programas destinados à veicu
lação no horário gratuito pela televisão de
vem ser realizados em estúdio, seja para 
transmissão ao vivo ou pré-gravados, po
dendo utilizar música ou jingle do partido, 
criados para a campanha eleitoral .. 

§ 1º Nos programas a que se refere 
este artigo, é vedada a utilização de grava
ções externas, montagens ou trucagens. 

§ 22 A violação do disposto no parágra
fo anterior sujeita o candidato à suspensão 
por um programa, duplicando-se a penalida
de a cada reincidência. • 

EMENDA N2 46-CCJ 

Acrescente-se ao art. 21 o seguinte § 22, renu
merando-se como§ 12 o atual parágrafo único: 

'Art. 21 ................................................ . 

§ 22 O disposto no caput deste artigo 
não se aplica aos casos de candidatura para 
Prefeito e Vereador em municípios onde não 
exista agência bancária, bem como aos ca-
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sos de candidatura para Vereador e municí
pios com menos de vinte mil eleitores. • 

EMENDA N° 47-CCJ 

Substitua-se a expressão "divulgação da pesqui
sa" por "registro da pesquisa" no caput do art. 32. 

EMENDA N2 48-CCJ 

Dê-se aos incisos I e 11 do § 22 do art. 48 a se
guinte redação: 

"Art. 48. . •.•....•••....•••...........••....•••....•...•. 

§ 2'1 ...................................................... . 
I - um terço igualitariamente; 
11- dois terços, proporcionalmente ao nú

mero de representantes na Câmara dos Depu
tados, considerado, no caso de coligação, o re
sultado da soma do número de representantes 
de todos os partidos que a integram." 

EMENDA N2 49-CCJ 

Acresça-se ao art. 31 o inciso VIl, com a se
·guinte redação: 

"Ar!. 31 ............................................... .. 

VIl - o nome de quem pagou pela rea
lização do trabalho." · 

EMENDA N° 50- CCJ 

Acresça-se ao ar!. 48, o § 72, com a seguinte 
redação: 

"Art.48 .....••....•••.....••.............................. 

§ r- É vedada a divulgação dos resul
tados de pesquisa na propaganda eleitoral 
gratuita." 

ÉMENDA ~51 - CCJ 

Acresça-se, após o art. 33, o seguinte art. 34, 
renumerando-se os demais: 

"Ar!. 34. As empresas ou entidades, a 
que se refere o art. 31; quando contratadas 
por qualquer órgão. de imprensa escrita ou 
de rádio e televisão não poderão ser contra
tada nemj de qualquer forma, prestar servi
ços a partidos ou coligações que tenham 
candidatos às eleições majoritárias. 

§ 12 Os partidos e coligações com candi-. 
datos às eleições majoritárias que contratarem 
ou, de qualquer forma, utilizarem os serviços 
das empresas ou entidades referidas no art. 
31, deverão comunicar à Justiça Eleitoral den-

tro de cinco dias a contar da data de cele
bração do contrato ou do início da utilização 
dos serviços, devendo a empresa ou entida
de juntar declaração de que não incide na 
proibição de que trata este artigo. 

§ 2° As empresas ou entidades que in
cidirem na proibição estabelecida neste arti
go sujeitam seus responsáveis à pena de 
multa equivalente ao maior valor dos dois 
contratos, ficando a empresa ou entidade 
proibida de manter qualquer contrato com a 
mesma finalidade durante o período rema
nescente da campanha eleitoral. • 

EMENDA Nº 52- CCJ 

Acrescenta ao art. 29 o seguinte parágrafo: 

"Art.29 ............................................... .. 
Parágrafo único. As sobras de recur

sos financeiros de campanha serão utiliza
dos pelos partidos políticos, de forma inte
gral e exclusiva, na criação, manutenção de 
instituto ou fundação de pesquisa e de dou
trinação e educação política." 

EMENDA Nº 53- CCJ 

Dê-se ao inciso V do art. 46 a seguinte reda
ção: 

"Art.46 ....••..........• : ...............•.••...•••...••.•• 

V - veicular ou divulgar filmes, nove
las, miniséries ou qualquer outro programa 
com alusão ou crítica a candidato ou partido 
político mesmo que dissimuladamente, ex
cela programàs jornalísticos ou debates po
líticos;" 

EMENDA Nº 54-CCJ 

Dê-se ao § 12 ·do art. 67 a seguinte redação: 

"Ar!. 67 ............................................... .. 
§ 12 No prazo de cinco dias, a contar 

do conhecimento dos programas de com
putador a que se refere este artigo, o parti
do ou coligação poderá apresentar impug
nação fundamentada à ·Justiça Eleitoral. • 

EMENDA N2 55-CCJ 

Acrescente-se ao art. 103 o seguinte parágrafo 
único: 

"Ar!. 103 .............................................. . 
Parágrafo único.•No caso do descum

primento das disposições desta Lei por Tri
bunal Regional Eleitoral a representação po-
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derá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, 
observado o disposto no caput. • 

EMENDA Nº 56-CCJ 

Dê-se ao art. 49 a seguinte redação: 

"Art. 49. Nas eleições para Prefeitos e 
Vereadores, nos Municípios em que não 
haja emissora de televisão, os órgãos re
gionais de direção da maioria dos partidos 
participantes do pleito poderão requerer à 
Justiça Eleitoral que reserve dez por cento 
do tempo destinado à propaganda eleitoral 
gratuita, para divulgação em rede, da pro
paganda dos candidatos desses Municí
pios, pelas emissoras geradoras que os 
atingem. 

§ 1º A Justiça Eleitoral regulamentará o 
disposto neste artigo, dividindo o tempo en
tre os candidatos dos Municípios vizinhos, 
de forma que o número máximo de Municí
pios a serem atendidos seja igual ao de 
emissoras geradoras disponíveis. 

§ 22 O disposto neste artigo aplica-se às 
emissoras de rádio, nas mesmas condições." 

EMENDA Nº 57 -CCJ 

Inclua-se onde couber: 

"Art. Nos três meses que antecederem 
às eleições, na realização de inaugurações, 
é vedada a contratação de shows artísticos 
pagos com recursos públicos." 

EMENDA Nº 58-CCJ 

Dê-se ao art. 113 do projeto a segueinte redação: 

• Art. 113. Revogam-se as disposições 
em contrário, em especial os arts. 92, 246, 
247, 250, 322, 328, 329 e 333 da Lei nº 
4.737, de 15 de julho de 1965- Código Elei
toral; o § 2º do art. 50 e o § 1 º do art. 64 da 
Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995; e 
o inciso 11 e § 2º do art. 7º do Decreto-Lei n2 

201, de 27 de fevereiro de 1967." 

EMENDA Nº 59-CCJ 
Acrescente-se ao art. 11 o seguinte inciso: 

"Art.11 ................................•.....•.••.••..... 

Inciso- fotografia do candidato, nas di
mensões estabelecidas por instrução da 
Justiça Eleitoral, para efeito do disposto no§ 
12 , do art. 60. • 

EMENDA Nº 60-CCJ 

Acrescente-se ao art. 11, o seguinte parágrafo: 

"Art. 11 ................................................. . 

§ 5º Até a data a que se refere o caput 
deste artigo, os Tribunais e Conselhos de 
Contas deverão tornar disponíveis à Justiça 
Eleitoral relação dos que tiveram suas con
tas relativas ao exercício de cargos ou fun
ções públicas rejeitadas por irregularidade 
insanável e por decisão irrecorrível do órgão 
competente, ressalvados os casos em que a 
questão estiver sendo submetida à aprecia
ção do Poder Judiciário, ou que haja senten
ça judicial favorável ao interessado." 

EMENDA Nº 66-PLEN 

Emenda Modificativa 

Dê-se ao caput do art. 1 O a seguinte redação: 

"Art. 1 O. Cada partido poderá registrar 
candidatos para a Câmara dos Deputados, 
Câmara Legislativa, Assembléias Legislati
vas e Câmaras Municipais, até cento e cin
quenta por cento, do número de lugares a 
preencher." 

EMENDA Nº 67 -PLEN 

Emenda ao PLC nº 37197 

Emenda Modificativa 

Dê-se ao§ 12 do art. 10 a seguinte redação: 

Art. 1 O .......•........................................... 
"§ 1º No caso de coligação para as 

eleições proporcionais, independentemente 
·do número de partidos que a integrem, po
derão ser registradas candidatos até o dobro 
do número de lugares a preencher. • 

EMENDA Nº 72-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao art. 18, renume
rando-se os demais: 

"Art. 18. Juntamente com o pedido 
de registro de seus candidatos, os parti
dos e coligações comunicarão à Justiça 
Eleitoral os valores máximos de gastos 
que farão por candidatura em cada elei
ção que concorrerem. 

§ 1º Tratando-se de coligação, cada 
partido que a integre fixará o valor máximo 
de gastos de que trata este artigo. 
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§ 2" Gastar recursos além dos valores 
declarados nos termos deste artigo sujeita o 
responsável ao pagamento de multa no valor 
de cinco a dez vezes a quantia em excesso. • 

EMENDA Nº 77-PLEN 

Suprima-se, no caput do art. 35, a expressão 
final "ressalvada a fixação de placas, ~estandartes, 
faixas e assemelhados nos poste de iluminação pú
blica, viadutos, passarelas e pontes, desde que não 
lhes cause dano, dificulte ou impeça o seu uso e o 
bom andamento do tráfego. • 

EMENDA Nº 85-PLEN 

Emenda Modificativa 
Ao Projeto de Lei da Câmara ne 37, de 1997 

Dê-se ao § 2º do art. 48 a seguinte redação: 

"Art. 48- -············································· 
§ 2º Os horários reservados à propa-

ganda de cada eleição, nos termos do pará
grafo anterior, são distribuídos entre todos 
os partidos e coligações que tenham candi
dato a representação na Câmara dos Depu
tados, observados os seguintes critérios: 

I - Um terço ingualitariamente; 
11 - Deis Terços, proporcionalmente ao 

número de representantes na Câmara dos De
putados, considerando, no caso de coligação, o 
resultado da sorna do número de repre
sentantes de todos os partidos que a integram. • 

EMENDA Nº 96-PLEN 

Dê-se ao inciso V do art. 73 do PLC nº 37, de 
1997, na redação dada pela Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, a seguinte redação: 

"Art. 73 .........•..•.....•••..•.•••.•••••••.•••.••••...•• 

V - suprimir ou readaptar vantagem de 
servidor público ou removê-los ou transferi
los, de ofício, salvo o caso de remoção e 
transferência de militares, policiais civis e 
agentes penitenciários, na circunscrição do 
pleito, nos três meses que o antecedem e 
até a posse dos eleitos, sob pena de nulida
de de pleno direito;" 

EMENDA Nº 98-PLEN 

Inclua-se no art. 73 do PLC nº 37, de 1997, na 
redação dada pela Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, um inciso nos seguintes tennos: 

"Art. 73 ································-······--········· 

..•. - nomear membro de Tribunal ou 
Conselho de Contas, nos três meses que 
antecedem o pleito e até a posse dos elei
tos, sob pena de nulidade de pleno direito;" 

EMENDA Nº 1 03-PLEN 

Inclua-se alínea no inciso VI, do art. 74: 

"Art. 74 - ..............•.•....••..•...•...•.....••...•.• 
VI - nos três meses que antecedem o 

pleito: 

... nas inaugurações, a realização de 
shows artísticos. • 

EMENDA Nº 105-PLEN 

Emenda Aditiva ao art. 74 

Adite-se inciso, renumerando-se os demais. 

"Art. 7 4. ························=························· 

- nomear ou contratar pessoal tempo
rário, salvo o necessário ao atendimento de 
catástrofes, calamidade pública com prévia 
fundamentação à Justiça Eleitoral." 

EMENDA Nº 106-PLEN 

Emenda Modificativa ao 
inciso Vff, art. 74, do PLC n9 37/97 

"Art. 74 ........•...•.......•...........••...•••....•.... 
VIl - realizar, em ano de eleição, des

pesas com publicidade dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, ou das 
respectivas entidades da administração indi
reta, que excedam a média dos gastos reali
zados até doze meses anteriores da eleição. 

EMENDA Nº 110-PLEN 

Dê-se ao art. 75 do projeto a seguinte redação: 

• Art 75 Quando nos seus deslocamentos 
para participar de atividades eleitorais, o Presi
dente e o V'ICe-Presidente da República, os Go
vernadores e VICe-Governadores de Estado ou 
do Distrito Federal, os Prefeitos e Vice-Prefei
tos tiverem, por razões de segurança, de se uti
lizar de meios de transporte oficiais colocados à 
sua disposição ou perte'lCentes à administra
ção pública direta ou indireta, observar-se-ão os 
seguintes procedimentos. 

I - os custos do meio de transporte uti
lizado serão ressarcido à Fazenda Pública 
mediante pagamento pelos partidos ou coli-
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gações dos candidatos, tendo por base os 
critérios de custos fixados neste artigo; 

11 ~ as autoridades a que se refere este 
artigo poderão levar em sua comitiva o pes
soal indispensável à sua segurança pessoal, 
excluída em relação a esses servidores a obri
gatoriedade de ressarcimento dos custos do 
transporte a que se refere a alínea anterior; 

III - poderão acompanhar o candidato 
em suas viagens de finalidades eleitorais, au
xiliares e colaboradores de sua campanha, 
bem como representantes dos meios de co
municação social, sendo nestes casos, ressar
cidos os custos do transporte, nos termos do 
item I, cabendo aos partidos e coligações o 
pagamento do transporte dos auxiliares e co
laboradores, e o pagamento pelo transporte 
dos representantes dos meios de comunica
ção social às respectivas pessoas jurídicas; 

IV - quando a viagem para fins eleito
rais ocorrer em sequencia ou antecedendo 
viagem para participar de ates oficiais, a ob
rigatoriedade de ressarcimento dos custos 
aplica-se somente ao trecho entre a cidade 
em que se derem os ates oficiais e a cidade 
onde ocorreram as atividades eleitorais; 

V - quando, no trecho da viagem para 
fins eleitorais, não houver linhas comerciais 
regulares de transporte cujos preços possam 
servir de base para o ressarcimento dos cus: 
tos, estes serão fixados tendo por base os 
custos por pessoa e meio de transporte co
mercial equivalente ou assemelhado. 

Parágrafo único. O ressarcimento pelo 
uso de transporte oficial terá por base o tipo 
de transporte usado e a respectiva tarifa de 
mercado cobrada no trecho correspondente, 
ressalvado o uso do avião presidencial, que 
terá por base a tarifa média do aluguel de 
aeronave, de propulsão a jato do tipo táxi
aéreo, bem como o número de lugares por 
aeronave e o total de mebros da comitiva a 
ser transportado". 

EMENDA N2 112-PLEN 

Acrescente-se, após o art. 75 do projeto, onde 
couber, o seguinte artigo: 

"Art. Para cada viagem realizada, o ór
gão próprio emitirá, no prazo de 1 O dias, a 
cobrança dos custos dos transportes, de 
acordo com as normas, os procedimentos e 
tabelas registrados na Justiça Eleitoral, en-

caminhando-a ao partido ou coligação do 
candidato para o respetivo ressarcimento. 

Parágrafo único. O partido ou coliga
ção do candidato fará o pagamento da des
pesa mediante recolhimento à Fazenda Pú
blica, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias, 
contados da data de recebimento da comu
nicação da cobrança do órgão competente, 
devendo esse pagamento ser imediatamen
te comunicado à Justiça Eleitoral. • 

EMENDA Nº 113-PLEN 

Suprima-se o art. 77 do PLC n2 37, de 1997. 

EMENDA Nº 115-PLEN 

Suprima-se, do inciso 11 do art. 94 do PLC nº 
39, de 1997, a expressão "ou circunscrição" 

EMENDA Nº 116-PLEN 

Suprima-se o inciso III do art. 94 do PLC nº 37, 
de 1997. 

EMENDA Nº 132-PLEN 

Acrescente-se ao art. 89 do PLC nº 37/97 a se
guinte expressão final: 

Art. 89 ..•. , identificando o gênero na 
denominação dos cargos em disputa. 

.O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-:votação da Emenda nº 130, nos termos da subemen
dá. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados.(Pausa.) 

Tem parecer favorável do Relator. 
. . . O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 

Pre:sidente, eu agradeceria a gentileza da Presidên
cia em relação à manifestação do Relator, pois ficará 
rriàis fácil para nós. Seria uma gentileza de V. EJc!l. 
. . . O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Pois não. Essa emenda tem parecer favorável do Re
laíor, nos terTnos da subemenda que apresentou. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda nº 130. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 

SUBEMENDA Nº 1 

À EMENDA Nº 130-PLEN 

Na Emenda nº 130, do Sen. José Eduardo Ou
tra, substitua-se a expressão "assim reconhecido 
pela Justiça Eleitoral" por "com prévia Fundamenta
ção à Justiça Eleitoral". 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 775, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, 

requeiro votação nominal para as matérias destaca
das do Projeto de Lei da Câmara nº-37, de 1997. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1997.
José Eduardo Outra - Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. 
Informo a V. Exªs que votaremos as emendas 

destacadas, de parecer favoráveL 
As votações serão nominais. 
Estão inscritos para falar - e pergunto se o de

sejam - os Senadores Jader Barbalho e José Eduar
-do Outra. Falará um ou outro, já que são os autores 
do requerimento. Trata-se da Emenda n2 1, da CCJ, 
que tem parecer favoráveL 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jader 
Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA) -Sr. 
Presidente, há pouco me referia a essa questão e 
deixei claro que, em primeiro lugar, pessoalmente 
entendo, apesar de divergência doutrinária, que o 
voto em branco não deveria ser computado para 
efeito do coeficiente eleitoral. Se o voto nulo não é 
computado, não vejo razões, Sr. Presidente, para se 
computar o voto em branco. Não consigo imaginar 
qual a razão nessa questão, apesar de respeitar a 
questão relativa, doutrinariamente, à defesa da ma
nutenção do voto em branco para o coeficiente. 

Sr. Presidente, quero alertar a Bancada do 
PMDB, mais uma vez, em relação ao acordo firmado 
na Câmara dos Deputados, e devo dizer que, para 
esse entendimento, envolvi, inclusive, o Ministro da 
Justiça, Senador lris Rezende, nessa discussão. Há 
um acordo firmado pelo PMDB, na Câmara dos· De-

~ putados, e recomendo, neste momento, aos compa
nheiros do PMDB, no Senado, que mantenham o 
acordo firmado na Cãmara dos Deputados. E só o 
frz depois de esgotar todos os entendimentos em re
lação a essa questão. 

A orientação, Sr. Presidente, é a rejeição. 
Aprovado o destaque, votaremos o texto da Câmara 
dos Deputados. Portanto, a orientação é no sentido 
de manter o texto da Câmara dos Deputados, não 

computando o voto em branco para efeito do coefi
ciente eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Quero esclarecer que o voto do Relator é 'sim'. Quem 
votar contra o Relator votará 'não'. 

Como vota a Liderança do PFL? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 

Presidente, apenas para a orientação de Bancada. 
Neste caso, o PFL recomenda, de acordo com a de
cisão da Bancada, o voto 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PFL vota 'sim'. 

Como vota o Líder do PSDB? 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE) -Sr. 

Presidente, o PSDB recomenda o voto 'sim'. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Como vota o Líder PPB? 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -

Sr. Presidente, o Partido Progressista Brasileiro, 
também em cumprimento ao acordo na Câmara, 
vota 'não'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PPB vota 'não'. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Sr. Pre
sidente, como Líder do Governo ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex' quer dizer como vota, não é? Mas não pode en
caminhar. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES) - Exala
mente, Sr. Presidente. 

Como Líder do Governo, votamos favoravel
mente ao Relator, dizendo 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Líder do Governo aponta o voto 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Como vota o Líder do Bloco? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE) - O Bloco vota 'não'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Bloco vota 'não'. 

Como vota o Líder do Bloco/PPS? 
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS- PE)

Sr. Presidente, tenho conhecimento de que alguns 
Senadores, de outros Partidos, querem votar contra 
a recomendação da liderança. Neste caso, é impor
tante que a Liderança declare questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

Foi interrompida a votação. Peço desculpas e 
peço também que não pressionem o botão para que ... 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 

Presidente, o PMDB vota 'não'. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos 'Magalhães) 
-A Presidência prorroga a sessão por mais 30 minutos. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Os Srs. Senadores votarão como quiserem, a hora 
que quiserem até que eu encerre a votação. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PPB-SC) - Acho 
que há um defeito no painel de Goiás. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Primeiro, apertem o botão e, em seguida, digitem a 
sua respectiva senha para votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Está encerrada a votação. 

Votaram SIM, 35 Srs. Senadores; e NÃO 30. 
Houve 3 abstenções. 
Total: 68 votos. 
Foi, portanto, aprovada a Emenda n" 1, da CCJ, 

de parecer favorável do Senador Lúcio Alcântara. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N2 1-CCJ 

Suprim-se o art. 52• 
O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB-GO) - Sr. 

Presidente, o meu voto saiu errado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-A Ata registrará a manifestação de V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em votação a Emenda n9 2, de parecer favorável, des
tacada 

Leio para conhecimento de todos os Senhores 
Senadores: 

"É facultado aos Partidos políticos ce
lebrar coligações para eleição majoritária, 
eleição proporcional ou ambas, desde que 
não sejam diferentes dentro da mesma cir
cunscrição". 

O requerimento é do Senador Jader Barbalho. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Como vota o Líder do PMDB? 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 

Presidente, a orientação para os companheiros que 
atendem à orientação do Partido é no sentido de 
acompanhar o texto da Câmara - os outros podem 
telefonar para quem quiserem telefonar e receber a 
orientação. Os que atenderem à orientação da Lide
rança se manifestarão no sentido de manter o texto 
da Câmara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, V. Exª poderia ler o texto da emenda 
que está destacada? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Acabei de ler, mas posso ler outra vez. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Infelizmente, não percebi. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Ao art. 6" dê a seguinte redação: 

"É facultado aos Partidos políticos ce
lebrar coligações para eleição majoritária, 
eleição proporcional ou ambas, desde que 
não sejam diferentes dentro da mesma cir
cunscrição". 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Na condição de Relator, quero dizer que, tendo ouvi-

do manifestações de vários Srs. Senadores de dife
rentes Partidos, entendendo que o processo de 
adensamento partidário se encontra numa transição, 
reformulo o parecer para dar parecer favorável à 
emenda destacada pelo nobre Senador Jader Bar
balho pelas razões que anunciei. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania já é favorável. 

V. Ex" terá que pedir rejeição. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)

Exatamente. V. Ex" tem razão. O que o Senador Ja
der Barbalho deseja é restaurar o texto da Câmara 
dos Deputados. Portanto, o nosso parecer é contrá
rio à emenda que havíamos apresentado, para acei
tar a restauração do texto da Câmara, acolhendo o 
destaque do Senador Jader Barbalho - conforme 
me socorre aqui o Senador Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço aos Srs. Líderes que orientem as suas Banca
das. (Pausa.) 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA) -Sr. 
Presidente, com o Relator é "sim"? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Não. O Relator apresentou novo parecer, rejeitando. 

"Não" ao texto atual, "não" ao texto que veio da 
CCJ e que o Relator deu o parecer favorável. 

Acompanhando o Relator, no seu novo pare
cer, é •não• .. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, o meu voto pessoal é "sim"; a questão é 
aberta na Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PFL abre a questão, embora o Líder vote "sim". 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 
Presidente, agradeço a solidariedade do companhei
ro do PSDB do Ceará, Relator desta matéria. O 
PMDB vota "não", de acordo com o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Desta feita, o PMDB acompanha o Relator, votando "não". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Sr. Presidente, o PPB recomenda "não" aos Sena
dores que quiserem acompanhar o compromisso as
sumido pelo Partido na Câmara dos Deputados. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE)- Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto 'não'. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- Sr. 
Presidente, o PTB recomenda "não". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) -O Bloco vota 'não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores já podem votar:{Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-A Presidência vai proclamar o resultado. 

Votaram SIM 11 Srs. Senadores; e NÃO 57. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 69 votos. 
Rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N" 2-CCJ 

Dê-se ao caput do art 6º a seguine Redação: 

• Art. 6º É facultado aos partidos políti
cos celebrar coligações para eleição majori
tária, eleição proporcional ou ambas, desde 
que elas não sejam diferentes dentro da 
mesma circunscrição. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Votação da alínea a, inciso VI, art. 74, constante da 
Emenda nº 27, de parecer favorável. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB - -
ES) -Sr. Presidente, eu pediria apenas a retificação 
dp meu voto; por equívoco, votei 'sim' e era 'não". 
. O SR PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-A Mesa registrará, mas o resultado não será alterado. 

Está sendo votado o art. 74, inciso VI, alínea a: 

'a) realizar transferência voluntária de 
recursos da União aos Estados e Municí
pios, e dos Estados aos Municípios, sob 
pena de nulidade de pleno direito, ressalva
dos os recursos destinados a cumprir obri
gação formal preexistente para execução de 
obra ou serviço em andamento e com crono
grama, e os destinados a atender situações 
de emergência e de calamidade pública. • 

Com a palavra o Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, o destaque para esta 
emenda, tendo em vista que no texto da Câmara o 
Relator suprimiu o termo 'prefixado' de 'com crono
grama prefixado' em convênios ou repasses feitos 
pelo Presidente da República aos Estados e pelos 
Governadores aos Municípios. · 

No meu entendimento, o texto da Câmara re
comenda que esse cronograma, anteriormente esta
belecido, deve destinar os recursos no nível das libe
rações das obras, preestabelecendo, portanto, a 
destinação dos recursos. A retirada dessa expres
são "prefixado', Sr. Presidente, a meu ver, deixa fle
xibilidade para o repasse desses recursos. 

Por estranhar a retirada de 'prefixado", preferi 
ficar com o texto da Câmara. Daí o pedido de desta-

que, Sr. Presidente, e, quanto a esta questão, mera
mente técnica, desejo defender o texto da Câmara, 
no sentido de manter a expressão de que o crono
grama deve estar prefixado, para evitar exatamente 
a elasticidade. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Relator. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, não obstante a preocupação do Senador Jader Bar
balho, creio que o texto já é suficientemente claro, pois 
o cronograma já é a prefixação da liberação dos recur
sos. Não sei o que possa ser um cronograma prefixa
do. Esse cronograma deve integrar, por exemplo, o 
texto de um convênio e, consequentemente, ali esta
rão previstas as liberações, as parcelas, as datas ou a 
vinculação da liberação à realização parcial de obras 
ou atividades, objeto do convênio. 

Portanto, Sr. Presidente, o nosso parecer é 
contrári9, ou seja, defendemos a manutenção do 
texto da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania do Senado, porque pensamos que a preocu
pação do Senador Jader Barbalho está suficiente
mente acudida pelo texto. 

Quando se fala em cronograma, da forma 
como está aqui, ele já é a pré-fixação, sendo, por
tanto, uma redundância falar-se em cronograma pré
fixado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
- O Relator é de parecer contrário ao que sugere o Se
nador Jader Barbalho e mantém, portanto, o seu pare
oerfavorável. 

Passemos à votação. 
Quem vota com o Relator vota 'sim"; quem 

vota com o Senador Jader Barbalho vota "não". 
Como vota o Líder do Bloco? 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BJoc:o.IPT- SE) 

-Sr. Presidente, o Bloco vota "não'. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 

-Como vota o Líder do PFL? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 

Presidente, o Líder do PFL vai votar "não', mas a 
questão é aberta na Bancada. 

O !;R. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Como vota o Líder do PSDB? 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE)- Sr. 
Presidente, o PSDB vota 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os 
seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.} 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB - SE) - Sr. Presidente, gostaria de re_gistrar 
o meu voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-Votaram SIM 28 Srs. Senadores; e NÃO 40. 

Não houve abstenção. 
Total: 68 votos. 
A emenda foi rejeitada, na parte referente à alí

nea a, inciso VI, art.74. 

É a seguinte a parte rejeitada da 
emenda: 

EMENDA Nº 27-CCJ 

Dê-se ao art. 74 a seguinte redação: 

"Art. 74. São proibidas aos agentes pú
blicos, servidores ou não, as seguintes con
dutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos 
eleitorais: 

VI - nos três meses que antecedem o 
pleito: 

a) realizar transferência voluntária de 
recursos da União aos Estados e Municí
pios, e dos Estados aos Municípios, sob 
pena de nulidade de pleno direito, ressalva
dos os recursos destinados a cumprir obri
gação formal preexistente para execução de 
obra ou serviço em andamento e com crono
grama, e os destinados a atender situações 
de emergência e de calamidade pública; 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Passa-se à votação da Emenda nº 28, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A Emenda n2 109 está automaticamente desta
cada com esta emenda. 

O Senador Epitacio Cafeteira, que é o autor, 
não se encontra presente no plenário. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, qual é o número do destaque? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
-O Requerimento é o de nº 717. 

Com esta emenda, a Emenda nº 1 09 está 
- automaticamente destacada. A Emenda nº 28 está à 

pág. 23 do Avulso, in fine. 
O Relator deseja falar? 
Ambas têm parecer favorável. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)

Sr. Presidente, V. Ex" me desculpe, mas estou tendo 
difiCuldade em localizar esta emenda. Gostaria de 
saber o seu texto e o que deseja o autor do desta
que. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O autor solicita votação em separado. 

O Senador Cafeteira ficou de defender sua 
emenda, mas não se encontra presente. 

O art. 300 do Regimento Interno evita, inclusi
ve, a votação desta matéria. No seu inciso XVII, 
consta: 

"XVII - anunciada a votação do dispo
sitivo ou emenda destacada, se o autor do 
requerimento de destaque não pedir a pala
vra para encaminhá-la, considerar-se-á 
como tendo o Plenário concordado com o 
parecer da Comissão, tomando a matéria 
destacada a sorte das emendas constantes 
do grupo a que pertencer," 

No caso, é o grupo das emendas de parecer 
pela prejudicialidade, no caso da Emenda nº 28-
CCJ, em retificação posterior do relator e favorável, 
no caso da Emenda nº 109, que já foi apreciado. 

Neste caso, vou aplicar o Regimento, conside
rando aprovada a Emenda nº 109, nos termos do 
parecer do relator. 

É a seguinte a Emenda nº 1 09-Pien 
aprovada: 

EMENDA N° 1 09-PLEN 

Emenda ao PLC nº 37/97 
Emenda Modificativa 

Acrescente-se após o art. 74, o seguinte artigo, 
renumerando-se os demais: · 

"Art.- Além das proibições estabeleci
das no artigo anterior, o Presidente e o Vice
Presidente da República, assim como os 
Governadores e Vice-Govemadores dos Es
tados e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
Vice-Prefeitos, quando candidatos à reelei
ção, não poderão, desde a data da sua es
colha em convenção partidária: 

I - utilizar-se para transporte pessoal e 
de colaboradores de sua campanha e de 
representantes dos meios de comunicação 
social, para participar de atividades eleito
rais, de transportes oficiais ou de veículos 
automotores, embarcações ou aeronaves 
pertencentes à Administração Pública Direta 
ou lndireta, salvo se ressarcidos os custos 
desse transporte, nos termos da lei; 

11 -aludir à sua condição de candidato, 
ou pedir voto para si ou para terceiros, quan
do da inauguração de obras ou servicos pú-
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blicos de seus respectivos governos, permiti
da a participação nessas inaugurações. 

III - baixar atos que impliquem na ou
torga de permissões ou benefícios fiscal de 
qualquer natureza a pessoas físicas ou jurí
dicas que, por qualquer forma, participem, fi
nanciem ou venha a financiar as respectivas 
campanhas, exceto quando a outorga ou o 
benefícios decorra de processo licitatório ou 
de disposição legal ou tenha caráter geral; 

IV - fazer pronunciamento em cadeia 
de rádio televisão, fora do horário eleitoral 
gratuito, salvo quando tratar-se de matéria 
urgente, relevante e característica das fun
ções de governo, pela Justiça Eleitoral. 

§ 1 º - A violação das proibições esta
belecidas neste artigo sujeita o candidato, 
além da imediata suspensão da conduta ou 
do ato, à multa de dez mil a vinte mil reais, 
que será dobrada, no caso de reincidência. 

§ 2" - No caso de descumprimento do 
inciso IV, do caput, sem prejuízo do dispos
to no parágrafo anterior, o agente público 
responsável, ficará sujeito à cassação do re
gistro." 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 
- Votação da Emenda nº 31, de parecer favorável, tam
bém o autor do destaque é o Senador Epitacio Cafetei
ra, que manda suprimir o art. 76. Refere-se ao Requeri
mento de Destaque nº 723. É o mesmo princípio da an
terior. O autor não está para defendê-la, ela está no gru
po das favoráveis e é considerada aprovada 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA Nº 31-CCJ 

Suprima-se o art. 76. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco!PSB - PA) 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garios Magalhães) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA)
Sr. Presidente, não estou entendendo. Quer dizer 
que se o autor estiver ausente, o que ele apreSentou 
está aprovado? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Segundo o Regimento, que eu não fiz, que já encon
trei pronto. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco!PSB - PA) 
-Então, ... Ah, é o parecer do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garios Magalhães) 
- É o parecer do Relator, que já foi rido. O dispositivo foi 
lido. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - É 
mantida ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
-Votação da Emenda nº 45, da CCJ, de parecerfavorá
vel, que diz o seguinte: 

'Os programas destinados à veicula
ção do horário gratuito pela televisão devem 
ser realizados em estúdio, seja para trans
missão ao vivo ou pré-gravadas, podendo 
utilizar música ou jingfe de Partido criados 
para a campanha eleitoral. • 

Os parágrafos dizem: 

'Nos programas a que se refere este 
artigo é vedada a utilização de gravações 
externas, montagens ou trucagens. 

A violação do disposto no parágrafo 
anterior sujeita o candidato à suspensão por 
um programa, duplicando-se a penalidade 
em caso de reincidência." 

Refere-se ao Requerimento nº 732, do Sena
dor José Eduardo Outra. 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra, para encaminhar. 

A emenda tem parecer favorável. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -

SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, essa emenda foi 
apresentada pelo Senador Pedro Simon, com o ob
jetivo que S. Exª já extemou aqui em várias oportuni
dades: retirar da eleição o caráter de uma mera dis
puta entre agências de publicidade, entre efeitos es
peciais, inclusive com a intenção de reduzir os cus
tos da campanha eleitoral. 

Da forma como foi acatada a emenda, simples
mente proibindo a inserção de cenas externas na 
propaganda eleitoral, no nosso entendimento, essa 
emenda, se for aprovada, não retira o caráter de dis
puta entre agências de publicidade, não retira o ca
ráter de propaganda de sabonete. Ao contrário do 
que se afirma, aumentam os custos da campanha 
eleitoral. Na verdade, o que aumentam os custos 
não são as imagens externas; para fazê-las, como já 
nos ensinava Glauber Rocha, basta uma câmera na 
mão e uma idéia na cabeça. O que aumentam os 
custos são as computações gráficas, trucagens, os 
grandes estúdios que podem ser contratados pelas 
agências de publicidade e que exigem, aí sim, apli
cação de recursos muito maior do que a simples uti
lização de imagens externas. 

Concordamos com o princípio e com o espírito 
defendido pelo Senador Pedro Simon. O ideal inclusive 
era que as campanhas fossem feitas ao vivo, como 
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era em 1974, quando os candidatos iam para a tele
visão expor suas idéias sem maquiagens, truques 
tecnológicos, sem os conselhos dos famosos "pa
pas' da comunicação. Só que simplesmente evitar a 
utilização de imagens externas, na verdade, vamos 
estar aumentando o poder exatamente desses ma
gos da comunicação social que estamos querendo 
diminuir. 

Por isso, destacamos a emenda para voltar o 
texto da Câmara, permitindo a utilização de imagens 
externas. Entendemos que aí, sim, estaremos contri
buindo para diminuir os custos da campanha eleito
ral e não continuar valorizando os efeitos especiais 
que, no entendimento de todos, deveriam ser bani
dos da campanha eleitoral. 

Por esse motivo, destacamos a emenda e pedi
mos aos Srs. Senadores que votem "não", para penni
tir novamente a introdução das imagens externas. 

Muito obrigado. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

..: Concedo a palavra ao nobre Relator Lúcio Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOB - CE. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, mantenho o meu parecer nos termos da 
emenda por uma razão muito simples: essa foi uma 
das poucas homenagens que pude fazer ao meu 
querido amigo Senador Pedro Simon, ao longo da 
tramitação deste Projeto, com inteira justiça, porque 
S. Exª várias vezes, aqui no plenário, se referiu a 
isso. Essas eleições estão se transfonnando numa 
disputa entre o Nizan Guanaes, o Geraldo Walter, o 
Ouda Mendonça e o Mauro Salles. Essa emenda, con
trariamente ao que diz o nosso Líder do Bloco, Sena
dor José Eduardo Outra, não veda só imagens exter
nas, veda, também, montagens ou trucagens; justa
mente aqueles artifícios que requerem maior volume 
de recursos. No entanto, encontrar duas pessoas que 
pensem o mesmo sobre essa matéria é impossível. 
Todos têm uma concepção de que essa ou aquela for
ma de fazer o programa pode beneficiar ou prejudicar 
um detenninado Partido ou candidato. 

Penso que essa redação, acolhendo, cómo 
acolhi na íntegra, a emenda do Senador Pedro Si
mon, traz uma maior aproximação para a imagem 
dos candidatos, para a discussão e para a apresen
tação das suas propostas e uma aproximação maior 
com o eleitor. 

Portanto, mantenho o meu parecer favorável. 
Acredito que a emenda procura oferecer melhores 
condições de igualdade a todos os Partidos políticos 
e candidatos que estão aproveitando o chamado ho-

rário eleitoral gratuito. Por isso, divirjo completamen
te do nobre Senador José Eduardo Outra, defenden
do a manutenção do texio tal como está. 

O SR. PRESIDEI'flE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esclarecidos, os Senadores já podem votar. 

O Senador Esperidião Amin, na ausência do 
Senador Epitacio Cafeteira, assumiu a Liderança do 
Partido. 

Como vota o PPB? 
O SR. ESPER!DIÃO AMU4 (PPB - SC) - Reco

mendamos ao PPB que siga a orientação do mesmo 
líder do Senador José Eduardo Outra, o Duda Men
donça Somos, portanto, pela rejeição da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (l\ntonio Carlos Magalhães) 
-Como vota o PFL? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI) -O PFL 
sugere o voto "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRES!DEfiTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PFL vota "sim". 

Como vota o Bloco? 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -

SE) - O Bloco, seguindo a inspiração de Glauber Ro
cha, vota "não". O Senador Esperidião Amin confundiu 
as bolas, o "papa" do PMDB é Duda Mendonça. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Como vota o PMOB? 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 
Presidente, voto "não", considerando que uma ima
gem, por exemplo, de um descalabro em um hospital 
não será possível apresentar em relação à saúde. 
Sou favorável que se elimine a trucagem, mas uma 
campanha eleitoral onde não se possa apresentar a 
situação calamitosa de um hospital, uma estrada es
buracada, não posso entender. Não consigo com
preender. Se vai se fazer a campanha eleitoral em 
estúdios, se estará sonegando a realidade lá fora. 

Então, a Bancada vota como quiser, mas eu, 
pessoalmente, voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- O Senador Jader Barbalho vota "não" e abre a ques
tão para a sua Bancada. 

Como vota o PSDB? 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE) -Sr. 

Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim'. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-O PSDB vota "sim". 
Como vota o PTB? 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF) -Sr. 

Presidente, o PTB acompanha o Relator e vota 'sim'. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 

-O PTB vota "sim". 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Todos os Srs. Senadores já votaram? 

Vou proclamar o resultado. 
Votaram SIM 35 Srs. Senadores; e NÃO 34. 
Não houve abstenção. 
Total: 69 votos. 
Está mantido o texto do Relator. 
É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N2 45-CCJ 

Dê-se ao inciso VI do art. 46 a redação seguinte: 

"Art. 46 .....•..............•.••••...•.......•....•.•.... 

VI - divulgar nome de programa que 
se refira a candidato escolhido em conven
ção, ainda quando preexistente, inclusive se 
coincidente com o nome do candidato ou com 
a variação nominal por ele adotada. Sendo o 
nome do programa o mesmo que o do candi
dato, fica proibida a sua divulgação, sob pena 
de cancelamento do respectivo registro." 

• O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
:... Passa-se agora à votação das emendas de pare
cer contrário. 

Votação, em globo, das emendas não destaca
das de números 61 a 63, 68, 69, 71, 73 a 76, 78 a 83, 
86, 87, 88, 90 a 95, 97, 99, 101, 102, 104, 114, 117, 
118, 120a 123,125, 126e 129,deparecercontrário. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas. 

São as seguintes as emendas rejeita
das: 

EMENDA N" 61-PLEN 

Dê-se ao art. 52 a seguinte redação: 

• Art. 52 • É facultado aos partidos políti
cos celebrar coligações para a eleição majo
ritária, eleição proporcionaJ ou para ambas, 
podendo, neste último caso, formar-se mais 
de uma coligação para a eleição proporcio
nal dentre os partidos que integram a coliga
ção para o pleito majoritário". 

El'.,1ENDA N2 52-PLEN 

Emenda modificativa ao Projeto 
de Lei da Câmam nº 37, de 1997 

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 72 
do Projeto: 

• Art. 72 A escolha dos candidatos pelos 
partidos e a deliberação sobre coligações 

deverão ser feitas até 30 de junho do ano 
em que se realizarem as eleições, lavrando
se a respectiva ata em livro aberto e rubri
cando pela Justiça Eleitoral." 

EMENDA Nº 63-PLEN 

Dê-se, ao caput do art. 82, a seguinte redação: 

"Art. 8º. Para concorrer às eleições, o 
candidato deverá possuir domicílio eleitoral 
na respectiva circunscrição pelo prazo de, 
pelo menos, um ano antes do pleito e estar 
com a filiação partidária deferida pelo partido 
até o dia 5 de dezembro de 1997." 

EMENDA Nº 68-PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmam nº 37, de 1997 
Substitua-se no caput do art. 14 do Projeto, a 

expressão •até a data da eleição" pela expressão 
"até a data da diplomação". 

EMENDA Nº 69-PLEN 

Suprima-se do PLC nº 37/97 os seguintes dis
positivos: § 92 do art. 16, 22, art. 25, § 3º do art. 26. 
art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86.e art. 87 e a al
teração do artigo 39 da Lei nº 9.096/95, proposta 
pelo artigo 1 09. E suprimam-se, também, as referên
cias aos recursos próprios e aos recebidos de pes
soas físicas constantes dos textos dos art. 18 e art. 
19 e do§ 12 do art. 26. 

EMENDA Nº 71-PLEN 

Emenda nº ao PLC 37, de 1997 

Acrescente ao Art. 16 o seguinte parágrafo: 

Art. 16 ...•.••••••...•...............••••...•............ 

§ 10. Até o ano de 1999 Deputados e 
Senadores ficam proibidos de apresentarem 
emendas individuais ao Orçamento da União. 

EMENDA Nº 73-PLEN 

Dê-se ao art. 23, inciso III, a seguinte ·redação: 

III - concessionário ou permissionário 
de serviço público, entre contratado para 
realização ou fornecimento de obras, bens e 
serviços p-ara a administração pública; ou· a 
que tenha sido adjudicado objeto de licitação 
e pessoas jurídicas que tenham adquirido 
participações em empresas privatizadas 
pelo Programa Nacional de Desestatização, 
instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 
1990 e congéneres criados em nível esta
dual, distrital ou municipal. 
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EMENDA N2 74-PLEN 

Acrescentem-se ao art. 31 do Projeto os se
guintes parágrafos: 

• Art. 31. • .............................................. . 
§ 52 É vedada a divulgação de pesqui

sa nos últimos trinta dias da campanha elei
toral, incluindo o dia das eleições, no primei
ro turno, aplicando-se a mesma regra à vo
tação no segundo turno, quando houver. 

§ 62 Os responsáveis pela empresa ou 
entidade de p~squisa, pelo órgão veiculador, 
partido, coligação ou candidato que divulga
rem pesquisa não registrada ou fora do pra
zo previsto nos parágrafos deste artigo esta
rão sujeitos à pena cominada no art. 223 da 
Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 e a mul
ta de vinte mil UFIRs ou de valor igual ao 
contratado pela realização da pesquisa, se 
este for superior. 

EMENDA N2 75-PLEN 

Acrescentem-se ao art. 32 do Substitutivo os 
seguintes parágrafos: 

• Art. 32. • .............................................. . 

§ 52 É vedada a divulgação de pesqui
sa nos últimos quinze dias da campanha 
eleitoral, incluindo o dia das eleições, no pri
meiro turno, aplicando-se a mesma regra à 
votação no segundo turno, quando houver. 

§ 62 Os responsáveis pela empresa ou 
entidade de pesquisa, pelo órgão veiculador, 
partido, coligação ou candidato que divulgarem 
pesquisa não registrada ou fora do prazo pre
visto nos parágrafos deste artigo estarão sujei
tos à pena cominada no art. 323 da Lei n• 
4.737, de 15dejulhode 1965ea multa de vinte 
mil UFIRs ou de valor igual ao contratado para 
realização da pesquisa, se este for superior. 

EMENDA N2 76-PLEN 

Suprima-se o caput do art. 34 

EMENDA N2 78-PLEN 

Suprima-se o inciso I, do § SO do art. 37 do Projeto. 

EMENDA N2 79-PLEN 

Suprima-se o inciso 11, do § 52 do art. 37 do 
Projeto. 

EMENDA N2 80-PLEN 

Suprima-se do § 12 do art. 45 a expressão 
•gravações externas•. 

EMENDA N2 81-PLEN 

Substitua-se no caput do art. 46 do Projeto a 
expressão "1 2 de juho" por "1 2 de abril". 

EMENDA N2 82-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 47 a seguinte redação: 

"Art. 47. As emissoras de rádio e televi
são reservarão, nos sessenta dias anteriores à 
antevéspera das eleições, horário destinado à 
divulgação, em rede, da propaganda eleitoral 
gratuita, na forma estabelecida neste artigo. • 

EMENDA N2 83- PLEN 

Dê-se ao § 12 do art. 47 do PLC n• 37, de 
1997, conforme renumeração na redação dada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a 
seguinte redação: 

"Art. 47 ..•....•••....••.....•••...••••.•••••.•...••••.••• 
§ 12 A propaganda será feita: 
I - na eleição para Presidente da Re

pública, às terças e quintas-feiras e aos sá
bados:· 

a) das sete horas às sete horas e vinte 
minutos e das doze horas às doze horas e 
vinte minutos, no rádio; 

b) das treze horas às treze horas e vinte 
minutos e das vinte horas e trinta minutos às 
vinte horas e cinqüenta minutos, na televisão. 

11 - na eleição para Senador, às terças 
e quintas-feiras e aos sábados: 

a) das sete horas e vinte minutos às 
sete horas e trinta minutos e das doze horas 
e vinte minutos às doze horas e trinta minu
tos, no rádio; 

b) das treze horas e vinte minutos às 
treze horas e trinta minutos e das vinte ho
ras e cinqüenta minutos às vinte e urna ho
ras, na televisão; 

III - nas eleições para Deputado Fede
ral, às terças e quintas-feiras e aos sábados: 

a) das sete horas e trinta minutos às 
sete horas e cinqüenta e cinco minutos e 
das doze horas e trinta minutos às doze ho
ras e cinqüenta e cinco minutos, no rádio; 

b) das treze horas e trinta minutos às 
treze horas e cinqüenta e cinco minutos e 
das vinte e uma horas às vinte e uma horas 
e vinte e cinco minutos, na televisão. 

IV - nas eleições para Governador de 
Estado e do Distrito Federal, às segundas, 
quartas e sextas-feiras: 
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a) das sete horas às sete horas e trinta 
e das doze horas às doze horas e trinta mi
nutos, no rádio; 

b) das treze horas às treze horas e 
trinta minutos e das vinte horas e trinta mi
nutos, às vinte e uma horas, na televisão. 

V - nas eleições para Deputado Esta
dual e Deputado Distrital, às segundas, 
quartas e sextas-feiras: 

a) das sete horas e trinta minutos às 
sete horas e cinqüenta e cinco minutos e 
das doze horas e trinta minutos às doze ho
ras e cinqüenta e cinco minutos, no rádio; 

b) das treze horas e trinta minutos às 
treze horas e cinqüenta e cinco minutos e das 
vinte e uma horas às vinte e uma horas e vinte 
e ci'1CO minutos, na televisão. 

VI - na eleição para Prefeito e Vice-Pre
feito, às segundas, quartas e sextas-feiras: 

a) das sete horas às sete horas e trinta 
minutos e das doze horas às doze horas e 
trinta minutos, no rádio; 

b) das treze horas às treze horas e 
trinta minutos e das vinte horas e trinta mi
nutos às vinte e uma horas, na televisão. 

VIl - nas eleições para Vereador, às 
terças e quintas-feiras e aos sábados, nos 
mesmos horários previstos no inciso VI.' 

EMENDA N2 86- PLEN 

Suprima-se no § 2" do art. 48 do projeto a ex
pressão 'e representação na Câmara dos Deputados'. 

EMENDA N2 87-PLEN 

Dê-se ao § 32 do art. 48 a seguinte !edação: 

'Art.48 .................................................. . 

§ 32 Para efeito do disposto neste arti
go, a representação de cada partido na Cá" 
mara dos Deputados será a existente um 
ano antes da data da eleição.' 

EMENDA N2 88-PLEN 

Inclua-se o seguinte § r- do art. 48 do Projéto. 

"Art48 .................................................. . 
§ 72 Não será atribuído a um único par

tido ou coligação, em qualquer das eleições 
de que trata esta lei, tempo diário superior à 
metade do correspondente ao tempo diário 
total destinado àquela eleição específica, 
devendo o excesso eventualmente verifica
do ser redistribuído entre os demais partidos 

ou coligações, consoante os critérios esta
belecidos neste artigo.' 

EMENDA N2 90-PLEN 

Suprima-se ao inciso IV do art. 51 a expressão 
•gravações externas' 

EMENDA N2 91-PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara n2 37, de 1997 

Dê-se ao caput do art. 52 do projeto a seguinte 
redação: 

'Art 52. Nos sessenta dias anteriores 
à antevéspera das eleições e, se houver se
gundo turno, a partir de sessenta e duas ho
ras da proclamação do resultado do primeiro 
turno até a antevéspera da eleição, as emisso
ras de rádio e televisão e os canais de televisão 
por assinatura mencionados no art. 58 reserva
rão, ainda, trinta minutos diários para a propa
ganda eleitoral gratuita, a serem usados em in
serções de até sessenta segundos, a critério do 
respectivo partido ou cofigação, assinadas obri
gatoriamente pelo partido ou coligação, e distri
buídas, ao longo da programação veiculada en
tre as oito e as vinte e quatro horas, proporcio
nalmente ao número de representantes do par
tido ou coligação na Câmara dos Deputados, 
de acordo com o critério estabelecido no § 32 

do art. 48, obedecido o seguinte:' 

EMENDA Nº 92-PLEN 

Dê-se ao art. 65 a seguinte redação: 

Art 65. É vedada a participação de pa
rentes até o terceiro grau ou de servidores da 
mesma repartição pública ou empresa privada 
na mesma Mesa, Tunna ou Junta Eleitoral. 

EMENDA Nº 93-PLEN 

Acrescente-se ao Art. 66 os seguintes parágrafos: 

Art. 66. 

§ 12 Oito dias antes do prazo estipulado 
para a nomeação pelo Juiz Eleitoral dos mem
bros da Mesa Receptora, os partidos políticos 
encaminharão a lista de fiscais e delegados 
escolhidos para funcionarem no pleito. 

§ 2" A nomeação para membro da Mesa 
Receptora não poderá recair em nome incluído 
na lista a que se refere o Parágrafo anterior. 

EMENDA N294-PLEN 

Suprima-se o parágrafo único do art. 70. 
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EMENDA Nº 95:PLEN 

Suprima-se o § 2º do art. 73. 

EMENDA Nº 97-PLEN 

Dê-se ao inciso VI do art. 73 do Projeto a se
guinte redação: 

'Art. 73 ....................•......•..............•....... 

VI - nos seis meses que antecedem o 
pleito:" 

EMENDA Nº 99-PLEN 

Suprima-se o§ 3º do art. 74 do Projeto. 

EMENDA Nº 1 01-PLEN 

Suprima-se a alínea c do inciso V do art. 74. 

EMENDA Nº 102-PLEN 

Dê-se à alínea d do inciso V do art. 74 a se
guinte redação: 

"Art. 74 ••.•.•......••..............••...••••...••....•... 

v- ························································ 
d) a nomeação ou contratação necessária à 

instalação ou ao funcionamento inadiável de servi
ços públicos essenciais, com prévia e expressa au
torização do Chefe do poder Executivo e mediante 
justicativa específica, em cada caso." 

EMENDA Nº 104-PLEN 

Inclua-se no inciso VI do art. 74, a seguinte alínea: 

'Art. 74 .•.............••..•......•....................... 

VI .........•..•........•...•.•...•.•...•....................• 

d) utilizar, em repartições públicas, qualquer 
marca publicitária de Governo ou que tenha referên
cia com o seu titular, quando candidato a reeleição, 
exceto a fato oficial." 

EMENDA Nº 114-PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 37, DE 1997 

Incluam-se os seguintes incisos ao art." 84 do 
Projeto. 

"Art. 84 .....••.•...••.......•...•.....••.••••.•••..•...•• 
VIII- pessoa física ou jurídica que pos

sua contrato de fornecimento de bens ou de 
prestação de serviços com a administração 
pública, direta ou indireta, cujos cargos este
jam em disputa na eleição, durante o prazo 
de vigência do contrato; 

IX- bancos ou instituições financeiras . • 

EMENDA Nº 117-PLEN 

Dê-se ao art. 1 03, a seguinte redação: 

'Art. 103. O art. 19, caput, da Lei nº 
9.096, de 1995- Lei dos Partidos, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

'Art. 19. Até o último dia útil dos meses 
de abril e outubro de cada ano, o partido de
verá remeter aos juízes eleitorais, para ar
quivamento, publicação e cumprimento dos 
prazos de filiação partidária para efeito de 
candidatura, a cargos eletivos, a relação dos 
normes de todos os seus filiados, da qual 
constará obrigatoriamente o número do título 
eleitoral, a seção em que estão inscritos, a 
data da filiação e a referência ao sexo.' 

EMENDA Nº 118-PLEN 

Suprima-se o art. 1 05 do Projeto. 

EMENDA Nº 120-PLEN 

Acresça-se ao projeto, nas Disposições Gerais, 
o seguinte dispositivo: 

"Art. Nas eleições proporcionais, con
tam-se como válidas apenas os votos dados 
a candidatos que estejam regularmente ins
critos e às legendasa partidárias. • 

EMENDA Nº 121-PLEN 

Inclua-se, onde couber, no PI nº 37, de 1997 o 
seguinte artigo: 

'Art ..... Para concorrerem aos mesmos 
cargos, o Presidente da República, os Gover
nadores de Estado e do Distrito Federal e os 
Prefeitos devem renunciar aos respectivos 
mandatos até seis meses antes do pleito." 

EMENDA Nº 122-PLEN 

Acrescente-se onde couber: 

Art. É vedada a utilização, no financia
mento de campanhas eleitorais, de recursos fi
nanceiros outros que não os previstos nesta lei. 

§ 1º O candidato que descumprir o pre
ceituado no caput terá sua candidatura im
pugnada, e se já eleito, seu mandato cassado. 

§ 2º Às pessoas físicas que doarem ou 
contribuírem no financiamento de campa
nhas eleitorais, em descumprimento ao dis
posto nesta lei, será aplicada multa de cinco 
vezes o valor empregado, sem prejuízo de 
demais sanções cabíveis. 
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§ 32 A doação de dinheiro proveniente 
de pessoa jurídica a campanhas eleitorais 
constitui crime, punível com detenção, de 
seis meses a um ano. 

§ 42 A pessoa jurídica da qual provie
rem os recursos mencionados no parágrafo 
anterior estará sujeita ao pagamento de mul
ta no valor de cinco a dez vezes o valor doa
do e a proibição de participar de licitações pú
blicas e de celebrar contratos com o Poder 
Público pelo período de cinco anos, por deter
minação da Justiça Eleitoral, em processo no 
qual seja assegurada ampla defesa. 

EMENDA N2 123-PLEN 

Inclua-se, onde couber, no PLC n2 37, de 1997, 
nos termos da Redação Final com emendas aprova
das na CCJC, o seguinte artigo: 

"Art. Nas eleições proporcionais, con
tam-se como válidos apenas os votos dados 
a candidatos regularmente inscritos e às le
gendas partidárias." 

EMENDA N2 125-PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara n2 37, de 1997 

Acrescente-se nas Disposições Transitórias, 
onde couber, o seguinte artigo: 

'Art. No ano de 1998, o valor das dota
ções orçamentárias a que se refere o inciso 
IV do art. 38 da Lei n2 9.096, de 19 de se
tembro de 1995, será multiplicado por dez. 

Parágrafo único. O Congresso Nacio
nal adotará as medidas cabíveis para asse
gurar os recursos necessários nas dotações 
orçamentárias a que se refere o caput deste 
artigo, mediante anulação de outras despe
sas, nos termos do inciso 11. do § 3º do art. 
166 da Constituição Federal." 

EMENDA Nº 126-PLEN 

Inclua onde couber o seguinte artigo ao capítulo 
'Das Pesquisas e Testes Eleitorais", do PLC 37/97: 

• Art. As empresas ou entidades, a que se 
refere o art. 31, quando contratadas por órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais, ou 
das respectivas entidades da administração in
direta, ou por qualquer órgão de imprensa es
crita ou de rádio e televisão não poderão ser 
contratadas nem, de qualquer forma, prestar 
.,._, • .,.u_, a partidos ou coligações que tenham 
candid,tos à~ ~leições majoritárias." 

EMENDA Nº 129-PLEN 

A emenda 52, do Senador José Serra, que 
acrescenta, após o art. 33, o seguinte art. 34, renume
rando-se os demais, passa a ter a seguinte redação: 

• Art. 34. As empresas ou entidades, a que 
se refere o art. 31, quando contratadas por ór
gãos públicos federais, estaduais ou munici
pais, ou das respectivas entidades da adminis
tração indireta, ou por qualquer órgão de im
prensa escrita ou de rádio e televisão não po
derão ser contratadas nem, de qualquer forma, 
prestar serviços a partidos ou coligações que 
tenham candidatos às eleições majoritárias. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Votação da Emenda nº 70, de parecer contrário, 
referente ao Requerimento n2 738. 

O Senador Jefferson Péres está inscrito para 
falar. Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, sem querer drama
tizar nem diminuir as outras emendas, creio que che
gamos à discussão do que é essencial neste projeto: o 
problema do financiamento das campanhas eleitorais. 

O jogo já era, sempre foi, desigual. Com a ree
leição, tomou-se muito mais desigual. Repito o que 
disse quando da discussão desta matéria na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania: é possível 
um candidato competente, bom e popular vencer a 
eleição, mesmo que tenha dez vezes menos recur
sos que o adversário. Agora, é impossível vencer 
uma eleição quando o adversário tem mil vezes mais 
recursos. Isso não é democracia. Isso é uma farsa. 

O processo democrático estará contaminado, 
se não permitirmos o financiamento com recursos 
públicos a candidatos que, por escrúpulo, não que
rem financiamento de empresas para não se com
prometerem ou mesmo aqueles que querem esses 
financiamentos mas que não conseguem acesso às 
empresas, porque, em alguns Estados, repito, o go
vernante de plantão pr01be as empresas de financiar 
as oposições. Como é possível, com tal despropor
ção de força, se falar em democracia? 

Sr. Presidente, não preciso usar de argumento 
algum porque o que se está discutindo aqui é o pon
to essenciaL Vamos decidir, com o devido respeito 
àqueles que pensam de forma diferente, mas o que 
estamos discutindo é se queremos ou não um pro
cesso democrático. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr • 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Relator, nobre Senador Lú
cio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, há 
uma preliminar antes de examinarmos o mérito. Co
nheço o ponto de vista do Senador Jefferson Péres, 
tenho, inclusive, simpatia pela questão dos financia
mentos com recursos públicos, mas creio que esse 
debate precisa ser ampliado. Precisamos amadure
cer a idéia, é preciso que a sociedade compreenda o 
alcance dessa proposta, para que, amanhã ou de
pois, não se diga que estamos subtraindo recursos 
destinados a atender necessidades inadiáveis e im
periosas em diversas áreas das políticas públicas 
para colocar esses recursos a serviço de Partidos ou 
de candidaturas. 

Tenho a convicção de que o financiamento pú
blico das campanhas eleitorais pode introduzir um 
elemento de aprimoramento na nossa democracia. 
Mas, antes de entrar no mérito, volto à preliminar 
para dizer que não podemos, não .temos competên
cia constitucional para criar despesa nova. Não po
demos fazer como está no projeto que veio da Câ
mara, ou seja, determinar ao Poder Executivo que 
aplique R$420 milhões para financiar candidatos e 
Partidos nas eleições de 1998. 

Não podemos fazer isso, independentemente 
da análise do mérito da proposta. No mérito, essa 
questão deve ser discutida, deve ser aprofundada, 
deve ser debatida. Não há na legislação dos países 
que pude pesquisar, que já adotam financiamento 
público, nenhum caso em que o financiamento seja 
integralmente público. Os países que mais avança
ram na questão são os países escandinavos, que 
estão chegando a 60%, mas sempre, com a previ
são também de financiamento privado. 

Por último, justamente para que ficasse explícita 
a minha posição, para sinalizar a necessidade de que 
este debate se dê - porque ele é recente entre nós; 
com a publicidade, com a divulgação, com a participa
ção, ele é um debate recente- foi introduzido no proje
to artigo que estabelece que uma lei específica haverá 
de determinar a participação de recursos públicos para 
financiamento das campanhas eleitorais. 

O Senado tem uma Comissão, presidida pelo 
nobre Senador Humberto Lucena e cujo Relator é o 
Líder do meu Partido, nobre Senador Sério Macha
do, discutindo a reforma política. Certamente, ela irá 
abordar essa questão e irá apontar pelo menos uma 
sugestão para que o Senado e o Congresso Nacio
nal examinem. 

Portanto, Sr. Presidente, mantenho o meu pa
recer contrário a financiamentos públicos para a 
campanha eleitoral de 1998. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Em votação. 

Os Srs. Senadores que concordam com a 
emenda votem "sim". Os que estão com o Relator, 
que rejeita, votem "não". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para orientar a minha Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Para orientar as suas Bancadas, exclusivamente. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, por duas vezes, a Bancada do PFL reu
niu-se e, em ambas as ocasiões, ajustou rejeitar o 
dispositivo. Estamos de acordo com o parecer do 
Relator e recomendamos o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O PFL vota "não". 

Como vota o Bloco? 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT

SE) - Para começarmos a construir o Brasil do futuro 
desde já, o Bloco vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Bloco voto "sim". 

Senador Jader Barbalho, do PMDB? 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 

Presidente, essa questão está liberada no âmbito da 
Bancada. 

Eu voto de acordo com o projeto do ex-Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, que criava o fundo 
público de campanha eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Está liberada a Bancada do PMDB. 

Como vota o PSDB? 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, o PSDB vota com o Relator. Vota "não". 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 

-Senador Esperidião Amin, pelo PPB? 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 

Presidente, pelas razões que já foram suficiente
mente expostas, e principalmente para honrar o 
compromisso que o Partido Progressista Brasileiro 
firmou a. respeito do assunto já na Câmara dos De
putados, a Liderança encaminha o voto a favor do 
texto que veio da Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-O PPB vota "sim". 

Como vota o PTB? 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 

Presidente, o PTB acompanha o Relator e vota 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Como vota o Líder do Governo? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Como Lí
der do Governo, nesta questão voto "não", com o 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-As Sr% e Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
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(Procede-se a votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Está encerrada a votação. 

Votaram SIM 23 Srs. Senadores; e NÃO 44. 
Houve 1 abstenção. c 

Total: 68 votos. 
A emenda foi rejeitada. 

EMENDA Nº 70-PLEN 

(Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1997) 

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 16: 

"Art •. 16. As despesas da campanha 
eleitoral serão realizadas sob a responsabili
dade dos partidos, ou de seus candidatos, e 
financiadas exclusivamente com recursos 
públicos, na forma desta lei. 

E a seguinte redação ao artigo 22, su
primindo-se os seus parágrafos: 

Art. 22. É vedado· o financiamento de 
campanhas eleitorais com recursos oriundos 
de fontes particulares, sujeitando-se os intra
tores à cassação do registro, se ainda candi
datos, ou do mandato, se já diplomados. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votação da Emenda nº 84, de parecer contrário. O 
requerimento é o de nº 749. 

Com a palavra o Senador Sebastião Rocha, se 
assim quiser. 

. O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!PDT-AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta emen
da propõe a ampliação do prazo de campanha elei
toral de 45 para 60 dias. 

O Governo se utiliza do argumento de que um 
tempo muito longo de campanha eleitoral cansa a popu
lação e que ela não admite mais conviver com um perío
do tão extenso de propaganda eleitoral na televisão. 

Mas, no nosso entendimento, o argumento do 
Governo não é verdadeiro. O objetivo principal do 
Governo, que defendeu e defende a diminuição do 
período de campanha, é o cerceamento da participa
ção sobretudo de quem está fora de cargo executi
vo, ou seja, dos candidatos que vão disputar com os 
atuais governadores, com o atual Presidente da Re
pública e com os atuais prefeitos, é limitar a partici
pação desses candidatos na campanha. 

Gostaria de alertar sobretudo os partidos e os 
Senadores que são candidatos a governador- sa
bemos que um grande número de Senadores serão 
candidatos nos seus Estados - para o fatr; de que 
esse dispositivo implica, na prática, apenas 18 pro
gramas na televisão. Ou seja, durante 45 dias os can
didatos a governador de Estado terão apenas 18 pro
gramas na televisão. O mesmo, logicamente, aconte-

cerá com os que vão disputar a eleição proporcional, 
haja vista que em apenas 3 dias da semana vai 
acontecer a apresentação dos programas dos candi
datos majoritários; os outros 3 dias, já que o domin
go foi excluído, serão destinados aos candidatos 
proporcionais. 

Trata-se de uma limitação murro grande, forte e 
profunda aos candidatos que concorrem com os atuais 
Governadores e com o atual Presidente da República 

Esse artifício certamente está sendo utilizado e 
defendido pelo Governo, nessa proposta, com o ob
jetivo de diminuir a participação do discurso de opo
sição tanto no ãmbrto federal como estadual. Por 
isso, pedimos o destaque, esclarecendo à população 
que não estamos, de forma alguma, querendo can
sá-la ou exagerar a programação graturta durante a 
campanha elertoral, mas manter aquilo que é praxe 
na história do Brasil: que as campanhas tenham pelo 
menos 60 dias, ainda mais essa em que estará sen
do permitida a reeleição dos atuais Governadores. 

O desequilíbrio e a discriminação dos candida
tos que vão disputar com os atuais governantes exa
cerbam-se com a aprovação do texto que está no 
projeto que vem da Câmara. 

Por isso· propus essa emenda, que estende 
para 60 dias a duração da campanha, e espero con
tar com o apoio do Plenário para que possamos ter 
um pleito mais equilibrado, uma disputa mais isonô
mica e justa nas próximas eleições, entre os atuais 
governantes e aqueles que vão disputar com eles. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Com a palavra o Relator. 
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB-CE)- Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, somos pela manuten
ção do texto. Consideramos 45 dias de programa de 
rádio e televisão o suficiente para que os partidos e 
seus respectivos candidatos exponham seus progra
mas e suas plataformas de campanha. Portanto, 
queremos defender a preservação do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação. 

Tem a palavra, para encaminhar a votação, o 
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr. Presidente, o Bloco vota 'sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-o Bloco vota 'sim'. 

Como vota o PFL? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - O PFL 
sugere o voto "não', com o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PFL vota "não', com o Relator. 

Como vota o PPB? 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB"SC)- "Não", 
com o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PPB vota "não", com o Relator. 

Como vota o PTB? 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- "Não", 

com o Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-"Não", com o Relator. 
Como vota o PSDB? 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) -
"Não", com o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-"Não", com o Relator. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presi
dente, como Líder do Governo, "não", com o Relator. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Encerrada a votação. 

Votaram Sim 19 Srs. Senadores e Não, 46. 
Não houve abstenções. 
Total: 65 votos. 
A emenda foi rejeitada. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA NQ 84-PLEN 

Substitua-se a expressão "quarenta e cinco 
dias' constantes do caput do art. 48 do Projeto pela 
expressão "sessenta dias". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Passa-se à votação da Emenda nº 89, correspon
dente ao Requerimento n• 752. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA) -
Sr. Presidente, ,peço a palavra para encaminhar a 
votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, chamaria a atenção de 
V. Exªs porque essa minha emenda objetiva corrigir 
um erro do projeto - gostaria de saber se o Senador 
Lúcio Alcântara está no plenário ... (Pausa). Está! 

A minha emenda, como já disse, objetiva corri
gir um erro do projeto, porque só a um equívoco 
posso atribuir a situação em que o projeto se encon
tra. Ela propõe que os 30 minutos destinados às in
serções no programa eleitoral gratuito tenham o 

· mesmo critério de divisão que tem o tempo de pro
gramação contínua. Ou seja, o projeto estabelece, 
como forrna de distribuição para os dois horários de 
propaganda gratuita, de 50 minutos pela manhã e de 
50 minutos pela noite, que um terço seja igual para 
todos os partidos e que dois terços sejam proporcio
nais à representação de cada partido na Câmara 
dos Deputados, na eleição de 1994. Entretanto, o 
projeto se esqueceu de incluir essa mesma maneira 
de distribuição na questão das inserções. Ele é cor
reto com relação a essa distribuição e à distribuição 
dos outdoors, por exemplo, mas se esqueceu - re
pito - de utilizar o mesmo critério de distribuição do 
tempo norrnal no tempo das inserções. 

Portanto, a minha emenda oferece igualdade na 
fonna de distribuição, ou seja, determina que, dos 30 mi
nutos de inserção, um terço seja igual para todo mundo 
e dois terços, na proporção dos partidos da Câmara. 

Faço essa correção, Sr. Presidente, até para 
criar uma regra única, porque tenho certeza de que, 
qualquer representação que houvesse nesse senti
do, o Poder Judiciário reveria essa questão, porque 
é impossível se ter um determinado horário dividido 
de uma forrna e um outro dividido de outra. 

Portanto, faço um apelo ao Relator para que se 
manifeste sobre a questão, mantendo a lógica do 
proje!o. Creio sinceramente que houve um equívoco, 
poss1vel de ser cometido, quando o projeto veio da 
Câmara. Apelo ao Relator para que o corrija com 
essa emenda que apresento, que faz justiça e que 
estabelece um único critério de distribuição no horá
rio gratuito do rádio e da televisão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
-Com a palavra o Relator. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, no calor dos debates - e é possível -, o Sena
dor Ademir Andrade cometeu urna injustiça comigo: 
disse que só fiz no projeto o que o Presidente Fernan
do Henrique quis, o que é, evidentemente, urna clamo
rosa injustiça. Procurei agir com independência e com 
justiça e creio que a proposta de emenda do Senador 
Ademir Andrade é justa e correta. 

Também quero aqui prestar uma homenagem 
a S. Exª, dizendo que estou atendendo ao princípio 
da justiça. A meu ver, a emenda de S. Exª guarda 
coerência com o projeto. 

Portanto, meu parecer é favorável à emenda 
do Senador Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Exª reforrna o parecer? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Re
forrno o parecer para aceitar a proposta do Senador 
Ademir Andrade, porque entendo que ela tem um 
princípio de justiça. Não importa por quem ela tenha 
sido subscrita, uma vez que todos são igualmente 
dignos e podem fazer proposições. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Relator reformou o seu parecer para ser favorá
vel à emenda do Senador Ademir Andrade. 

Quem vota agora com o parecer vota "sim", a 
favor da emenda. Quem quiser rejeitar a emenda 
vota "não'. Mas o parecer é favorável. 

Como vota o Líder do PFL? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- Sr. Pre

sidente, o PFL recomenda o mesmo voto que ofere
ceu na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. No caso, agora, contra o parecer. "Não". 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-0 PFL vota "não". 

Como vota o PMDB? 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- O 

PMDB recomenda, com o Relator e a emenda, o 
voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Como vota o PSDB? 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O 
PSDB recomenda o voto "não'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PSDB vota "não". 

Como vota o Bloco? 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - O Bloco acompanha o Relator, Senador Lúcio 
Alcântara, do PSDB, e vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Como vota o PPB? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB·SC) - O PPB 
vota "não". Essa emenda reduz o tempo de inserções. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa.) 

Ainda temos 14 minutos para votar duas emendas. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB:SC) - Sr. 
Presidente, pedindo desculpas, o voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Car1os Magalhães) 
-V. Exª renova o voto "sim", porque houve um equí
voco por parte de V. Exª, o que é natural. 

Peço as Srs. Senadores que não votaram 
que o façam, porque vou encerrar a votação. {Pau
sa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOT NOMINAL 

EMENDA N• 89-PLEN AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 37, DE 1997 
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1• Seoe.: • 
r Soe:.:· 
:r Soe.: • 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Encerrada a votação. 

Votaram Sim 36 Srs. Senadores e Não 28. 
Não houve abstenções. 
Total: 64 votos. 
Aprovada a emenda. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N2 89-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 51 a seguinte redação: 

"Art. 51. Durante os períodos previs
tos nos artigos 47 e 49, as emissoras de 
rádio e televisão reservarão, ainda, trinta 
minutos diários para a propaganda eleito
ral gratuita, a serem usados em inserções 
de até sessenta segundos, a critério do 
respectivo partido ou coligação, assinadas 
obrigatoriamente pelo partido ou coligação, 
e distribuídas, ao longo da programação 
veiculada entre as oito e as vinte e quatro 
horas, nos termos do § 22 do art. 47, obe
decido o seguinte." 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Emenda n2 119. Parecer contrário. Requerimento 
n2 766. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para 
um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Ex". 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(Bioco/SB-SE. Para um esclarecimento.) - Sr. Pre
sidente, peço a atenção do nobre Relator Lúcio Al
cântara para esta emenda, já que a mesma foi ins
pirada em um projeto de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, hoje Presidente da Re
pública. 

Faço a previsão, Sr. Presidente, diante da 
compreensão que S. Ex" teve para com o Senador 
Ademir Andrade, recomendando o voto favorável à 
emenda desse ilustre Senador. Solicito, portanto, 

que o Relator faça o mesmo: recomende o voto fa
vorável à emenda inspirada em um projeto que rece
beu o número 153 no Senado Federal, do ano de 
1989, sobre financiamento público exclusivo de cam
panha eleitoral. Digo melhor: não é exclusivo, por
que não prevê financiamento privado, mas deixa li
vre para que isso possa acontecer. 

Sr. Presidente, em resumo, a Emenda nº 119, 
que já tive oportunidade de discutir antes, refere-se 
ao Fundo Partidário. Queremos prestigiar essa insti
tuição, que já existe por intermédio da Lei n2 9.096, 
de 1995. O Fundo Especial de Assistência Financei
ra, o Fundo Partidário, já acolhe recursos do Orça
mento da União, ou seja, da sociedade, para manter 
os partidos. Diz-se que é um escândalo o financia
mento de campanha política com dinheiro do povo. 
Só se esquecem de dizer que os partidos políticos 
estão sendo financiados na manutenção de suas se
des, na contratação de pessoal, na manutenção de 
suas fundações, com dinheiro da sociedade, com di
nheiro público. 

O Orçamento da União contemplou o Fundo 
Partidário para os partidos políticos, que é coorde
nado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com R$42 
milhões. De onde vem esse dinheiro, Sr. Presiden
te, Sri!s e Srs. Senadores? Vem do Orçamento da 
União. O que estamos propondo é que haja uma 
extensão do Fundo Partidário, no sentido de que 
os recursos a ele alocados pelo Orçamento da 
União sejam destinados ao financiamento das 
campanhas eleitorais. Com isso, estaremos colo
cando em pé de igualdade, na mesma situação, os 
que estão no Governo e os que estão na Oposi
ção. Se levarmos em consideração que só pode 
contar com recursos quem está no Governo - na 
realidade, o financiamento fica muito mais facilita
do para quem detém o poder no momento -, seria 
melhor que não constasse financiamento algum. 
Nesta eleição, com o Presidente da República na 
cadeira de Presidente disputando a reeleição, qual 
a empresa que se arriscará a dar uma ajudazinha 
aos partidos de Oposição? 

A emenda n2 119, que está na página 71 do 
avulso distribuído pela Casa, terá, tenho certeza 
absoluta, encaminhamento favorável por parte do 
Sr. Relator, porque se trata de um projeto de inspi
ração do Senhor Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Relator, sem assim o 
desejar. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, não obstante a superior inspiração que bus
cou o Senador Antonio Carlos Valadares para formu
lar a sua proposta, solicito à Mesa, sem entrar no 
mérito, que considerasse prejudicada a emenda, 
porque acabamos de votar, rejeitando-a, a emenda 
do nobre Senador Jefferson Péres, que tratava da 
matéria. 

Portanto, indago se não é o caso de ser consi
derada prejudicada a emenda de iniciativa do nobre 
Senador Antonio Carlos Valadares, que trata do 
mesmo assunto: financiamento público para as cam-
panhas eleitorais. " 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carias Magalhães) 
~ ~ Mesa entende que ela é mais ampla e, con
seqüentemente, não pode ser considerada idên
tica. O veredicto do Plenário vai ser novamente 
dado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Pelas razões já expostas anteriormente, quando da 
apreciação da emenda do nobre Senador Jefferson 
Péres, somos de parecer contrário à emenda do Se
nador Antonio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer é contrário. 

Os Srs. Líderes podem orientar as suas Banca
das. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI} - Sr. Pre
sidente, o PFL acompanha o Relator votando, con
seqüentemente, "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O PFL vota 'não". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) -Tem ra
zão, Sr. Presidente, vota "não", acompanhando o 
Relator. Foi voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Como vota o Bloco? 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTAA (Bloco/PT
SE} -Com Fernando Henrique, Marco Maciel e Jar
bas Passarinho, vota "sim'. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Vota 'sim'. 

Como vota o PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 
Presidente, o PTB vota "não", acompanhando oRe
lator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos ~1agalhães) 
- Como vota o PPB? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Vota a 
favor da emenda, contra o Relator;homenageando 
não o atual Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
mas um dos primeiros subscritores do Projeto de Lei 
n2 153/89, o Presidente da Fundação Milton Cam
pos, Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Como vota o PSDB? 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O 
PSDB, Sr. Presidente, vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O PSDB vota 'não". 

Os Srs. Senadores já podem votar a emenda, 
que é idêntica, porém mais abrangente, à que já foi 
rejeitada e que tem parecer contrário. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, a questão continua em aberto no PMDB, 
e eu voto "sim", acompanhando o Senador. Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O PMDB considera a questão aberta, embora o 
seu Líder vote 'sim'. : ·· 

Ainda teremos, depois, uma única votação. 
A sessão está prorrogada por mais 15 minutos. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Vai ser encerrada a votação. (Pausa). 

Votaram Sim 24 Srs. Senadores; e Não, 38. 
Não houve abstenções. 
Total: 62 votos. 
Foi rejeitada a emenda. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N2 119-PLEN 

Inclua-se onde couber: 
Art. Fica revogada o art. 39 da Lei n2 9.096, de 

19 de setembro de 1995, passando este a vigorar, 
bem como os artigos 38 e 44 da mesma lei, com a 
seguinte redação: 

"Art. 38. O Fundo Especial de Assis
tência Rnanceira aos Partidos Políticos 
(Fundo Partidário) é constituído por: 

I - dotações orçamentárias da União e 
respectivos créditos adicionais para o finan
ciamento público de campanhas eleitorais e 
para as finalidades a que se referem os inci
sos I, 11, III e IV do art. 44. 

11 - multas e penalidades pecuniárias 
aplicadas nos termos do Código Eleitoral a 
leis conexas. 

Parágrafo único. Visando assegurar os 
princípios da igualdade entre partidos e can
didatos na disputa eleitoral e o da probidade 
na aplicação dos recursos recebidos do 
Fundo Partidário, a lei disciplinará, dentre 
outras matérias, as seguintes: 

I -distribuição proporcional dos recursos 
do Fundo Partidário entre os partidos registra
dos perante a Justiça Eleitoral e que tenham 
na Câmara dos Deputados uma bancada elei
ta com dez parlamentares, no mínimo; 

11 - prestação de contas, perante o Tri
bunal Superior Eleitoral, dos recursos rece
bidos pelos partidos, e pelas coligações; 

III - fixação de penalidades a partidos 
políticos e candidatos pela infringência das 
normas prescritas nesta lei e leis conexas; 

IV - propaganda nos meios de comunica
ção.• 

"Art. 39. No ano em que se realizar o 
pleito, para atender ao custeio exclusiva
mente público da campanha eleitoral dos 
partidos políticos e coligações, a lei orça
mentária respectiva e seus créditos adicio
nais, consignarão recursos para o Fundo 
Partidário, no anexo do Poder Judiciário, ao 
Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 12 A dotação a que se refere o caput 
deste artigo não poderá ultrapassar o valor 
eqüivalente ao número de eleitores do País 
multiplicado por R$7,00 (sete reais), em va
lores de outubro de 1997, tomando-se por 
base o eleitorado existente em 31 de de
zembro do ano anterior. 

§ 22 É vedado aos partidos políticos e 
aos candidatos receberem, direta ou indire
tamente, sob qualquer forma ou pretexto, 
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimá
vel em dinheiro, inclusive através de publici
dade de qualquer espécie procedente de 
pessoas físicas ou jurídicas. 

'Art. 44. Os recursos do Fundo Parti
dário previstos no art. 38. inc. 11, desta lei, 
serão aplicados: 

I - na manutenção das sedes e servi
ços do partido, permitido o pagamento de 
pessoal, a qualquer título, este último até o 
limite máximo de vinte por cento do total re
cebido; 

11- na propaganda doutrinária e política; 
III- no alistamento; 
IV - na criação e manutenção de Institu

to ou Fundação de pesquisa e de doutrinação 
e educação política, sendo esta aplicação de 
no mínimo vinte por cento do total recebido. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votação da Emenda n2 124, com..parecer contrá
rio. Requerimento 769. 

Concedo a palavra ao Relator. 
Essa é a yltima votação, se houver. 
O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB-CE. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, o nobre Senador José Eduardo Outra 
quer estabelecer valores máximos para as campa
nhas de Presidente da República, Governador, De
putado, e, nesse sentido, resgata o que previa o pro
jeto da Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Perdoe-me, o Senador José Eduardo Outra deve
ria falar antes. 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Tive 

a impressão de que o Relator havia sido convocado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- Eu convoquei, mas, como o Plenário deseja que a 
sessão chegue ao seu término, deixei, por culpa mi
nha, de dar a palavra ao Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
não bati tanto no Relator quanto o Senador Ademir 
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Andrade, mas pediria que S. Ex" analisasse essa 
emenda com carinho. Disse, inclusive, que iria retirar 
o destaque, caso fosse aprovada a emenda do fi
nanciamento público. Como não o foi, vou insistir na 
emenda, pelo menos para tentar diminuir um pouco 
a influência do poder econômico. 

O projeto, como está, simplesmente estabelece 
que o Partido vai dizer quanto vai gastar, e aí está li
berado - o céu é o limite. A fiscalização vai simples
mente verificar se o candidato gastou mais do que 
deveria. Quer dizer, abrem-se, escancaram-se as 
portas para o poder econômico 

Estou restabelecendo o projeto da Câmara, 
que impõe limites máximos de gastos, seja para Pre
sidente da República, Governador, Deputado Esta
dual, e assim sucessivamente, já que não aprova
mos o financiamento público, que seria uma forma 
de se dar um mínimo de eqüidade de tratamento nas 
eleições. De outra forma, aqueles que terão a con
cordância da maior parte dos empresários e ban
queiros vão ter oportunidade de arrecadar e gastar 
os limites que bem entenderem. 

Portanto, para minimamente controlarmos a in
fluência do poder econômico nas eleições, estamos 
restabelecendo esses tetos, para que sejam o limite 
de gastos em cada uma das eleições majoritárias e 
proporcionais. 

Pedimos ao nobre Senador Lúcio Alcântara 
que reveja o seu parecer e se pronuncie favoravel
mente à emenda. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador Lú
cio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o Senador José Eduardo Outra invocou 
um precedente que não vem ao caso. Poderia pare
cer que havia algum componente masoquista da mi
nha parte e que eu gostasse de sofrer. 

O que acolhi foi o princípio da proposta do Sena
dor Ademir Andrade, que me pareceu inteiramente justa 

No caso, só vejo sentido em se estabelecerem 
tetas, valores para essas campanhas, se admitido o 
financiamento público. Tanto assim que o Senador 
José Eduardo Outra resgata valores previstos no 
projeto da Câmara. 

O que estamos adotando como proposta é a 
mesma solução que foi dada para a campanha de 
1994. Cabe a cada Partido informar à Justiça Eleito
ral qual é o teto da campanha para Presidente, Go
vernador, Senador ou Deputado, e aí todos ficarão 
sabendo qual o valor que o Partido pretende gastar. 

Isso, inclusive, é divulgado. Vejo, muitas vezes, 
críticas da própria imprensa quanto às cifras que deter
minados Partidos propõem para os seus candidatos. 

Portanto, nosso parecer é contrário, para guar
dar coerência com a exclusão do financiamento pú
blico para a eleição de 1998. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- O parecer é contrário à emenda. 

Evidentemente, os Srs. Senadores que querem 
votar com o parecer votam 'não"; os Srs. Senadores 
que querem votar com a emenda votam "sim'. 

Peço aos Srs. Senadores que votem antes de 
se retirarem. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto 'não". 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-O PSDB vota "não'. 

Como vota o PFL? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- Sr. Pre

sidente, o PFL vota 'não". 
Como vota o PMDB? 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 

Presidente, a questão é liberada, mas voto "sim', Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Como vota o Bloco? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE) 
-O Bloco, naturalmente, vota 'sim', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Canos Magalhães) 
-O Bloco vota 'sim". 

Quero avisar, antes que os Srs. Senadores se 
retirem, que, atendendo à solicitação do Senador 
José Eduardo Outra, a votação da matéria da Previ
dência ficará para a próxima terça-feira, e, se pros
seguir, também na quarta-feira. Mas na terça-feira 
começará a votação. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem V. Ex" a palavra. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda tere
mos outra sessão hoje? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Levando em conta o desejo de V. Ex", não haverá 
sessão ordinária hoje. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA) - Sou grato 
a V. Ex", Sr. Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP) -
Sr. Presidente, se não houver sessão ordinária hoje 
à tarde, seria possível usar da palavra~agora? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço a V. Ex" que aguarde um momento, já que 
estamos encerrando a votação. Logo em seguida 
darei a palavra a V. Ex". (Pausa.) 

Quem vota com o Relator vota "não"; quem 
vota com a emenda vota 'sim". 

(Procede-se à votação) 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

EMENDA ri.Jo 124-PLEN AO PROJETO DE l.EI DA CÂMARA N° 37, DE 1997 

N° Sessão: 2 
Data Sessão: 17/09/1997 

I Partido UF~ Nomouu~~ 
BLOC< < AI!O fADE 

Pl 

-~ >MaD 
PFL ) PEREIRA 

PfL I PI FREITAS NETO 

":." I ~ 
PfL [PI ~ 

PM06 = ~ PMOB· I RR <>AO FRANCA 

PR. ' HOU.ANDA 
PfL 
PfL BA JOSAPHAT MARINHO 

PfL "" 
PR. SE fK= ALVES 
FTB PR 

~i~RA 

~a 
PPS I PI 

PS08 

PMDB ~ 
I 

llresid~ ANTONIO CARLOS MAc.oor ~••• 
1D Sec.: • 
Z'Sec.:• 
30Sec.:. 
4'b Sec.: • 

I Opernd.: HELIO F. UMA 

N9 Vot.:· -9' 

. 

. 

IM 

SIM 

"' NAO 
NAO 

!AO 
!AO 
!AO 

!AO 

"" 

SIM • • 

SlM 
NAO 
NAO 
NAO 

.J'IAO 

OM 

"' s 
s 
N 

N 

Votos Sim: 21 

Votos Não: 38 

Votos Abst: O 

Data Inicio: 17/09/1997 

Data Fim: 17/09/1997 

Hora Inicio: 14:45:17 

Hora Fim: 14:53:39 

I Part<lo luF Nomo do Senador Voto 

PSOB IMAC:HAOO 

PSOB IAL . 
PTB DF VALMIR CAMPELO 

PFl. ORNELAS 

. 

Total: 59 

Ern;ssOo em: 17109197 -, 14:53 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Encerrada a votação. 

Votaram SIM 21 Srs. Senadores; e NÃO, 38. 
Não houve abstenção. 
Total: 59 votos. 
Foi rejeitada a emenda. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N° 124-PLEN 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo: 

'Art. Os valores máximos a serem gastos 
em campanhas eleitorais são os seguintes: 

1-no caso de candidatos a Presidente da 
República, o equivalente ao número de eleito
res do País muftiplicado por R$0,15 (quinze 
centavos de reaQ, não podendo ultrapassar 
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); 

11 - no caso de candidatos a Governa
dor de Estado e do Distrito Federal, o equi
valente ao número de eleitores da respectiva 
unidade da Federação multiplicado por 
R$0,80 (oitenta centavos de real), não po
dendo ultrapassar R$8.000.000,00 (oito mi
lhões de reais); 

III - no caso de candidatos a Prefeito, 
o equivalente ao número de eleitores do Mu
nicípio multiplicado por R$2,00 (dois reais), 
não podendo ultrapassar R$5.000.000,00 
(cinco milhões de reais); 

IV - no caso de candidatos a Senador, 
o equivalente ao número de eleitores da res
pectiva unidade da Federação multiplicado 
por R$0,30 (trinta centavos de real), não po
dendo ultrapassar R$3.000.000,00 (três mi
lhões de reais); 

V - no caso de candidatos a Deputado 
Federal, Deputado Estadual e Deputado 
Distrital, R$300.000,00 (trezentos mil reais), 
independentemente do número de eleitores 
da unidade da Federação; 

V1 - no caso de candidatos a Vereador, o 
equivalente a vinte por cento do valor definido 
no 1nc1so III, não podendo ultrapassar 
R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). 

Parágrafo único. Gastar recursos além 
dos valores máximos definidos neste artigo 
sujeita o candidato ao pagamento de multa 
no valor de cinco a dez vezes a quantia em 
excesso e a cassação do respectivo regis
tro, ou perda do diploma, se já eleito. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
A Presidência declara prejudicadas as Emendas nOS 

5, 28, 29, 64, 65, 100, 107, 108, 111, 127, 128 e 
131. 

São as seguintes as emendas declara
das prejudicadas: 

EMENDA Nº 05 - CCJ 

Dê-se ao§ 1° do art. 10 a seguinte redação: 

"Art. 1 O ................................................ . 
§ 1º No caso de coligação para as eleiçõ

es proporcionais, independentemente do núme
ro de partidos que a integram, poderão ser re
gistrados candidatos até cento e cinqüenta por 
cento do número de lugares a preencher.' 

EMENDA Nº 28- CCJ 

Acrescente-se, após o art. 7 4, o seguinte arti
go, renumerando-se os demais: 

"Art. Além das proibições estabeleci
das no artigo anterior, o Presidente e o Vice
Presidente da República, assim como os 
Governadores e Vice-Govemadores dos Es
tados e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
Vice-Prefeitos, quando candidatos à reelei
ção, não poderão, desde a data da sua es
colha em convenção partidária: 

I - utilizar-se para transporte pessoal e 
de colaboradores de sua campanha e de 
representantes dos meios de comunicação 
social, para participar de atividades eleito
rais, de transportes oficiais ou de veículos 
automotores, embarcações ou aeronaves 
pertencentes à Administração Pública Direta 
ou lndireta, salvo .se ressarcidos os custos 
desse transporte, nos termos desta lei; 

· 11 - aludir à sua condição de candidato, 
ou pedir voto para si ou para terceiros, quan
do da inauguração de obras ou serviços pú
blicos de seus respectivos governos, permiti
da a participação nessas inaugurações; 

III - baixar atas que impliquem na ou
torga de permissões ou benefício fiscal de 
qualquer natureza a pessoas físicas ou jurí
dicas que, por qualquer forma, participem, fi
nanciem ou venham a financiar as respecti
vas campanhas, exceto quando a outorga ou 
o benefício decorra de processo licitatório ou 
de disposição legal ou tenha caráter geral; 

IV - fazer pronunciamento em cadeia 
de rádio, televisão, fora do horário eleitoral 
gratuito, salvo quando tratar-se de matéria 
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urgente, relevante e característica das fun
ções de governo. 

Parágrafo único. A violação das proibi
ções estabelecidas neste artigo sujeita o 
candidato, além da imediata suspensão da 
conduta ou do ato, à multa de dez mil a vinte 
mil reais, que será dobrada, no caso de rein
cidência, podendo, ainda, no caso de reite
ração da conduta ou dos atos, implicar no 
cancelamento do registro do candidato. 

EMENDA Nº 29-CCJ 

Dê-se ao art. 75 a seguinte redação: 

'Do uso do Transporte Oficial pelos can
didatos à reeleição para Presidente e Vice
Presidente da República e Governador e Vice
Govemador do Estado ou do Distrito Federal. 

Art. 75. Quando, nos seus desloca
mentos para participar de atividades eleito
rais, o Presidente e o Vice-Presidente da 
Repúblcia, os Governadores e V"ICe-Govema
dores de Estado ou do Distrito Federal, os Pre
feitos e V"~ee-Prefeitos tiverem, por razões de 
segurança, de se utilizar de meios de transporte 
oficiais colocados à sua disposição ou perten
centes á administração pública direta ou il"ldire
ta, observar-se-ão os seguintes procedimentos: 

l - os custos do meio de transporte uti
lizado serão ressarcidos à Fazenda Pública 
mediante pagamento pelos partidos ou coli
gações dos candidatos, tendo por base os 
critérios de custos fixados neste artigo; 

11 - as autoridades a que se refere este 
artigo poderão levar em sua comitiva o pes
soal indispensável à sua segurança pessoal, 
bem como assessores e funcionários cujos 
serviços sejam requeridos pela repre
sentação do seu cargo ou para o exercício 
das funções de governo, excluída em rela
ção a esses servidores a obrigatoriedade de 
ressarcimento dos custos do transporte a 
que se refere a alínea anterior. 

lll - poderão acompanhar o candidato 
em suas viagens de finalidades eleitorais, 
auxiliares e colaboradores de sua campa
nha, bem como representantes dos meios 
de comunicação social, sendo, nestes ca
sos, ressarcidos os custos do transporte, 
nos termos do item I, cabendo aos partidos 
e coligações o pagamento do transporte dos 
auxiliares e colaboradores, e o pagamento 
pelo transporte dos representantes dos 

meios de comunicação social às respectivas 
pessoas jurídicas; 

IV - quando a viagem para fins eleito
rais ocorrer em seqüência ou antecedendo 
viagem para participar de atos oficiais, a ob
rigatoriedade de ressarcimento dos custos 
aplica-se somente ao trecho entre a cidade 
em que se derem os atos oficiais e a cidade 
onde ocorrerem as atividades eleitorais; 

V - quando, no trecho da viagem para 
fins eleitorais, não houver linhas comerciais 
regulares de transporte cujos preços possam 
servir de base para o ressarcimento dos cus
tos, estes serão f~xados tendo por base os 
custos pàr pessoa de meio de transporte co
mercial equivalente ou assemelhado. 

Parágrafo único. O ressarcimento pelo 
uso de transporte oficial terá por base o tipo 
de transporte usado e a respectiva tarifa de 
mercado cobrada no trecho correspondente, 
ressalvado o uso do avião presidencial, que 
terá por bae a tarifa média do aluguel de 
aeronave de propulsão a jato do tipo taxi-aé
reo, bem como o número .de lugares por 
aeronave e o total de membros da comitiva 
a ser transportado. 

EMENDA Nº 64-PLEN 

Emenda Substitutiva 
(PLC nº 37/97) 

Estabelece nonnas para as eleições 
de 3 de outubro de 1998 e dá outras provi
dências. 

Substitua-se no caput e no§ 1º do artigo 9º as 
expressões abaixo: no caput a expressão: 'cento e 
vinte por cento do número de lugares a preencher' 

pela expressão: 'cento e cinqüenta por cento 
do número de lugares a preencher" 
no § 12 a expressão: "cento e cinqüenta por cento 
do número de lugares a preencher' 

pela expressão: 'cento e oitenta por cento do 
número de lugares a preencher" 

EMENDA Nº 65-PLEN 

Emenda de Plenário n" ao PLC nº 37, de 1997 

Dê-se a seguinte redação ao art. 1 O do PLC nº 
3797/: 

Art. 1 O. Cada partido poderá registrar 
candidatos para as eleições proporcionais 
até duzentos por cento do número de luga
res a preencher. 
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Parágrafo único. No caso de coligação para 
as eleições proporcionais, independentemente 
do número de partidos que a integrem, só 
poderão ser registrados candidatos até du
zentos e cinqüenta por cento do número de 
lugares a preencher. 

EMENDA N° 100-PLEN 

Dê-se ao inciso 11 do art. a seguinte redação: 

- aludir à sua condição de candidato, 
ou pedir voto para si ou para terceiros, quan
do da inauguração de obras ou serviços pú
blicos de seus respectivos governos, permiti
da a participação nessas inaugurações, as 
quais não devem ser veiculadas na publici
dade oficial dos órgãos públicos federais, 
estaduais, distritais ou municipais ou das res
pectivas entidades da administração indireta, 
nos três meses que antecedem ao pleito. 

EMENDA N2 107-PLEN 

Dê-se ao art. 74, inciso VIl do Projeto a seguin
te ;edação: 

- realizar, no ano de eleição, antes do prazo fi
xado no inciso anterior, despesas com publicidades: 

a) dos órgãos públicos federais, esta
duais, distritais ou municipais que excedam, 
em cada mês, a nona parte da média de 
gastos efetuados com base em dotações ex
pressamente destinadas a campanhas publi
citárias nos respectivos orçamentos dos três 
últimos exercícios; 

b) excedam, no caso das entidades da 
administração indireta e fundos e fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público, a 
média dos gastos efetuados com a mesma 
finalidade nos três últimos exercícios, exece
tuada a propaganda de produtos e serviços 
que tenham concorrência no mercado; 

EMENDA N2 108-PLEN 

Acrescente-se às Disposições Transitórias o 
seguintE: artigo: 

- realizar, no ano de eleição, antes do 
prazo fixado no inciso anterior despesas 
com publicidades: 

a) dcs órgãos públicos federais, esta
duais, distritais ou municipais que excedam, 
em cada mês, a nona parte da média de 
gastos efetuados com base em dotações ex
pressamente destinadas a campanhas publi-

citárias nos respectivos orçamentos dos três 
últimos exercícios, ressalvados os dispên
dios em caráter extraordinário autorizados 
pela Justiça Eleitoral; 

b) excedam, no caso das entidades da 
administração indireta e fundos e fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público, a 
média dos gastos efetuados com a mesma 
finalidade nos três últimos exercícios, exce
tuada a propaganda de produtos e serviços 
que tenham concorrência no mercado, res
salvados os dispêndios em caráter extraordi
nário autorizados pela Justiça Eleitoral; 

EMENDA N2 111-PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara N" 37, de 1997 
Dê-se ao art. 75 do Projeto a seguinte redação: 

"Art. 75. O ressarcimento das despesas 
com o uso de transporte oficial pelo Presiden
te da República, pelo Governador de Estado 
ou pelo Prefeito e suas respectivas comitivas, 
em campanha eleitoral e em atividades cone
xas, será de responsabilidade do partido políti
co ou coligação a que esteja vinculado e obe
decerá aos seguintes parâmetros: 

I - as despesas com viagem mencio
nadas neste artigo devem ser qualificadas 
como gastos eleitorais; 

11 - para uma viagem que inclua para
das relacionadas com a campanha e para
das não relacionadas com a campanha, a 
parcela do custo da viagem referente à ativi
dade de campanha deve ser qualificada 
como gasto eleitoral; 

III - se qualquer atividade de campa
nha, além de contados políticos eventuais, 
ocorrer numa parada, esta parada de~e ser 
considerada relacionada a campanha; 

IV - será elaborado pelo candidato que 
utilize transporte oficial um itinerário para 
cada viagem, que será colocado à disposi
ção da Justiça Eleitoral antes da realização 
da viagem, contendo a hora de chegada e 
de partida, o tipo de eventos aos quais está 
relacionada, além da lista de todos os pas
sageiros, com a designação de quais são re
lacionados com à campanha eleitoral: 

§ 12 Atividade de carr.panha de que 
trata o inciso III deste artigo inclui solicitar, 
fazer ou aceitar contribuições e expressa
mente advogar a eleição de candidato, além 
de serem levados em consideração outros 
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fatores como a hora e o local d;;~ realização 
dos eventos, a expressõês utilizadas, as 
afirmações feitas, bem como a substãncia 
dos discursos proferidos; 

§ 22 O ressarcimento de que trata este 
artigo dar-se-á no prazo de dez dias úteis da 
realização do pleito, em primeiro turno, ou 
segundo, se houver, mediante cobrança ex
offício do órgão competente de controle in
terno e terá por base: 

I - a mais baixa tarifa aérea de primei
ra classe, por pessoa, sem restrições e sem 
descontos, disponível para a hora viajada, 
no caso de viagem para cidade regularmen
te servida por linha aérea comercial; ou 

11 - a mais baixa tarifa aérea comercial 
de classe económica, por pessoa, sem res
trições e sem descontos, disponível para a 
hora viajada, no caso de viagem para cidade 
regularmente servida por linha aérea comer
cial com serviço de classe económica e não 
regulamente servida por linha aérea com pri
meira classe; 

III - no caso de viagem para cidade 
não servida regularmente por linha aérea co
mercial, a tarifa comercial de vôo charter 
numa aeronave de tamanho suficiente para 
acomodar a equipe de campanha, incluindo 
o candidato, os repórteres e o pessoal da 
segurança do candidato; 

§ 32 O uso de meios de transportes go
vernamentais outros que não aeronaves, 
para viagem de campanha, deve ensejar o 
ressarcimento de que trata o § 22 deste arti
go, com base num valor igual ao aluguel co
mercial de um meio de transporte de tama
nho suficiente para acomodar a equipe de 
campanha, incluindo o candidato, os repór
teres e o pessoal da segurança. 

§ 42 O uso de acomodações pagas por 
entidade governamental, incluindo alojamen
to e salas de reunião, durante viagem de 
campanha, enseja o ressarcimento de que 
trata o § 22 deste artigo com base num valor 
igual ao preço normal e usual cobrado pelas 
acomodações, devendo o partido ou coliga
ção a que esteja vinculado o candidato man
ter documentação comprobatória do total 
pago. 

§ so (atual § 2") 

§ 62 (atual § 3") 

EMENDA N2 127-PLEN 

Inclua-se no artigo que proíbe aos agentes pú
blicos, nos três meses que antecederem o pleito, 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportuni
dade entre candidatos nos pleitos eleitorais, a se
guinte alínea: 

"Art. 75 ................................................ . 

11 - fazer pronunciamento em cadeia 
de rádio e televisão, fora do horário eleitoral 
gratuito, salvo quando tratar-se de matéria 
urgente, relevante e característica das fun
ções de governo." 

EMENDA N2 128-PLEN 

Emenda ao Projeto de Lei da Câmara n" 37, de 1997 

Inclua-se no artigo que proíbe aos agentes pú
blicos, nos três meses que antecederem o pleito, 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportuni
dade entre candidatos nos pleitos eleitorais, a se
guinte alínea: 

"Art. 73 ...•...................................•......... 
VI- ..........•..........................•................ 

b) com exceção da propaganda de pro
dutos e serviços que tenham concorrência no 
mercado, autorizar publicidade institucional 
dos atos, programas, obras e serviços e cam
panhas dos órgãos públicos federais, esta
duais e municipais, ou das respectivas entida
des da administração indireta, salvo em caso 
de grave e urgente necessidade pública, as
sim reconhecida pela Justiça Eleitoral. • 

EMENDA N2 131-PLEN 

O inciso VI, art. 74, alínea c do PLC n2 37/97, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 74 ................................................ . 

VI - fazer pronunciamento em cadeia 
de rádio e televisão, fora do horário eleitoral 
gratuito, salvo quando tratar-se de matéria 
urgente, relevante e característica das fun
ções de governo, mediante prévia autoriza
ção da Justiça Eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magaihães) 
-A matéria vai à Comissão Diretora para votação fi
nal. (Pausa.) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo redação final, que será lido pelo Sr. Pri
meiro Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 
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PARECER No 497, DE 1997 

COMISSÃO DIRETORA 

Redação final das Emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 

37, de 1997 (n• 2.695, de 1997, na Casa de 
Origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 1997 (n• 2.695, de 1997, na Casa de Origem), 
que estabelece normas para as eleições. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 1997. 

Antônio Carlos Magalhães 

Ronaldo Cunha Lima 

Carlos Patrocínio 

Joel de Hollanda 

Marluce Pinto 
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ANEXO AO PARECER No 497, DE 1997 

Redação fmal das Emendas do 
Senac!-o ao Projeto de Lei da Câmara no 
37, de 1997 (no 2.695, de 1997, na Casa de 
Origem). 

Estabelece normo.s para as eleições. 

Emendan°l 
(Corresponde à Emenda no 1 - CCJ) 

Suprima-se o art. 5°. 

Emendan°2 
(Corresponde à Emenda no 3 - CCJ) 

Dê-se ao § 1 o do art. go a seguinte redação: 

"Art. go ·························································••••••••••••••---

§ 1 o Aos detentores de mandato de Deputado Federal, 
Estadual ou Distrital, ou de Vereador e aos que tenham 
exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que 
estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o 
mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados." 

Emendan°3 
(Corresponde à Emenda no 4- CCJ) 

Dê-se ao § 2° do art. 8° a seguinte redação: 

"Art. 8°. ······································································ 
§ 2° Para a realização das convenções de escolha de 

candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente 
prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados 
com a realização do evento." 
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Emendan°4 
(Corresponde à Emenda no 66- Plenário) 

Dê-se ao caput do art. I O a seguinte redação: 

"Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a 
Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias 
Legislativas e Câmaras Municipais, até 150% (cento e 
cinqüenta por cento), do número de lugares a preencher." 

Emenda nos 
(Corresponde à Emenda n° 67- Plenário) 

Dê~se ao § 1 o do art. 10 a seguinte redação: 

"Art. I O ••.•.•.•••.••••..•••••.••••.••••.•••••••••.••..•.•••.•.••••••••••.••••••• 

§ 1 o No caso de coligação para as eleições proporcionais, 
independentemente do número de partidos que a integrem, 
poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de 
lugares a preencher." 

Emendano6 
(Corresponde à Emenda no 6 - CCJ) 

Suprima-se o § 2o do art. 1 O. 

Emendan°7 
(Corresponde à Emenda no 39- CCJ) 

Dê-se ao § 3o do art. 10 a seguinte redação: 

"Art. I 0 ......•...•.....•....................................................... 

§ 3° Do número de vagas resultante das regras previstas 
neste artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o 
mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta 
por cento) para candidaturas de cada sexo." 
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Emendan°8 
(Corresponde à Emenda n° 59 - CCJ) 

Acrescente-se ao § 1 o do art. 11 o seguinte inciso: 

"Art.ll. ·································································· 

vm - fotografia do candidato, nas dimensões 
estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para ~feito do 
disposto no§ 1° do art. 60." 

Emendan°9 
(Corresponde à Emenda no 60 - CCJ) 

Acrescente-se ao art 11 o seguinte parágrafo: 

.. Art. 11. ······································································ 
§ 5° A~ a data a que se refere este artigo, os Tribunais e 

Conselhos de Contas deverão tomar disponíveis à Justiça 
Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao 
ex~rcício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 
irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão 
competente, ressalvados os casos em que a questão estiver 
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja 
sentença judicial favorável ao interessado." 

Emendan°10 
(Corresponde à Emenda n° 7 - CCJ) 

Dê-se ao caput do art. 14 a seguinte redação: 

••Art. 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os 
candidatos que: 

I - a~ a data da eleição forem expulsos do partido, em 
processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam 
observadas as normas estatutárias; 

II - apoiem ou façam propaganda de candidato a cargo 
eletivo inscrito por outro partido ou, de qualquer forma, 
recomendem seu nome ao sufrágio do eleitor." 

Setembro de 1997 
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Emenda no 11 
(Corresponde à Emenda n° 8- CCJ) 

Suprima-se o § 2° do art. 15. 

Emenda no 12 
(Corresponde à Emenda no 42 - CCJ) 

Inclua-se, após o art. 15, o seguinte artigo: 

''Art. Até quarenta e cinco dias antes da data das eleições, 
os Tribunais Regionais Eleitorais enviarão ao Tribunal 
Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de 
dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e 
proporcionais, da qual constará obrigatoriamente. a referência 
ao sexo e ao cargo a que concorrem." 

Emendan°13 
(Corresponde à Emenda no 9 - CC.J) 

Suprimam-se os §§ 1 o ao 9° do art. 16 e o art. 17. 

/ 
/ 

Emendan°14 
(Corresponde à Emenda no 72- Plenário) 

Acrescente-se após o art. 17 o seguinte artigo, renumerando-se os demais: 

"Art. Juntamente com o pedido de registro de seus 
candidatos, os partidos e coligações comunicarão à Justiça 
Eleitoral os valores · máximos de gastos que farão por 
candidatura em cada eleição que concorrerem. 

§ 1 o Tratando-se de coligação, cada partido que a integra 
fixará o valor máximo de gastos de que trata este artigo. 

§ 2° Gastar recursos além dos valores declarados nos 
termos deste artigo sujeita o responsável ao pagamento de 
multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso." 
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Emendan° 15 
(Corresponde à Emenda no 10 - CCJ) 

Dê-se ao caput do art. 18 a seguinte redação: 

Setembro de 1997 

"Art. 18. Até dez dias úteis após a escolha de seus candidatos em 
convenção, o partido constituirá comitês financeiros, com a finalidade 
de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais." 

Emendan° 16 
(Corresponde à Emenda no 11 - CCJ) 

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação: 
-

"Art. 19. O candidato a cargo eletivo fará, diretarnente ou--
por intermédio de pessoa por ele designada, a administração 
financeira de sua campanha, usando recursos repassach, pelo 
comitê, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, 
recursos próprios ou doações d~ pessoas físicas ou jurídicas, 
na forma estabelecida nesta Lei." 

Emendan°17 
(Corresponde à Emenda no 46 - CCJ) 

Acrescente-se ao art. 21 o seguinte § 2o, renumerando-se como § 1 o o atua1 . 
parágrafo único: · 

"Art. 21 •.•.•....•.••••......•...••...•....•.••.........••...............••.............•.• 

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica aos casos de 
candidatura para Prefeito e Vereador em Municípios onde não 
haja agência bancária, bem como aos casos de candidatura 
para Vereador em Municípios com n ~nos de vinte mil 
eleitores." 

Emendan°18 
(Corresponde à Emenda 0° 12 - CCJ) 

O inciso II do § 1 o do art. 22 passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 22 ........... ~ ..........•..........•............................. 
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§ 1 o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

II - no caso em que o candidato utilize recursos próprios, 
ao valor máximo de gastos estabelecido pelo seu partido, na 
forma desta lei." 

Emendan°19 
(Corresponde à Emenda no 13 - CCJ) 

Inclua-se o seguinte inciso m no § I o do art. 22, e acrescente-se o seguinte 
§ 2o a esse artigo, renumerando o atual § 2° para § 5°: 

"Art. 22 .................................................................. . 

§ I o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~-no caso de pessoa jurídica, a 2% (dois por cento) da 
receita operacional bruta do ano anterior ao da eleição. 

§ 2° Os percentuais de que tratam os incisos I e m do 
parágrafo anterior poderão ser excedidos, desde que as 
contribuições e doações não sejam superiores a setenta mil 
UFIR e trezentas mil UFIR, respectivamente." 

Emendan°20 
(Corresponde à Emenda no 14 - CCJ) 

Incluir o ·§ 4° no art. 22, com a redação dada pelo § 3° do art. 83. 

"Art 22 ...........................................................•.................•... 

§ 4° Sem prejuízo do disposto no p~o anterior, a 
pessoa jurídica que ultrapassar o limite fixado no § 1 o estará 
sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de 
celebrar contratos com o Poder Público pelo período de cinco 
anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo no 
qual seja assegurada ampla defesa." 

Emendan°21 
(Corresponde à Emenda n° 15 - CCJ) 

Inclua-se o seguinte § 6° ao art. 22: 

"Art 22. ········································-······················· 
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§ 6° Doações feitas diretamente nas contas de partidos e 
candidatos deverão ser efetuadas por meio de cheques 
cruzados e nominais." 

Emendan°22 
(Corresponde à Emenda no 16- CCJ) 

Setembro de 1997 

Inclua-se a redação do art. 84 como art. 23, renumerando-se os demais: 

"Art. 23. É vedado a partido e candidato receber, direta ou 
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, 
inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, 
procedente de: 

I - entidade ou governo estrangeiro; 

II - órgão da administração pública direta e indireta ou 
fundação mantida com recursos provenientes do Poder 
Público; 

m - concessionário ou permissionário de serviço 
público; 

IV- entidade de direito privado que receba, na coidição 
de beneficiária, contribuição compulsória em virtu, ''-' de 
disposição legal; 

V - entidade de utilidade pública; 

VI - entidade de classe ou sindical; 

VII - pessoa jurídica, sem fins lucrativos, que receba 
recursos do exterior." 

Emendan°23 
(Corresponde à Emenda no 52- CCJ) 

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art 29: 

"Art. 29- -----------------------------------------------------------------
Parágrafo único. As sobras de recursos fmanceiros de 

campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, de forma 
integral e exclusiva, na criação, manutenção de instituto ou 
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política." 
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Emendan°24 
(Corresponde à Emenda no 49 - CC.D 

Acrescente-se o inciso Vll ao art. 31, com a seguinte redação: 

"Art. 31. ········································································ 
vn - o nome de quem pagou pela realização do 

trabalho." 

Emendano25 
(Corresponde à Emenda n°47 - CC.D 

Substitua-se a expressão "divulgação da pesquisa" por "registro da 
pesquisa" no caput do art. 32. 

demais: 

Emendan°26 
(Corresponde à Emenda no 51 - CC.D 

Acrescente-se, após o art. 33, o seguinte art. 34, renumerando-se os 

"Art. 34. As empresas ou entidades, a que se refere o art. 
31, quando contratadas por qualquer órgão de imprensa escrita 
ou de rádio e televisão, não poderão ser contratadas nem, de 
qualquer forma, prestar serviços a partidos ou coligações que 
tenham candidatos às eleições majoritárias. 

§ 1 o Os partidos e coligações com candidatos às eleições 
majoritárias que contratarem ou, de qualquer forma, utilizarem 
os se-iViços das empresas ou entidades referidas no art. 31, 
deverão comunicar à Justiça Eleitoral, dentro de cinco dias, a 
contar da data de celebração do contrato ou do início da 
utilização dos serviços, devendo a empresa ou entidade juntar 
declaração de que não incide na proibição de que tr<~.ta este 
artigo. 

§ 2o As empresas ou entidades que incidirem na 
proibição estabelecida neste artigo sujeitam seus responsáveis 
à pena de multa equivalente ao maior valor dos dois contratos, 
ficando a empresa ou entidade proibida de manter qualquer 
contrato com a mesma fmalidade durante o período 
remanescente da campanha eleitoraL" 
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Emendan°27 
(Corresponde à Emenda no 77- Plenário) 

Setembro de 1997 

Suprima-se, no caput do art. 35, a seguinte expressão: "ressalvada a 
fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes de iluminação 
pública, viadutos, passarelas e pontes, desde que não lhes cause dano, dificulte ou 
impeça o seu uso e o bom andamento do tráfego." 

Emendan°28 
(Corresponde à Emenda no 17- CCJ) 

Suprima-se o § 3o do art. 35. 

Emendano29 
(Corresponde à Emenda no 18- CCJ) 

Suprima-se, no inciso I do § 3° do art. 37, a expressão "salvo quando 
autorizado pela direção dos respectivos órgãos". 

Emendan°30 
(Corresponde à Emenda no 19- CCJ) 

Inclua-se no art. 40, o seguinte § 4°, renumerando-se os demais, e altere-se 
o seu § 8°, com a redação que se segue: 

"Art. 40. . ....... ··-·-----·-·---------·-· -· -· .. ·----· -·-·-·--· -------·-· ··-·-·-------

§ 4o Na distribuição dos espaços entre os partidos ou 
coligações observar-se-á, no que couber, o critério de 
proporcionalidade estabelecido no art. 48, § 2°, assegurado, 
pelo menos, um ponto de maior impacto visual. 

§ 8° Os que não forem utilizados não poderão ser 
redistribuídos entre os demais concorrentes, liberando-se a 
venda desses espaços, nos intervalos dos períodos estipulados, 
somente para publicidade sem f"ms eleitorais." 

Emendan°31 
(Corresponde à Emenda no 20 - CCJ) 

Suprimam-se os arts. 42 a 44. 
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Emendan°32 
(Correeponde à Emenda no 53 - CCJ) 

Dê-se ao inciso V do art. 46 a seguinte redação: 

.. Art. 46. ······•··············•······················································· 
V - veicular ou divulgar fihnes, novelas, minisséries ou 

qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou 
partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto 
programas jornalísticos ou debates políticos;" 

Emendan°33 

(Corresponde à Emenda no 45 - CCJ) 

Dê-se ao inciso VI do art. 46 a redação seguinte: 

"Art. 46. ······································································ 
VI - divulgar nome de programa que se refira a 

candidato escolhido em convenção, ainda quando 
preexistente, inclusive se coincidente com o nome do 
candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o 
nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida 
a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo 
registro." 

Emendan°34 
(Corresponde à Emenda no 44 - CCJ) 

Acrescente-se, após o art. 46 o seguinte artigo: 

"Art. Os programas destinados à veiculação no horário 
gratuito pelá televisão devem ser realizados em estúdio, seja 
para transmissão ao vivo ou pré-gravados, podendo utilizar 
música ou jingle do partido criados para a campanha eleitoral. 

§ 1° Nos programas a que se refere este artigo é vedada a 
utilização de gravações externas. montagens r·J trucagens. 

§ 2° A violação do disposto no parágrafo anterior sujeita 
o candidato à suspensão por um programa. duplicando-se a 
penalidade a cada reincidência." 
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Emendan°35 
(Corresponde à Emenda no 21- CCJ) 

Setembro de 1997 

Suprima-se, no caput do art. 48, a expressão "e os canais de televisão por 
assinatura mencionados no art. 58". 

Emendan°36 
(Corresponde às Emendas n°S 48- CCJ e 85- Plenário 

Dê-se ao § zo do art. 48 a seguinte redação: 

"Art. 48 ........................................................................ . 

§ 2o Os horários reservados à propaganda de cada eleição 
nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre 
todos os partidos e coligações que tenham candidato e 
representação na Câmara dos Deputados, observados os 
seguintes critérios: 

I - um terço igualitariamente; 

II - dois terços, proporcionalmente ao número de 
representantes na Câmara dos Deputados, considerando, no 
caso de coligação, o resultado da soma do número de 
representantes de todos os partidos que a integram." 

Emendan°37 
(Corresponde à Emenda no 50- CCJ) 

Acrescente-se ao art. 48, o § 7°, com a seguinte redação: 

"Art. 48 ............................................................................... . 

§ 7o É vectada a divulgação dos resultados de pesquisa na 
propaganda eleitoral gratuita." 

Emendan°38 

(Corresponde à Emenda no 56 - CCJ) 

Dê-se ao art 49 a seguinte redação: 

"Art 49. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos 
Municípios em que não haja emissora de televisão, os órgãos 
regionais de direção da maioria dos partidos participantes do 
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pleito poderão requerer à Justiça Eleitoral que reserve, 10% 
(dez por cento) do tempo destinado à propaganda eleitoral 
gratuita, para divulgação em rede, da propaganda dos 
candidatos desses Municípios, pelas emissoras geradoras que 
os atingem. 

§ lo A Justiça Eleitoral regulamentará o disposto neste 
artigo, dividindo o tempo entre os candidatos dos Municípios 
vizinhos, de forma que o número máximo de Municípios a 
serem atendidos seja igual ao de emissoras geradoras 
disponíveis. 

§ zo O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de 
rádio, nas mesmas condições." 

Emendao0 39 

(Corresponde à Emenda D 0 22 - CCJ) 

Dê-se ao caput do art. 50 a seguinte redação: 

"Art. 50. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e 
televisão reservarão, a partir de quarenta e oito horas da 
proclamação dos resultados do primeiro turno e até a 
antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da 
propaganda eleitoral gratuita, dividido em dois períodos 
diários de vinte minutos para cada eleição, iniciando-se às sete 
e às doze horas, no rádio, e às treze e às vinte horas e trinta 
minutos, na televisão." 

Emendan°40 
(Corresponde à Emenda no 89- Plenário) 

Dê-se ao caput do art. 51 a seguinte redação: 

"Art. 51. Durante·os períodos previstos nos arts. 47 e 49, as 
emissoras de rádio e televisão reservarão, ainda, trinta minutos~ 
diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em 
inserções de até sessenta segundos, a critério do respectivo 
partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido 
ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação 
veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, nos termos do 
§ 2" do art. 47, obedecido o seguinte:" 
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Emendao0 4l 
(Corresponde à Emenda D 0 23 - CCJ) 

Setembro de 1997 

Suprima-se, do caput do art. 52, a expressão "e os canais de televisão por 
assinatura mencionados no art. 58". 

Emendan°42 
(Corresponde à Emenda no 24 - CCJ) 

Dê-se ao art. 53 a seguinte redação: 

"Art. 53. A partir do dia 8 de julho do ano da eleição, a 
Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das 
emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos 
termos do artigo anterior, para o uso da parcela do horário 
eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos 
participação nos horários de maior e menor audiência." 

Emendan°43 
(Corresponde à Emenda no 25 - CCJ) 

Suprima-se, do art. 58, a expressão "e os canais de televisão por assinatura 
sob responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias 
Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais". 

Emendan°44 
(Corresponde à Emenda n° 54 - CCJ) 

Dê-se ao § 1 o do art. 67 a seguinte redação: 

"Art. 67 ............................... : ........................................ . 

§ 1 o No prazo de cinco dias, a contar do conhecimento 
dos programas de computador a que se refere este artigo, o 
partido ou coligação poderá apresentar impugnação 
fundamentada à Justiça Eleitoral." 

Emendan°45 
(Corresponde à Emenda no 26- CCJ) 

Dê-se ao § 1 o do art. 69 a seguinte redação: 

"Art. 69 ·········································································· 
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§ lo O Juiz, Presidente da Junta Apuradora, é obrigado a 
entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações 
concorrentes ao pleito, cujos representantes o requeiram até 
uma hora após a sua expedição." 

Emendan°46 
(Corresponde às Emendas n°s 27 - CCJ, 96, 98, 103, 105, 106 - Plenário e 130 -

Plenário com subemenda do Relator) 

Dê-se ao art. 74 a seguinte redação: 

"Art. 74. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido 
político ou coligação, os serviços, prédios e dependências de 
qualquer órgão ou repartição federal, estadual, municipal, 
autárquica ou fundacional, ou de empresas públicas ou 
sociedades de economia mista, ressalvada a utilização para 
realização de convenções partidárias; 

II - usar materiais ou serviços custeados pelos Governos 
ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas 
consignadas nos regimentos é normas dos órgãos que 
integram; 

III - ceder servidor público ou empregado da 
administração direta ou indireta federal, estadual ou 
municipal, ou usar de seus serviços, para comitês de 
campanha eleitoral de candidato, partido político ou 
coligação; 

IV - fazer ou penmtlr uso promocional em favor do 
candidato, partido político ou coligação, de distribuição 
gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou 
subvencionados pelo Poder Público; 

V - suprimir ou readaptar vantagem de servidor público 
ou removê-los ou transferi-los, de ofício, salvo o caso de 
remoção e transferência de militares,- policiais civis e agentes 
penitenciários, na circunscrição do pleito, nos três meses que o 
antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de 
pleno direito; 

329 



------------- ----~=~--------------------------------------------------------------------------------

330 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

a) realizar transferência voluntária de recursos da União 
aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob 
pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos 
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para 
execução de obra ou serviço em andatnento e com cronograma 
prefixado, e os destinados a aten.der situações de emergência e 
de calamidade pública; 

b) com exceção da propaganda de produtos e· serviços 
que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade 
institucional dos atos, programas, obras e serviços e 
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais, ou das respectivas entidades da administração 
indireta, salvo em·· caso de grave e urgente necessidade _. 
pública, com prévia fundamentação à Justiça Eleitoral; 

c) a realização de shows artísticos, nas inaugurações; 

VTI - realizar, -::m ano de eleição, despesa com 
publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou 
municipais, ou das respectivas entidades da administração 
indireta, que excedam a média dos gastos realizados até doze 
meses anteriores à eleição; 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos que exceda a 
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do 
ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 
I I e até a posse dos eleitos; 

IX - nomear membro de Tribunal ou Conselho de 
Contas, nos três meses que antecedem o pleito e até a posse 
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito; 

X - nomear ou contratar pessoal temporário, salvo o 
necessário ao atendimento de catástrofes, calamidade pública 
com prévia fundamentação à Justiça Eleitoral. 

§ I o Reputa-se agente público, para os efeitm; dest•, 
artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sen, 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou vfuculo, mandato 
cargo, emprego ou função nos órgãos otl entidades eh! 
.d .. .ini~·~a:;:i' 1 pública direta, indireta, ou fundacionaL· 
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§ 2° A vedação do inciso I não se aplica ao uso, em 
campanha, de transporte oficial pelos candidatos à reeleição 
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e 
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e 
Vice-Prefeito, obedecido o que dispõe" esta Lei, bem como à 
utilização, por esses candidatos, de suas residências. oficiais 
para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à 
própria campanha, desde que não tenham caráter de ato 
público. 

§ 3o A vedação da alínea b do inciso VI, aplica-se apenas 
aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos 
estejam em disputa na eleição. 

§ 4o O descumprimento do disposto neste artigo 
acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando 
for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de 
cinco a cem mil UFIR. 

§ 5° No caso de descumprimento do . inciso VI, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o agente público 
responsável, caso seja candidato, ficará sujeito à cassação do 
registro. 

§ 6° As multas de que trata este artigo serão duplicadas a 
cada reincidência. 

§ 7o As condutas enumeradas no caput caracterizam, 
ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o 
art. 11, inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e 
sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial 
às cominações de seu art. 12, inciso m. 

§ go Aplicam-se as sanções do § 4° aos agentes públicos 
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, 
coligações e candidatos que delas se beneficiarem. 

§ 9° Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário 
(Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995) oriundos da 
aplicação do dispostq no § 4°, deverão ser ex::Iuídos os 
partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas." 

Emendan°47 

(Corresponde à Emenda no 109- Plenário) 

Acrescente-se após o art. 74, o seguinte artigo, renumerando-se os demais: 
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.. Art. Além das proibições estabelecidas no artigo antenor, 
o Presidente e o Vice-Presidente da República, os 
Governadores e Vice-Governadores dos Estados e do Distrito 
Federal, os Prefeitos e Vice-Prefeitos, quando candidatos à 
reeleição, não poderão, desde a data da sua escolha em 
convenção partidária: 

I- utilizar-se para transporte pessoal e de colaboradores 
de sua campanha e de representantes dos meios de 
comunicação social, para participar de atividades eleitorais, de 
transportes oficiais ou de veículos automotores, embarcações 
ou aeronaves pertencentes à administração pública direta ou 
indireta, salvo se ressarcidos os custos desse transporte, nos 
termos da lei; 

II - aludir à sua condição de candidato, ou pedir voto 
para si ou para terceiros, quando da inauguração de obras ou 
serviços públicos de seus respectivos governos, permitida a 
participação nessas inaugurações; 

III - baixar atos que impliquem na outorga de permissões 
ou benefícios fiscais de qualquer natureza a pessoas físicas ou 
jurídicas que, por qualquer forma, participem, financiem ou 
venham a financiar as respectivas campanhas, exceto quando a 
outorga ou os benefícios decorram de processo licitatório ou 
de disposição legal ou tenham caráter geral; 

IV - fazer pronunciamento em cadeia de rádio televisão, 
fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando tratar-se de 
matéria urgente, relevante e característica das funções de 
governo, em prévia fundamentação à Justiça Eleitoral. 

§ 1 o A violação das proibições estabelecidas. neste artigo 
sujeita o candidato, além da imediata suspensão da conduta ou 
do ato, à multa de dez mil a vinte mil reais, que será dobrada, 
no caso de reincidência. 

§ 2° No caso de descumprimento do inciso IV, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o agente público 
responsável ficará sujeito à cassação do registro." 

· Emenda no 48 
(Corresponde à Emenda no 110- Ple~ário) 

Dê-se ao art. 75 a seguinte redação: 
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"Art. 75. Quando, ·nos seus deslocamentos para participar 
de atividades eleitorais, o Presidente e o Vice-Presidente da 
República, os Governadores e Vice-Governadores de Estado 
ou do Distrito Federal, os Prefeitos e Vice-Prefeitos tiverem, 
por razões de segurança, de se utilizar de meios de transporte 
oficiais colocádos à sua disposição ou pertencentes à 
administração pública direta ou indireta, observar-se-ão os 
seguintes procedimentos 

I - os custos do meio de transporte utilizado serão 
ressarcidos à Fazenda Pública mediante pagamento pelos 
partidos ou coligações dos candidatos, tendo por base os 

. critérios de custos fi.xados neste artigo; 

II - as autoridades a que se refere este artigo poderão 
levar em sua comitiva o pessoal indispensável à sua segurança 
pessoal, excluída, em relação a esses servidores, a 
obrigatoriedade de ressarcimento dos custos do transporte a 
que se refere o inciso anterior; 

m - poderão acompanhar o candidato em suas viagens 
de fmalidades eleitorais, auxiliares e colaboradores de sua 
campanha, bem como representantes dos meios de 
comunicação social, sendo, nesses casos, ressarcidos os custos 
do transporte, nos termos do inciso I, cabendo aos partidos e 
coligações o pagamento do transporte dos auxiliares e 
colaboradores, e o pagamento pelo transporte dos 
representantes dos meios de comunicação social às respectivas 
pessoas jurídicas; 

IV - quando a viagem para fi.ns eleitorais ocorrer em 
seqüência ou antecedendo viagem para participar de atos 
oficiais, a obrigatoriedade de ressarcimento dos custos aplica
se somente ao trecho entre a cidade em que se derem os atos 
oficiais e a cidade onde ocorrerem as atividades eleitorais; 

V - quando, no trecho da viagem para fms eleitorais, não 
houver linhas comerciais regulares de transporte cujos preços 
possam servir de base para o ressarcimento dos custos, esses 
serão fixados tendo por base os custos por pessoa e meio de 
transporte comercial equivalente ou assemelhado. 

Parágrafo único. O ressarcimento pelo uso de transporte 
oficial terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva 
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tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, 
ressalvado o uso do avião presidencial, que terá por base a 
tarifa média do aluguel de aeronave de propulsão a jato do 
tipo taxi-aéreo, bem como o número de lugares por. aeronave e 
o total de membros da comitiva a ser transportado." 

Emendan°49 
(Corresponde às Emendas n°s 30- CCJ e 112 ·Plenário) 

Setembro de I 997 

Acrescente-se, após o art. 75, os seguintes artigos, renumerando-se ·os 

"Art. Os órgãos centrais de controle interno elaborarão 
normas com procedimentos de ·cálculos e tabelas para a 
cobrança dos custos de transportes oficiais a que se refere o 
artigo anterior, e as remeterão à Justiça Eleitoral até 1° de 
maio do ano da eleição. · · 

§ 1 o O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais 
Regionais Eleitorais publicarão as normas, com os 
procedimentos e as tabelas, pelo prazo de cinco dias, para o 
conhecimento dos partidos, procedendo, após decorrido esse 
prazo, ao julgamento das contestações apresentadas. 

§ 2° Julgadas as contestações, as normas, os 
procedimentos e as tabelas serão registrados, sendo com base 
neles apreciadas as prestações de contas. 

§ 3° As normas, os procedimentos e as tabelas poderão 
ser alterados, para íms de ajustes ou atualizações, até 15 de 
setembro do ano da eleição, por iniciativa do órgão que os 
elaborou, só entrando em vigor a alteração após a decisão de 
registro da Justiça Eleitoral, nos termos dos parágrafos 
anteriores. 

Art. Para cada viagem realizada, o órgão próprio emitirá, 
no prazo de dez dias, a cobrança dos custos dos transportes, de 
acordo com as normas, os procedimentos e tabelas registrados 
na Justiça Eleitoral, encaminhando-a ao partido ou coligação 
do candidato para o respectivo ressarcimento. 

Parágrafo único. O partido ou coligação do candidato fará o 
pagamento da despesa mediante recolhimento à Fazenda 
Pública, dentro do prazo de até cinco dias, contado da data de 
recebimento da comunicação da cobrança do órgão 
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competente, devendo esse pagamento ser imediatamente 
comunicado à Justiça Eleitoral. 

Art. A inobservância do ressarcimento, no prazo 
estabelecido, implicará a comunicação do fato ao Ministério 
Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno. 

Parágrafo único. Recebida a denúncia do Ministério 
Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de trinta 
dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao 
dobro das despesas, duplicada a cada reincidência." 

Emenda Íl0 50 
(Corresponde à Emenda no 31- CCJ) 

Suprima-se o art. 76. 

Emendan°5l 
(Corresponde à Emenda no 113- Plenário) 

Suprima-se o art. 77. 

Emendan°52 
(Corresponde à Emenda no 32- CCJ) 

Dê-se ao art. 78 a seguinte redação: 

"Art. 78. O financiamento das campanhas eleitorais ;:om 
recursos públicos será disciplinado em lei específica." 

Emendan°53 
(Corresponde à Emenda no 40- CCJ) 

Dê-se a seguinte redação ao art. 79: 

"Art. 79. Nas eleições a serem realizadas no ano de 19<l8 e 
no ano de 2000, cada partido ou coligação deverá reservar. 
para candidatos de cada sexo, no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) e, no máximo, 70% (setenta e cinco por cento), ,Jo 
número de candidaturas que puder registrar." 

Emendan°54 
(Corresponde à Emenda no 33- CCJ) 

Suprimam-se os arts. 80 a 87, renumerando-se os demais. 
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Emendan• 55 
(Corresponde à Emenda n• 132- Plenário) 

Acrescente-se ao art. 89 a seguinte expressão: 

"Art. 89 ............................................... , identificando o gênero 
na denominação dos cargos em disputa." 

Emendan°56 
(Corresponde à Emenda n• 115- Plenário) 

Suprima-se, do inciso li do art. 94, a expressão "ou circunscrição". 

Emenda no 57 
(Corresponde à Emenda no 116- Plenário) 

Suprima-se o inciso ill do art. 94. 

Emendan°58 
(Corresponde à Emenda D 0 34- CCJ) 

Setembro de 1997 

Dê-se ao caput do art. 97 a seguinte redação, incluindo § 1 o e 
renumerando-se o atual parágrafo único para § 2°: 

"Art. 97. Os pedidos de alistamento e de transferência de 
eleitores serão recebidos até cento e cinqüenta dias anteriores à 
data da realização das eleições. 

§ 1 o Quem completar dezesseis anos de idade entre a 
data de encerramento de solicitação de alistamento e o dia 
previsto para as eleições, inclusive, poderá alistar-se, desde 
que o faça no período previsto neste artigo. 

Emenda no 59 
(Corresponde à Emenda D 0 35 - CCJ) 

Substitua-se, no art. 99, a expressão "o Tribunal Superior Eleitoral" por "a 
Justiça Eleitoral", passando o dispositivo a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 99. A Justiça Eleitoral poderá requisitar das emissoras de 
rádio e televisão, no período compreendido entre 31 de julho e o 
dia do pleito, até dez minutos diários, contínuos ou não, que 
poderão ser somados c usados em dias espaçados, para a 
divulgação de seus comunicados, boletins e instruções ;u~ 
eleitorado." 
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Emendan• 60 
(Corresponde à Emenda n• 36 - CCJ) 

Acrescente-se ao § 4° do art. 100 a expressão ''dos" entre "ou" e 
"partidos", passando o dispositivo a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 100. ··············································································· 

§ 4• Os advogados dos candidatos ou dos partidos e 
coligações serão notificados para os efeitos de que trata esta 
Lei com antecedência mínima de vinte e quatro horas, ainda 
que por fax, telex ou telegrama." 

Emendan•61 
(Corresponde à Emenda n• 55 - CCJ) 

Acrescente-se ao art. 103 o seguinte parágrafo úníco: 

Art. 103. ······································································ 

"Parágrafo único. No caso do descumprimento das 
disposições desta Lei por Tribunal Regional Eleitoral, a 
representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, 
observado o disposto neste artigo." 

Emendan•62 
(Corresponde à Emenda n• 37- CCJ) 

Dê-se ao art. 104 a seguinte redação: 

"Art. 104. Os eleitores nomeados para compor as Mesas 
Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar 
seus trabalhos serão, no dia seguinte ao da eleição, 
dispensados do ser-Viço, sem prejuízo do salário. vencimento 
ou qualquer outra vantagem. mediante comprovação expedida 
pela Justiça EleitoraL" 

Emendan• 63 
(Corresponde à Emenda n• 38- CCJ) 

Suprima-se o art. 106. 
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Emendan"64 
(Corresponde à Emenda n" 41 • CCJ) 

Dê-se ao art. 109 a seguinte redação: 

"Art. 109. O art. 19, caput, da Lei n• 9.096, de 19 de 
dezembro de 1995 - Lei dos Partidos, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e 
outubro de cada ano, o partido deverá remeter aos juízes 
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento 
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura 
a cargos eleti vos, a relação dos nomes de todos os seus 
filiados, da qual constará obrigatoriamente o número do 
título eleitoral, a seção em que estão inscritos, a data de 
filiação e a referência ao sexo." 

Emendan"65 
(Corresponde à Emenda o• 43 - CCJ) 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo: 

''Art. Configura abuso de autoridade, para os fins do 
disposto no art. 22 da Lei Complementar n• 64, de 18 de maio 
de 1990, a infringência do disposto no § 1 • do art. 37 da 
Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, 
sujeito ao cancelamento de registro de sua candidatura." 

Emendan•66 
(Corresponde à Emenda n• 57 - CCJ) 

Inclua-se onde couber: 

"Art. Nos três meses que antecederem às eleições, na 
realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows 
artísticos pagos com recursos públicos." 

Emendan•67 
(Corresponde à Emenda n• 58. CCJ) 

Dê-se ao art. 113 a seguinte redação: 

"Art. I 13. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial os arts. 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329 e 333 da Lei 
n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral; o§ 2• do 
art. 50 e o § 1 • do art. 64 da Lei n• 9.1 00, de 29 de setembro 
de 1995; e o inciso li e§ 2• do art. 7" do Decreto-lei n• 201, de 
27 de fevereiro de 1967." 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.). 

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

A Presidência comunica que as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 14 e 33, de 1996, sobre 
a Previdência Social, e o Projeto de Lei do Senado 
nº 319, de 1995, constarão da Ordem do Dia de ter
ça-feira próxima, dia 23. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-SP) -Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente, ape
nas para registrar a minha presença, embora não te
nha constado do painel, por falha. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-A Ata registrará a presença de V. Exª. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -

Peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem, apesar 
de estarmos nos últimos momentos da sessão. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, eu havia preparado um pronunciamento para hoje 
sobre a autodeterminação do Timor Leste. Pergunto 
se ainda posso inscrever-me para o final da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Peço a V. Exª que deixe para amanhã, levando em 
conta que os Srs. Senadores, que já se retiraram 
para o almoço, gostariam de ouvir mu'~o o discurso 
de V. Exª. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT -8P) -
Falarei, então, amanhã, sobre o Timor Leste e a ini
ciativa positiva da Rádio Eldorado de apresentar 
um programa com José Ramos Horta, Nobel da Paz. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V. Exª falará após a Ordem do Dia, levando em 
conta que as inscrições de· hoje serão transferidas 
para amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Humberto 
Lucena enviaram discursos à Mesa para serem pu
blicados na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE)- Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, comparado a países de 

cultura milenar, como a China ou a Índia, ou às ricas 
nações européias, cujo passado remonta também a 
vários séçulos, o Brasil é um país jovem, com pouca 
História. Não temos, por isso, um património históri
co e artístico que se compare aos desses países: 
nem monumentos arquitetónicos multisseculares, 
como catedrais ou castelos românicos e góticos, 
nem obras de arte, como a estatuária grega, nem 
documentos como os papiros egípcios ou os livros 
ilustrados por iluminuras dos mosteiros medievais. 

Isso não significa, porém, que não tenhamos His
tória, ou que o conhecimento de nosso passado e a 
preservação de seus marcos não sejam importantes. 
Em primeiro lugar, porque nossa História pode ser bre
ve, mas é nossa; é a trajetória de nossa presença, 
como povo e Nação, no concerto dos países do mun
do. Saber a própria História é um requisito para o co
nhecimento de si, e, sem se conhecer, nenhum povo 
pode progredir de maneira autónoma, escolhendo 
seus objetivos e determinando seu destino. Somente a 
consciência, por parte de uma civilização, de seus mé
ritos e falhas históricas possibilita o fortalecimento dos 
primeiros e a correção das últimas. Isso diz particular
mente respeito a um País com tantas vantagens a seu 
favor e tantos desequilíbrios, contrastes e injustiças a 
corrigir, como o Bras~. 

Em segundo lugar, a necessidade de se des
pertar a opinião pública para a preservação de nos
so património cultural provém do fato de que, apesar 
de relativamente pouca, nossa História, desde o 
achamento por Cabral, já vai completar meio milê
nio. Necessidade urgente, porque o estado de aban
dono de muitos de nossos monumentos nos ameaça 
com a possibilidade da perda irreparável desses 
marcos de nossa História, com a certeza do apaga
mento de nossa memória. 

Tendo feito essas considerações, Senhores 
Senadores, gostaria de notificar meus Pares, hoje, 
17 d.e setembro, Dia do Património Histórico, da 
existência de uma iniciativa de grande oportunidade 
do Ministério da Cultura e do Instituto do Património 
Histórico e Artístico Nacional IPHAN. Trata-se do 
Programa de Revitalização de Sítios Históricos atra
vés da Recuperação do Património Cultural, cuja pri
meira fase foi lançada em novembro do ano passado. 

Dando cumprimento ao compromisso constitu
cional da União e das Unidades Federadas expres
so nos incisos III e IV do artigo 23 de nossa Carta 
Magna de proteger documentos, obras e outros 
bens de valor histórico, artístico e cultural, bem 
como de impedir a evasão, a destruição e a desca
racterização desses bens; o Programa tem por obje
tivo a preservação de áreas urbanas historicamente 
valiosas, tipicamente centros antigos de nossas ci
dades, dentro de uma perspectiva que privilegia o 
desenvolvimento e a reabilitação urbana, com a re-
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cuperação do património edificado, e enfatiza os as
pectos sociais e económicos dessa revitalização. 

Isso significa que o MinG e o IPHAN têm co
nhecimento dos problemas criados pelo crescimento 
desordenado de nossas cidades: a descaracteriza
ção, o abandono, a depreciação e a ruína desses 
centros urbanos de valor histórico. Têm também a 
consciência de que esse processo de destruição do 
legado de outros tempos só pode ser detido se a 
preservação for economicamente a~raente para pro
prietários e usuários dessas edificações. 

Assim, uma das pedras de toque do Programa 
é a municipalização. Essa estratégia permite maior 
proximidade entre os problemas objetivos e o nível 
da administração pública responsável pela liderança 
das ações preservacionistas. Naturalmente, nos ca
sos em que falte capacidade institucional às Admi
nistrações locais, os Governos Estadual ou Federal 
podem apoiá-las com recursos financeiros e huma
nos. Pretende-se, além disso, que a ação governa
mental se limite à coordenação das iniciativas e 
àquelas ações especificas que a iniciativa privada 
não possa realizar, cabendo ao empresariado e à 
sociedade civil, com o devido incentivo governamen
taí, o encargo da maior parte das tarefas. 

Desse modo, o programa visa a fazer com que 
os núcleos históricos voltem a ser o centro das ativi
dades culturais e sociais das cidades, deixando de 
ser vistos como entraves ao seu desenvolvimento 
urbanístico. Isso é o que já vem sendo feito em vá
rias de nossas capitais: em Belém, nas imediações 
do mercado do Ver-o-Peso; em São Luís, no bairro 
da Praia Grande; em Salvador, no Pelourinho, novo 
centro de difusão cultural; no Rio de Janeiro, no Cor
redor Cultural, que, iniciado em fins dos anos seten
ta, se tomou paradigma de bons resultados. 

De acordo com o Programa, há três tipos mais 
representativos dos problemas com a preservação de 
centros históricos urbanos. Em primeiro lugar, existem 
centros com alta concentração de monumentos de in
teresse cultural em relativo estado de conservação, 
com problemas que afetam a sua sustentabilidade a 
longo prazo, como é o caso de Ouro Preto. Um segun
do tipo de problema é o apresentado por conjuntos de 
monumentos de grande valor histórico e cultural em 
estado de séria deterioração física, resultante de sua 
obsolescência funcional. É o caso de Olinda Anal
mente, têm-se centros históricos deteriorados, caracte
rizados por edifícios residenciais típicos, que repre
sentam o modo de vida de uma época, como os cen
tros de Recife e de Salvador. Para corrigir cada um 
desses tipos de problemas, o Programa define os tipos 
de ações a serem tomadas. 

Recuperar os centros históricos de nossas ci
dades mais antigas é possibilitar o encontro de nos
so povo consigo mesmo, com suas raízes e sua cul
tura. Isso tem, para o bem-estar global de uma po-

pulação, um valor que não pode ser avaliado nas 
mensurações dos econometristas, mas certo é que 
um povo com lazer cultural de qualidade e identifica
do com sua cidade é um povo com mais energias fí
sicas e psicológicas para o trabalho. Para além dis
so, porém, há um potencial de ganho económico ob
jetivamente avaliável na revitalização de centros ur
banos históricos. Trata-se da alternativa da explora
ção turística desses sítios recuperados. De fato, o 
turismo é uma das indústrias que mais têm crescido 
no mundo, gerando empregos e movimentando as 
economias aas regiões que têm áreas de interesse e 
infra-estrutura para o atendimento de visitantes. 

Um fato bem conhecido, mas que não custa 
ser lembrado, é o potencial multiplicador da indústria 
do turismo. Quando uma cidade recebe muitos visi
tantes, não somente os hotéis e restaurantes ga
nham com sua estada, mas todo um setor do comér
cio se especializa em atender sua demanda por lem
brancinhas e bugigangas típicas, como os berim
baus da Bahia ou as miniaturas de jangada lá de For

. taleza. Isso dá emprego a comerciários e também aos 
artesãos que manufaturam esses objetos. Turista gos
ta de visitar museus. e de assistir a atividades artísti
cas, e a revitalização dos centros históricos potenciali
za a oferta de todos esses bens culturais. 

Cabe não esquecer que a própria iniciativa de 
recuperação dos centros históricos resulta em uma 
grande oferta de empregos, na avaliação do valor 
histórico e do estado de conservação das edificaçõ
es a se recuperar, no planejamento arquitetónico e 
de instalações desses imóveis, e, não menos impor
tante, nas obras propriamente ditas. São empregos 
de diversos níveis, desde ocupações para historia
dores até para serventes de obra, passando por en
genheiros, arquitetos e outros profissionais. Em uma 
era em que um nível elevado de desemprego é con
siderado crónico e inevitável, uma atividade que 
gere tantos postos de trabalho deve ser valorizada 
por governantes afinados com os problemas sociais 
da Nação. 

Senhor Presidente, neste Dia do Património 
Histórico, quero aplaudir o Ministério da Cultura e o 
Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional 
por essa iniciativa. 

Muito obrigado. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, somente 
compromissos inadiáveis no plenário do Senado, re
lacionados com a apreciação urgente do projeto de 

. lei que estabelece normas para as eleições e a Pro
posta de Emenda Constitucional que implanta refor
mas na Previdência Social, poderiam justificar a mi
nha ausência nas missas oficiadas em João Pessoa 
e em Sousa, na Paraíba, respectivamente nos dias 
16 e 17 do conrente mês, pela passagem do segun-
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do aniversário do prematuro falecimento do saudoso 
Governador Antônio Mariz. 

Entretanto, cumpro o dever, mais uma vez, de 
exaltar a memória daquele extraordinário homem pú
blico que tanto honrou a Paraíba, o Nordeste e o 
Brasil, embora o Governador Ronaldo Cunha Lima, 
em pronunciamento semelhante e este, já tenha fa
lado, também, em meu nome. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, a vocação política de Antônio Mariz reve
lou-se, desde cedo, quando ele ainda era estudante 
universitário no Rio de Janeiro, onde concluiu o seu 
curso de Direito. A sua militância na política estudan
til, inclusive com participação ativa na UNE, particu
larmente durante a luta que se travou no País, con
tra o Estado Novo, em prol da redemocratização do 
país, já dava uma idéia nítida do seu perfil de demo
crata, voltado não apenas para a defesa intransigen
te da liberdade, mas também da justiça social. 

Prefeito de Sousa, ainda muito jovem, revelou
se um grande administrador, realizando uma gestão 
que o credenciou mais adiante, para ocupar postos 
mais importantes na alta administração, como por 
exemplo, o de Secretário da Educação e Cultura, no 
Governo que João Agripino realizou na Paraíba. 

Antônio Mariz, por ser um progressista, sempre 
trabalhou por uma melhor distribuição de renda, en
tre as regiões e as pessoas, com destaque para o 
Nordeste, por cujo desenvolvimento sempre lutou. 

Foi, justamente o seu conceito de homem pú
blico aliado a um grande respeito da opinião pública 
e, por que não dizer, a um crescente prestígio popu
lar, que o levaram a disputar o Governo do Estado, 
nas eleições de 1982, quando foi derrotado pelo arti
fício do voto vinculado, instituído, na época, pelo au
toritarismo, como forma de se perpetuar no poder. 

Sem mandato, no período de 1983 a 1986, 
ocupou cargos de destaque na administração esta
dual de São Paulo e, posteriormente, no Governo 
Federal, quando exerceu, na administração Samey, 
o alto cargo de Diretor do Banco Nacional da Habita
ção, em cujo exercício realizou um extraordinário tra
balho, sobretudo no sentido de financiamento de 
casa própria, para as camadas menos favorecidas 
da população. 

Voltou ao Congresso, nas eleições. de 1986, 
para a Câmara dos Deputados e a Assembléia Na
cional Constituinte, sendo o candidato mais votado 
na Paraíba. Como Constituinte, teve uma extraordi
nária atuação que lhe valeu o título de Constituinte 
Nota 10, atribuído pelo DIAP. 

Posteriormente, em 1990, quando tinha 
uma reeleição garantida para a Câmara, elegeu
se Senador, pelo PMDB, no pleito memorável 
que conduziu Ronaldo Cunha Lima ao Governo 
·do Estado. 

No Senado desenvolveu magnífico trabalho 
parlamentar, nas Comissões e no Plenário, destacan
do-se como Relator do Processo de lmpeachement do 
ex-presidente Fernando Collor, em 1992193, e como 
orador, no corajoso e extraordinário discurso que fez 
no Plenário, por ocasião da injustiça de que fui vítima, 
como candidato a Senador, em 1994, por iniciativa do 
senhor Sub-Procurador Eleitoral na Paraíba. 

Repentinamente, acometido de grave e perti
naz doença, Antônio Mariz, pelo poder de suas ener
gias, com o beneplácito de médicos que o assistiram 
nos Estados Unidos da América do Norte, obteve 
uma grande vitória, como candidato a Governador 
da Paraíba, ao meu lado e de Ronaldo Cunha Uma 
como candidatos a Senador. 

Tomou posse no Governo da Paraíba, junta
mente com José Maranhão, seu Vice-Govemador, e 
começou a tomar medidas importantes que baliza
ram o seu Governo, que continuaria, ao lado de José 
Maranhão, as iniciativas marcantes de Ronaldo e Cí
cero, em favor do saneamento financeiro da Paraíba 
e da reorganização da economia do Estado. Infeliz
mente, porém, contrariando a nossa perspectiva, a 
doença que acometeu Antônio Mariz foi se agravan
do, a partir de maio de 1995, vindo ele a falecer em 
setembro daquele ano. 

Sucedeu-lhe no Governo da Paraíba o Vice
Governador José Maranhão, que prosseguiu a ges
tão de Antônio Mariz, com eficiência e dinamismo, 
de tal sorte que a obra que o PMDB da Paraíba vem 
realizando em favor do Estado, a partir de 1991, não 
sofreu solução de continuidade. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, ao prestar esta homenagem ao ex-Senador 
e ex-Governador Antônio Mariz, envio à sua querida 
esposa Mabel Mariz, filhos e genros, a nossa men
sagem de pesar e profunda saudade. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência designa pára a sessão deliberativa 
ordinária de amanhã, às 14h30, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Às 15h 30min 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 113, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 701, de 1997 -art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 113, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer nº 480, de 1997, Relator: Senador Bello 
Parga), que autoriza o Governo do Estado do Mara
nhão, a contratar operação de crédito junto à Caixa 
Económica Federal, no âmbito do Programa de 
Apoio à Restruturação e ao Ajuste Fiscal dos Esta-
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dos, no valor de trinta e quatro milhões, duzentos e 
cinqüenta mil reais. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 117, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 702, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 117, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer nº 491, de 1997, Relator: Senador. 
Sérgio Machado), que autoriza o Governo do Esta
do do Ceará a contratar operação de crédito exter
no junto à MLW lntermed - Handels - und Consul
tinggesellchaft für Erzeugnisse und Ausrüstungen 
des Gesundheits - und Bildungswesens mbH, em
presa do comércio exterior da República Federati
va da Alemanha, no valor de oito milhões e qui
nhentos mil dólares, equivalente a nove milhões, 
cento e sete mil e setecentos e cinqüenta reais, a 
preços de 31.05.97, cujos recursos serão utiliza
dos na compra de equipamento de ensino e pes
q)Jisa cientifica e tecnológica destinados ao apare
lhamento das Universidades Estaduais e Institutos 
de Pesquisa vinculados à Secretaria da Ciência e 
Tecnologia do Estado. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 41, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 439, de 1997- art. 336, c) 

Projeto de Lei do Senado nº 41, de 1996, de au
toria do Senador Raviano Melo, que introduz alteraçõ
es na Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, tendo 

Parecer sob nº 475, de 1997, da Comissão Di
retora, Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima, ofere
cendo a redação do vencido. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas 
oferecidas em turno suplementar) 

-4-
REQUERIMENTO Nº 586 DE ,1997 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
586,de 1997, do Senador Júlio Campos, solicitando, 
nos termos regimentais, tramitação conjunta do Pro
jeto de Lei do Senado nº 27, de 1997, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 60, de 1996, por versarem so
bre a comercialização de produtos contidos em em
balagens reutilizáveis. 

-5-
REQUERIMENTO Nº 595, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
· 595, de 1997, do Senador Lúcio Alcântara, solicitan

do, nos termos regimentais, tramitação conjunta dos 

Projetas de Lei da Câmara nºs 73, de 1996, e 151, 
de 1993, este último já tramitando com os Projetas 
de Lei da Câmara nºs 7, 75 e 97, de 1992; 10, 25, 
36, 38, 41, 71, 93, 118, 154, 206, 208 e 211, de 
1993; 32, 50, 62, 63, 74, 94, 101, 108, 134, 135, e 
142, de 1994; 6, 7, 8, 9, 12, 19, 22, e 31, de 1995; e 
com os Projetas de Lei do Senado nºs 60 e 76, de 
1995, por versarem sobre as alterações na Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

-6-
REQUERIMENTO Nº 596, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

596, de 1997, do Senador Jonas Pinheiro, solicitan
do, nos termos regimentais, tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara n• 31, de 1997, com os 
Projetes de Lei do Senado nºs 81, de 1995; e 156, 
de 1997, referentes às sociedades cooperativas. 

-7-
REQUERIMENTO Nº 601, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
601, de 1997, do Senador Romeu Tuma, solicitando, 
nos termos regimentais, tramitação conjunta do Pro
jeto de Lei da Câmara nº 31, de 1997, coin o Projeto 
de Lei do Senado nº 156, de 1997, referentes às so
ciedades cooperativas. 

-a
REQUERIMENTo Nº 600, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

600, de 1997, do Senador Hugo Napoleão, solicitando, 
nos termos regimentais, tramitação conjunta dos Proje
tes de Lei do Senado nºs 244, de 1995; e 20, de 1997, 
referentes a veiculação da programação artística, cul
tural e jornalística das emissoras de rádio e TV. 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 156, de 1993 (nº 1.036/91, na Casa 
de origem), que altera o art. 7º da Lei nº 5.889; de 8 
de junho de 1973, que institui normas reguladoras 
do trabalho rural, tendo 

Parecer favorável, sob nº 196, de 1997, da Co
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Car
los Wilson. 

-10-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 102, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução nº 102, de 1997 (apresentado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer 
nº 411, de 1997, Relator: Senador José Fogaça), que 
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autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul - LFTRS, cujos recursos serão 
destinados à liquidação da oitava parcela, bem como 
da correção monetária relativa à sexta e sétima par
celas, todas de precatórios judiciais. 

-11-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 103, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n° 1 03, de 1997 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Econômicos como conclusão de 
seu Parecer n° 422, de 1997, Relator: Senador Frei
tas Neto), que autoriza o Governo do Estado do 
Piauí a alterar a forma e o prazo de pagamento dos 
contratos de operação de crédito, celebrados em 22 
e 29 de dezembro de 1995, junto à Caixa Econômica 
Federal, relativos ao Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

-12-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n2 106, de 1997 (apresentado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer 
n° 425, de 1997, Relator. Senador José Serra), que 
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo com o Banco lnterameri
cano de Desenvolvimento - BID, no valor equivalente 
a vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos de 
principal, destinando-se os recursos ao financiamento 
parcial do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvi
-mento de Políticas Públicas, a ser executado pelo Mi
nistério do Planejamento e Orçamento! (IPEA). 

AVISOS, NOTAS E INFORMAÇÕES 

1- PROPOSIÇÕES QUE DEVERÃO CONSTAR 
DA ORDEM DO DIA DOS TRÊS DIAS 

ÚTEIS SUBSEQUENTES 
(Art. 170, § 2°, c, do Regimento Interno) 

Dia 19.9.97, sexta-feira, às 9horas: Sessão 
não deliberativa 

Dia 22.9.97, segunda-feira, às 14h 30min: 
Sessão não deiiberativa 

Dia 23.9.97, terça-feira, às 14h 30min: Sessão 
deiiberativa ordinária 

Hora do Expediente: O tempo destinado aos 
oradores da Hora do Expediente será dedicado a co
memorar a abertura da Semana Nacional do Jovem, 
criada pela Lei nº 8.680, de 13 de julho de 1993, e a 
homenagear o Instituto Internacional da Juventude 
para o Desenvolvimento. 

(Requerimento n° 622/97, do Senador Valmir 
Campelo e outros) 

Oradores inscritos: Valmir Campelo, Benedita 
da Silva, Francelino Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14h56min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUGO NAPOLEÃO NA SESSÃO DE 
15/09/97, QUE SE REPUBLICA POR SOLI
CITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma 
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, o que me traz à tribuna na tarde de 
hoje é uma preocupação com o fenômeno do El 
Nino. Essa preocupação também é do Senado Fe
deral, tanto assim que foi instituída uma comissão 
para o exame desse fenômeno meteorológico que 
tanto mal tem causado e ainda va! causar, mormente 
às regiões Nordeste e Sul do País. Na realidade, 
essa Comissão ficou constituída tendo como Presi
dente o Senador Roberto Requião, como Vice-Presi
dente o Senador Beni V eras e como Relator o meu 
colega, correligionário do PFL da Bahia, Senador 
Waldeck Omelas. Essa comissão já está em pleno 
fu"ncionamento. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lembro
me da dificuldade que tivemos, nos idos de 1983, 
quando eu P.ra Governador do meu querido e sofrido 
Piauí. Houve o mesmo fenômeno, com a mesma in
tensidade do El Nino. Àquela época, meu Estado foi, 
lamentavelmente, o mais atingido de todo o Nordes
te, assim como, da Região Sul do País, Santa Gata
rina foi o mais atingido. Era governador o Senador 
Esperidião Amin. Recordo-me bem de S. Exª andan
do em lancha e barco no Vale do ltajaí, ao tempo em 
que eu andava em viaturas, percorrendo meu Esta
do, com o fenômeno da seca. Ora, se neste ano de 
1997 e no próximo, 1998, isso vier a ocorrer com a 
intensidade que em 1983, já se vê e já se prova que 
estamos diante, realmente, de uma calamidade de 
grandes proporções. -

Tomei a iniciativa de dirigir c;arta ao Diretor do 
Instituto Nacional de Meteorologia. Gentilmente S. 
Sª determinou que o Chefe da Divisão de Meteorolo
gia Aplicada, Sr. Expedito Ronald Gomes Rebello, 
encaminhasse a mim a missiva que tomo a liberdade 
de ler para o Plenário desta Casa: 

"1 - O estado atual do fenômeno El 
Nino, já permite afirmar que o evento vai ser 
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um dos maiores do século, por causa das ano
malias das temperaturas da superfície do mar 
(SST), em vários dias do mês de agosto de 
1997, ficarem acima dos 5°C. Em 1982/19831i
vernos a maior anomalia de temperatura já re
gistrada neste século com 5,1 • C (Junho) de 
1983, quando houve a grande seca na Região 
Nordeste no período de 1979183. 

2 - Estudamos todos os eventos El 
Niiio dos últimos 60 anos e chegamos à se
guinte conclusão para o Estado do Piauí: 

a) No Estado do Piauí não é somente o 
fenômeno El Niiio que tem influência no 
Nordeste, mas muito mais importante é veri
ficar o que está acontecendo no Oceano 
Atlântico, que os meteorologistas chamam 
de dipólo de temperatura. 

b) Quando pegamos só a jnfjuência 
dos eventos El Nino, sem o dipólo de tem
peratura do Atlântico dos últimos 60 anos a 
precipitação no Estado do Piauí fica em tor
no de 20% abaixo da média. 

c) Quando encontramos o dipólo positivo 
no Atlântico, mesmo com o fenômeno El Nifio, 
as chuvas toram normais em todo o Nordeste e 
particularmente no Estado do Piauí. 

d) Quando encontramos o dipólo positi
vo no Oceano Atlântico, que é o que está 
acontecendo agora, as chuvas ficam mais de 
40% abaixo do normal no Estado do Piauí. • 

Enfim, Sr. Presidente, já se observam as pro
vas dos efeitos nefastos sobre o meu Estado e o 
Nordeste de uma maneira geral. 

Finalmente, faz acompanhar um alerta meteo
rológico especial sobre o fenômeno meteorológico 
do El Nino, mostrando dois ou três aspectos que 
gostaria de transcrever nos Anais. 

Os atuais resultados dos modelos cli
matológicos (NCEP!NOAA) indicam que os 
anos de 1997 e 1998 deverão ser marcados 
pela atuação do fenômeno meteorológico El 
Nino/Oscilação Sul (ENOS), que provoca 
fortes alterações nas condições do tempo 
em várias partes do mundo. O atual evento 
ENOS começou a ser observado em feverei
ro de 1997, com o aquecimento das águas 
do Oceano Pacífico Equatorial. Em maio de 
1997, as anomalias de temperatura da su
perfície do mar (TSM) alcançaram o valor de 
2,92"C acima do valor normal. 

Alguns pesquisadores do National 
Oceanic and Atmospheric Administration -

NOAA, já consideram a manifestação como a 
mais forte do El Nino neste século, isso porque 
as águas do Oceano Pacífico equatorial, na altura 
da costa do Peru, já estão cerca de 4ºC acima do 
normal. A última vez que o El Nino se manifes
tou foi nos anos de 1982/1983, com infcio em julho 
de 1982, quando as temperaturas das águas fX:a-

. ram 1ºC acima do normal. Na sua fase mais inten
sa, as anomalias de TSM chegaram a fX:ar 5, 1ºC 

· acima do normal em julho de 1983 e era até então 
a manifestação mais forte do fenômeno. 

Este ano as temperaturas das águas do 
Oceano Pacífico Equatorial tiveram um au
mento mais cedo e os modelos de previsão, a 
longo prazo, indicam que o fenômeno terá sua 
intensidade máxima em dezembro, porém, en
fraquecendo-se a partir de maio de 1998. 

No Brasil, o fenômeno poderá provocar 
forte seca no Nordeste e fort~ chuvas, oca
sionando enchentes, no Sul do País. As regiões 
Sudeste e Centro-Oeste deverão ter períodos 
irregulares, principalmente com relação a chu
vas, temperatura do ar e umidade relativa. 

O El Nino de 1982/1983 apresentou os 
maiores impactos nas Regiões Sul e Nor
deste do Brasil, norte da Argentina e leste 
do Paraguai, causando 240 mortes, deixan
do 600 mil pessoas desabrigadas. 

Enfim, ao encerrar estas minhas breves consi
derações, gostaria apenas de dizer que estamos 
diante de um fato extremamente perigoso. O Institu
to Nacional de Meteorologia considera que a estia
gem prolongada nos Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo nesses meses se deve a esse fenômeno. 
Claro está que todos os órgãos do Nordeste- Sude
ne e Dnocs ~devem ser agilizados para que tenha
mos condições de preservar naquela região o acú
mulo de água. 

O meu Estado, por exemplo, detém hoje metade 
da água do subsolo de todo o Nordeste brasileiro e 
2.500 rios perenes e permanentes o ano inteiro. Um 
bom lençol freático que oferece, portanto, condições 
de aproveitamento. Na Região Sul do País o fenôme
no é mais complicado, por causa das enchentes, que 
causam danos de proporções imensuráveis. 

É bom que todos estejamos alertas. Se já sa
bemos que esses males vão ocorrer, nós do Legisla
tivo e Executivo, temos de tentar reduzir e minimizar 
esses efeitos danosos. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer, na cer
teza de que a Mesa também tomará as providências 
que torem cabíveis para que não tenhamos um impac
to tão forte com relação aos efeitos do El Nino. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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Ata da 127ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 18 de setembro de 1997 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Ronado Cunha Lima 
Joe/ de Hol/anda e Ney Suassuna 
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As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Anto
nio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares -
Bello Parga- Benedita da Silva- Beni V eras - Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - canos Patrocínio -
canos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge 
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy- Elcio Alvares -
Emília Fernandes - Epitácio Cáfeteria - Emandes 
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra -
Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto -
Gerson Camata - Gilvam Borges - Hugo Napoleão 
- Humberto Lucena - Jáder Barbalho - Jefferson 
Péres - João França - Joel de Hollanda - Josaphat 
Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco 
-José Eduardo Outra- José Fogaça- José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arrudda - Júnia Marise -
Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella -

Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marluce Pinto -
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan -
Osmar Dias- Otoniel Machado- Pedro Simon- Ra
mez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros 
- Roberto Freire - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio 
Machado- Teotónio Velela Filho- Valmir Campelo 
- Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 67 
Srs. Senadores. Havendo ni:imero regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Cou
tinho Jorge, procederá à leitura do E~pediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

RESTITUINDO AUTÓGRAFOS DE PROJETOS DE LEI SANCIONADOS 

No 157, de 1997 (no 1.026/97, na origem), de 11 
do corrente, referente ao Projeto de Lei de Conversão n° 7, 
de 1997, que estabelece critérios para a consolidação, a 
assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida 
pública mobiliária e outras que especifica, de 
responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, 
sancionado e transformado na Lei no 9.496, de 11 de 
setembro de 1997; 

-No 158, de 1997 (n° 1.038/97, na origem), de 16 
do corrente, referente ao Projeto de Lei no 9, de 1997 -
CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, do Ministério dos Transportes e do 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
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Amazônia Legal, crédito especial até o limite de dez 
milhões, seiscentos e vinte e três mil, duzentos e dois 
reais, para os fins que especifica, sancionado e 
transformado na Lei no 9.498, de 16 de setembro de 1997; 

- W 159, de 1997 (n° 1.039/97, na origem), de 16 
do corrente, referente ao Projeto de Lei no 11, de 1997 -
CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor do Ministério da Educação e· do Desporto, do 
Ministério da Previdência e Assistência Social, do 
Ministério do Trabalho e do Ministério da Cultura, 
crédito suplementar no valor global de qua:·enta e quatro 
milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e 
onze r~ais, para os fins que especifica, sancionado e 
transformado na Lei no 9.499, de 16 de setembro de 1997; 

-No 160, de 1997 (n° 1.040/97, na origem), de 16 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n° 13, de· 1997 -
CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Marinha, crédito suplementar no valor de dezessete 
milhões, cento e quime mil reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei no 9.500, de 
16 de· setembro de 1997; 

-No 161, de 1997 (no 1.041/97, na origem), de 16 
do corrente, referente ao Projeto de Lei no 17, de 1997 -
CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, ein 
favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito 
especial até o limite de trezentos e trinta e um mil, cento e 
dezoito reais, para os fins que especifica, sancionado e 
transformado na Lei no 9.501, de 16 de setembro de 1997; 
e 

-No 162, de 1997 (n° 1.042/97, na origem), de 16 
do corrente, referente ao Projeto de Lei no 22, de 1997 -
CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Sociàl da União, em 
favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no 
valor de duzentos e vinte e um milhões, cento e sessenta e 
dois mil, duzentos e. cinco reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei no 9.502, de 
16 de setembro de 1997. 

Projetos recebidos da Câmara dos Deputados: 

Setembro de 1997 
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"' rROJETO DE LEI DA CAMARA No 41, DE 1997 
(N° 2.683/96, na Casa de origem) 

(De inciativa do Presidente da República) 

Dispõe 
Corpos 
Praças 

--sobre a 
e Quadros 

da Marinha. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

reestruturação 
de Oficiais e 

dos 
de 

Art _ 1 o • A Marinha do Brasil (MB) é cons ti tu ida 

pelos seguintes Corpos e Quadros de Oficiais: 

(QC-CA) ; 

(QC-FN); 

Marinha 

I - Corpo da Armada, composto de: 

a) Quadro de Oficiais da Armada (CA) ; 

b) Quadro Complementar de Oficiais da Armada 

II - Corpo de Fuzileiros Navais, composto de: 

a) Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais (FN) ; 

b) Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais 

III - Corpo de Intendentes da Marinha, composto de: 

a) Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha (IM) ; 

b) Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da 

(QC-IM) ; 

IV - Corpo de Engenheiros da Marinha (EN) ; 

v - Corpo de Saúde da Marinha, composto de: 

a) Quadro de Médicos (Md); 

b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas (CD); 

c) Quadro de Apoio à Saúde {S) ; 

VI - Corpo Auxiliar da Marinha, composto de: 
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a) Quadro Técn~co (T) ; 

b) Quadro de Capelães Navais (CN) ; 

c) Quadro Auxiliar da Armaàa (AA.) ; 

à) Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais (AFN). 

Art. 2°. Os Oficiais do Corpo da Arma.àa exercerão 

cargos relativos à aplicação do Poder Naval e seu preparo. 

§ 1 o. Os Oficiais do Quadro de Oficiais àa Armada 

são ordenados em uma escala hierárquica constituída pelos 

postos de Segundo-Tenente a Almirante-de-Esquadra, e os do 

Quadro Complementar de Oficiais da Armada, pelos postos de 

Segundo-Tenente a Capitão-Tenente. 

§ 2°. Ingressarão no Quadro. de Oficiais da Armada os 

Guardas-Marinha que concluírem com aprovei tarnento o curso da 

Escola Naval e, por transferência, os Capitães-Tenentes do 

Quadro Complementar de Oficiais da Armada selecionados pela 

Comissão de Promoções de Oficiais. 

§ 3°. Ingressarão no Quadro Complementar de Oficiais 

da Armada os candidatos civis e militares graduados nas 

habilitações requeridas pelo Serviço Naval, aprovados em 

processo seletivo, Curso de Formação e Estágio de Aplicação de 

Oficiais. 

Art. 3°. os Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais 

exercerão cargos relativos à aplicação do Poder Naval e seu 

preparo, em especial nas operações anfíbias. 

§ 1 o. Os Oficiais do Quadro de Oficiais Fuzileiros 

Navais são ordenados em· urna escala hierárquica constituída 

pelos postos de Segundo-Tenente a Almirante-de-Esquadra, e os 

do Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais, pelos 

postos de Segundo-Tenente a Capitão-Tenente. 

§ 2°. Ingressarão no Quadro de Oficiais Fuzileiros 

Navai~ os ~uardas-Marinha que concluírer com aprovei tarnent:o o 
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curso da Escola Naval e, por transferência, os 

Capitães-Tenentes do Quadro Complementar de Oficiais 

Fuzileiros Navais selecionados pela Comissão de Promoções de 

Oficiais. 
§ 3°. Ingressarão no Quadro Complementar de Oficiais 

Fuzileiros Navais os candidatos civis e mil i tares graduados 

nas habilitações requeridas pelo Serviço Naval, aprovados em 

processo seletivo, Curso de Formação e Estágio de Aplicação de 

Oficiais. 
Art. 4 o. Os Oficiais do Corpo de Intendentes da 

Marinha exercerão cargos relativos à aplicação e ao preparo do 

Poder Naval, visem ao atendimento das atividades 

logísticas e das relacionadas com a economia, as finanças, o 

patrimônio, a administração e o controle interno. 
§ 1°. Os Oficias do Quadro de Oficiais Intendentes 

da Marinha são ordenados em urna escala hierárquica constituída 

pelos postos de Segundo-Tenente a Vice-Almirante, e os do 

Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha, pelos 

postos de Segundo-Tenente a Capitão-Tenente. 

§ 2°. Ingressarão no Quadro de Oficiais Intendentes 

da Marinha os Guardas-Marinha que concluírem com 

aprovei tarnen to o curso da Escola Naval e, por transferência, 

os Capitães-Tenentes do Quadro Complementar de Oficiais 

Intendentes da Marinha selecionados pela Comissão de Promoções 

de Oficiais. 

§ 3°. Ingressarão no Quadro Complementar de Oficiais 

Intendentes da Marinha os candidatos civis e militares 

graduados nas habilitações requeridas pelo Serviço Naval, 

aprovados em processo seletivo, Curso de Formação e Estágio de 

Aplicação de Oficiais. 

Art. 5°. Os Oficiais do Corpo de Engenheiros da 

-ax-=rcerão cargos relativos à aplicação de 
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conhecimentos específicos, necessários às atividades de 

manutenção e reparo dos meios existentes e ao desenvolvimento 

e projeto de novos meios. 

§ 1°. Os Oficiais do Corpo de Engenheiros da Marinha 

são ordenados em uma escala hierárquica constituída pelos 

postos de Primeiro-Tenente a Vice-Almirante. 

§ 2°. Ingressarão no Corpo de Engenheiros da Marinha 

os candidatos civis e militares graduados nas habilitações 

requeridas pelo Serviço Naval, aprovados em processo seletivo, 

Curso de Formação e Estágio de Aplicação de Oficiais e, por 

transferência, os Oficiais do Quadro de Oficiais da Armada e 

do Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais aprovados em exame de 

seleção e curso de graduação em engenharia. 

Art. 6° . Os Oficiais do Corpo de Saúde da Marinha 

exercerão, primordialmente, cargos técnicos relativos às 

atividades necessárias à manutenção, no mais alto grau, da 

higidez do pessoal militar da Marinha voltado para aplicação 

do· Poder Naval e seu preparo. 

§ 1°. Os Oficiais do Quadro de Médicos são ordenados 

em uma escala hierárquica constituída pelos postos de 

Primeiro-Tenente a Vice-Almirante, e os dos Quadros de 

Cirurgiões-Dentistas e de Apoio à Saúde, pelos postos de 

Primeiro-Tenente a Capitão-de-Mar-e-Guerra. 

§ 2 o • Ingressarão nos Quadros do Corpo de Saúde da 

Marinha os candidatos civis e militares graduados nas 

habilitações requeridas. pelo Serviço Naval, aprovados em 

processo seletivo, Curso de Formação e Estágio de Aplicação de 

Oficiais. 
Art. 7°. Os Oficiais do Corpo Auxiliar da Marinha 

exercerão 

atividades 

cargos 

de apoio 

técnico-administrativos que visem 

técnico e às atividades gerenciais 

administrativas em geral. 

às 

e 
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§ 1 o. Os Oficiais do Quadro Técnico e do Quadro de 

Capelães Navais são 

constituída pelos 

ordenados 

postos 

em 

de 

uma escala hierárquica 

Primeiro-Tenente a 

Capitão-de-Mar-e-Guerra, 

de Fuzileiros Navais, 

Capitão-Tenente. 

e dos Quadros Auxiliares da Armada e 

pelos postos de Segundo-Tenente a 

§ 2°. Ingressarão no Quadro Técnico os candidatos 

civis e militares graduados nas habilitações requeridas pelo 

Serviço Naval, aprovados em processo seletivo, Curso de 

Formação e Estágio de Aplicação de Oficiais e, por 

transferência, após seleção pela Comissão de Promoções de 

Oficiais, os Capitães-Tenentes dos Quadros Auxiliares da 

Armada e de Fuzileiros Navais, com curso superior, e os 

Capitães-Tenentes dos Quadros Complementares. 

§ 3°, Ingressarão nos Quadros Auxiliares da Armada e 

de Fuzileiros Navais as Praças da Marinha, com segundo grau 

completo, apro~das em concurso de admissão, Curso de Formação 

e Estágio de Aplicação de Oficiais. 

§ 4°. Ingressarão no Quadro de Capelães Navais os 

candidatos aprovados em processo seletivo, Curso de Formação e 

Estágio de Aplicação de Oficiais. 

Art. 8°. Os candidatos, civis e militares, ao Corpo 

de Engenheiros da Marinha, aos Quadros do Corpo de Saúde da 

Marinha, aos Quadros Complementares, ao Quadro Técnico e ao 

Quadro de Capelães Navais são nomeados por ato do Ministro d~ 

Marinha, após a conclusão com aproveitamento do Curso de 

Formação e Estágio de Aplicação de Oficiais, 

Primeiros-Tenentes ou Segundos-Tenentes da Reserva da Marinha, 

conforme o caso, do respectivo Corpo ou Quadro, e 

imediatamente convocados para o Serviço Ativo da Marinha. 

§ 1 o. os candidatos civis são matriculados como 
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alunos nos Cursos de Formação e Estágios de Aplicação de 

Oficiais com o grau hierárquico de Guarda-Marinha. 

§ 2°. Os candidatos militares somente podem 

inscrever-se quando de grau hierárquico igual ou inferior ao 

posto inicial do respectivo Corpo ou Quadro e são matriculados 

como alunos nos Cursos de Formação e Estágios de Aplicação de 

Oficiais no posto que possuírem ou, se Praças, como 

Guarda-Marinha. 

§ 3°. A convocação para o Serviço Ativo não implica 

compromisso de tempo minimo de prestação de serviço, podendo 

os Oficiais, a qualquer tempo, ser licenciados a pedido ou ex 

o:fficio a bem da disciplina. 

§ 4°. Antes de completados cinco anos de nomeação ao 

Oficialato, os Oficiais convocados integrantes do Corpo de 

Engenheiros, dos Quadros do Corpo de Saúde, dos Quadros 

Complementares, do Quadro de Apoio Técnico e do Quadro de 

Capelães Navais serão avaliados pela Comissão de Promoções de 

Oficiais, visando sua permanência em cará ter definitivo na 

Marinha. 

§ 5°. Os integrantes dos Corpos e Quadros, citados 

no parágrafo anterior, que não obtiverem avaliação favorável, 

serão licenciados ex o:f:ficio e incluídos na Reserva Não 

Remunerada, sendo-lhes assegurada indenização financeira no 

valo~ de uma remuneração por ano de serviço como convocado. 

§ 6°. As normas relativas às habilitações 

requeridas, seleção inicial, matricula em Curso de Formação e 

Estágio de Aplicação, convocação para o Serviço Ativo, 

ingresso nos di versos Corpos e Quadros e permanência 

definitiva no Serviço Ativo da Marinha são estabelecidas em 

ato qo Ministro da Marinha. 

Art. 9°. Os Oficiais da Marinha, de ambos os sexos, 
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são iguais em direitos e obrigações nos termos da 

Constituição, observados os valores, princípios e normas nela 

estabelecidos. 

§ 1°. Na conciliação, obrigatória, entre as 

exigências do preparo do Poder Naval e sua aplicação em 

situações de guerra e crise, e a observãncia dos valores 

constitucionais de proteção do Estado à família, obedecer-se-á 

ao seguinte: 

I - serão ocupados por Oficiais do sexo masculino os 

cargos, respectivos, do Corpo da Armada e do Corpo de 

Fuzileiros Navais; 

II - serão objeto de idêntica ocupação, no Corpo de 

Intendentes e no Corpo de Saúde da Marinha, percentuais dos 

respectivos cargos, cujo exercício, comprovadam~nte, 

indispensável ao preparo e aplicação do Poder Naval. 

seja 

§ 2°. A execução do disposto no inciso II do 

parágrafo anterior depender;§. c:l.e proposta, motivada, do 

Ministro da Marinha ao Presidente da República, e da fixação, 

em Decreto, dos percentuais em referência. 

Art. 10. No interesse do Serviço Navàl, poderão ser 

processadas transferências de Oficiais entre os diversos 

Corpos e Quadros. 

Parágrafo 

transferência são 

Marinha. 

único. As 

estabelecidos 

normas 

por 

e 

ato 

requisitos 

do Ministro 

para 

da 

Art. 11. Os efetivos de Oficiais, dos diversos 

Corpos, têm os seguintes limites: 

I - Almirante-de-Esquadra ........................ 6; 

II - Vice-Almirante ............................. 21; 

III - Contra-Almirante ...................... · ... 43; 

IV- Oficiais Superiores ..................... 3.360; 
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V- Oficiais Intermediários .................. 2.060; 

VI- Oficiais Subalternos .................... 1.700. 

§ 1 o • Os efeti vos de Aspirantes da Escola Naval e 

alunos do Colégio Naval têm o limite de 1.500. 

§ 2°. Não são computados nos limites fixados: 

I - os Almirantes, do Quadro Suplementar, ~nistros 

do Superior Tribunal Militar; 

II os Oficiais convocados para manobras, 

exercícios ou estágios de instrução; 

III - os Oficiais agregados e os não-numerados nos 

respectivos Corpos e Quadros; 

IV os Oficiais da Reserva Remunerada designados 

para o Serviço Ativo, em caráter transitório; 

V os Oficiais incorporados .para prestação do 

Serviço Militar; 

VI - os Guardas-Marinha; 

VII - os alunos dos Cursos de Formação e Estágios de 

Aplicação de Oficiais. 

§ 3°. Os limites de efetivos estabelecidos na lei 

específica que dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa 

nas Forças Armadas poderão ser excedidos , desde que não se 

exceda o total fixado nos incisos IV, V e VI do caput deste 

artigo. 

Art. 12. Os efetivos, por postos, para os diferentes 

Corpos e Quadros de Oficiais, são distribuídos anualmente pelo 

Poder Executivo, de acordo com as necessidades do serviço e de 

forma a a tender ao adequado fluxo de carreira, observados os 

limites fixados nesta ~ei. 

§ 1°. A distribuição de efetivos poderá ser alterada 

no curso do exercício, sempre que necessário, a fim de 

possibilitar os ajustes indispensáveis motivados por 
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transferências de Corpos e Quadros, ou para atender às 

necessidades do serviço, desde que não ocorra aumento da 

despesa total correspondente aos limites fixados no art. 11. 

§ 2°. Com exceção dos efetivos dos postos de 

Almirantes e quando necessário à manutenção do fluxo regular e 

equilibrado da carreira, o Poder Executivo, ao distribuir os 

efeti vos, pode alterar os limites estabelecidos nesta Lei em 

até dez por cento. 

§ 3°. Os efetivos distribuídos são os efetivos de 

referência para fim de promoção e de aplicação da quota 

compulsória prevista no Estatuto dos Militares. 

§ 4°. A distribuição dos efetivos de alunos das 

escolas de formação de Oficiais é regulada pelo Ministro da 

Marinha, de modo a atender às necessidades de Oficiais nos 

postos iniciais dos diversos Corpos e Quadros. 

Art. 13. Para a constituição inicial dos Corpos e 

Quadros de Oficiais estabelecidos nesta Lei, serão ·observadas 

as seguintes disposições: 

I - os Oficiais dos atuais Corpo da Armada, Corpo de 

Fuzileiros Navais e Corpo de Intendentes da Marinha serão 

posicionados, respectivamente, nos Quadros de Oficiais da 

Armada, de Oficiais Fuzileiros Navais e de Oficiais 

Intendentes da Marinha; 

II - os Oficiais dos atuais Quadros Complementares e 

os Oficiais candidatos a esses Quadros serão posicionados, em 

função de suas antiguidades e habilitações, nos Quadros 

Complementares de Oficiais da Armada, 

Navais e de Oficiais Intendentes da 

Técnico. 

de Oficiais Fuzileiros 

Marinha ou no Quadro 

III - os Oficiais do atual Corpo de Engenheiros e 

Técnicos Navais serão posicionados no Corpo de Engenheiros da 

Marinha; 
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IV - os Oficiais dos atuais Quadros de Médicos, de 

Cirurgiões-Dentistas e de Farmacêuticos serão posicionados, 

respectivamente, nos Quadros de Médicos, de 

Cirurgiões-Dentistas e de Apoio à Saúde; 

V - as Oficiais do atual Quadro Auxiliar Feminino de 

Oficiais serão posicionadas, em função de suas habilitações, 

no Corpo de Engenheiros da Marinha, nos Quadros do Corpo de 

Saúde da Marinha ou no Quadro Técnico, sendo as atuais 

Segundos-Tenentes promovidas ao posto de Primeiro-Tenente do 

novo Corpo ou Quadro; 

VI os Oficiais do atual Quadro de Capelães da 

Marinha serão posicionados no Quadro de Capelães Navais, sendo 

os atuais Segundos-Tenentes promovidos ao posto de 

Primeiro-Tenente do novo Quadro; 

VII os Oficiais dos atuais Quadros de Oficiais 

Auxiliares da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais serão 

posicionados r em função de suas 

especializações, nos Quadros Auxiliares 

Fuzileiros Navais, ou no Quadro Técnico. 

antiguidades 

da Armada e 

e 

de 

Art. 14. Os Corpos e Quadros de Oficiais, previstos 

na Lei n° 9.247, de 26 de dezembro de 1995, serão considerados 

extintos após o cumprimento do estatuido no parágrafo único do 

art. 18 desta Lei. 

Art. 15 . O Quadro de Capelães Navais é regido, no 

que não confrontar com esta Lei, pela lei especifica, que 

dispõe sobre o serviço de Assistência Religiosa nas Forças 

Armadas. 

Art. 16. o Corpo de Praças da Marinha é constituido 

por: 

I - Corpo de Praças da Armada (CPA); 

II- Corpo de Praças de Fuzileiros Navais (CPFN); 



Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

III - Corpo Auxiliar de Praças (CAP) . 

Parágrafo único Cabe ao Ministro da Marinha 

regulamentar a constituição e organização do Corpo de Praças 

da Marinha, observados, no que couber, os princípios 

estabelecidos para Oficiais no art. 9° e seu§ 1°. 

Art. 17. Os efetivos das praças da Marinha têm os 

seguintes limites: 

I- Corpo de Praças da Marinha ............. 51.800; 

II - Alunos das Escolas de Aprendizes-Marinheiros e 

dos Cursos de Formação de Soldados-Recrutas do Corpo de 

Fuzileiros Navais e Conscritos ........................ 8.000. 

§ 1°. Cabe ao Ministro da Marinha fixar os efetivos 

por Corpos, Quadros e Graduações. 

§ 2°. Não são computados no limite fixado para o 

Corpo de Praças da Marinha: 

I - as praças da reserva convocados para manobras , 

exercícios, estágios de instrução ou por prazo limitado;_ 

II - as praças agregadas nos respectivos Corpos e 

Quadros; 

III as praças da Reserva Remunerada designados 

para o Serviço Ativo, em caráter transitório. 

Art. 18. A antigüidade dos militares, 

posicionados em novos Corpos e Quadros ou para 

transferidos, será estabelecida: 

quando 

estes 

I - em cada posto ou graduação, a partir da data de 

assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração 

ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada 

outra data; 

II - havendo empate, pela antigüidade no posto ou 

graduação anterior, sucessivamente; 

III - persistindo empate, pela posição relativa nos 

-------
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respectivos registras do rr.ais recente ato de nomeação ou de 

prornoçãor após realizado curso de f"orrnação; se, ainda assim, 

subsistir a igualdade, o de mais idade será considerado o mais 

antigo. 

P.arágrafo único - No prazo de sessenta dias da data 

de publicação desta Lei, o Ministro da Marinha baixará ato 

formalizando a inclusão dos mi li tares na nova estrutura de 

Corpos e Quadros, dentro de cada posto e antigüidade. 

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 20. Revogam-se a Lei n° 1.531-A, de 29 de 

dezembro de 1951; o art. 3° da Lei n° 2.39Í; de 7 de janeiro 

de 1955; as Leis n° 5.35S, de 10 de novembro de 1967; n° 

7.30f, de 29 de março de 1985; n° 7.32G, de 18 de junho de 
/ 

1985; n° 7.574', de 23 de dezembro de 1986; n° 7.622, de 9 de 
) 

outubro de 1987; n° 9.114, de 17 de out.ubro de 1995; n° 9.247, 
/ 

de 26 de dezembro de 1995; n° 9.286, de 19 de junho de 1996; e 

demais disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art J! A Mannha do Brasil (rvtB) c constituida pelos seguintes Corpos e Quadros de 
OficiJ.lS 

I· Corpo da Armada. composlo de 

a) Quadro de Oficiais da Armada (CA), 
b) Quadro Complem!'fltU de Oficiais da Annada (QC-CA) 

n · Corpo de fuzileiros Navais, composto de· 

a) Quadro de Oficiais fuzileiros Navais (FN)~ 
b) Quadro Complementar de Oficiais fWJ1eiros Navais (QC-FN) 

lll -Corpo de Intendentes da Marinha. composto de: 

a) Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha (1M); 
b) Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha (QC-IM). 

IV • Corpo de Engenheiros da Marinha. 

V • Corpo de Saude da Marinha. composto de. 
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a) Quadro de Médicos (MD), 
b) Quadro de Cirurgiões-Dent!S!as (CD); 
c) Quadro de Apoio à Saude (AS). 

Vl - Corpo Auxiliar da Marinha. comPQSto de 

a) Quadro de Apoio Técnico (AT); 
b) Quadro de Capelães Navais (CN), 
c) Quadro Auxiliar da Armada (AA). 
d) Quadro Auxiliar de Fuzileiros. Navais (AFN) 

An. 2' Os Oficiais do Corpo da Armada exercerão cargos relativos à aplicação do Poder 
Naval e seu preparo 

§ 1• Os Oficiais do Quadro de Oficiais da Armada são ordenados em uma escala 
hierárquica consntuid~ pelos postos de Segundo-Tenente a Almirante..<fe-Esquaár~ e os do Quadro 
Complementar de OfictaJS da Armada pelos postos de Segundo-Tenente a Capitão-Tenente 

§ 2! Ingrcssarào no Quadro de Oficiais da Annada os Guardas-Marinha que conclu1rem 
com a.provC"'tamento o curso da Escola Naval e. por transferCnc1a. os Capitães-Tenentes do Quadro 
Complementar cie Oficiais da Armada selectC'Inados pela Comissão de Promoções de Oficiais 

§ J! Ingressarão no Quadro Complementar de Oficiais da Armada os candidatos civis e 
militares graduados nas habilitações requeridas pelo Serviço Naval. aprovados em processo seletivo. 
Curso de Formação e Estagto de Aplicação de Oficiais 

Art. Ji Os Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais exercerão cargos relativos ;I aplica.çio 
do Poder Nave..J e seu preparo, em especial nas operações anfibias 

§ 11 Os Oficiais do Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais são ordenados em uma escala 
hierarquica consmuida pelos postos de Segundo-Tenente a Almirante-de-Esquadra. e os do Quadro 
Complementar de Oficiais Fuzileiros Nav<Us pelos postos de Segundo-Tenente a Capitão-Tenente 

§ 2' Ingressarão no Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais os Guardas-Marinha que 
concluirem com aproveitamento o curso da Escola Naval e, por transferêr.e~a.. os Capitães-Tenentes. do 
Quadro Complementar de Oficials Fuzileiros Navais selecionados pela Comissão de Promoç3es de 
OficW... 

§ 3' Ingressarão no Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais os candidatos 
civis e militares graduados nas habilítaç:ões requeridas pelo Serviço Naval. aprovados em processo 
seletivo, Curso de Formação e Est:igio de Aplicação de Oficiais. 

Art, 4' Os Oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha exercerão cargos relativos a 
aplicação e ao preparo do Poder Naval, que visem ao atendimento das ativídades logisticas e das 
relac10nadas com a econonua.. as finanças, o pauimônio. a administração e o comrole intenio 

§ I' Os Oficiais do Quadro de Oficiais lntendetttes da Marinha são ordenados em uma 
escala hierãrqutca consttruida pelos postos de Segundo-Tenente a Vice-Almirante. e os do Quadro 
Complementar de OficiaiS Intendentes da Marinha pelos postos de Segundo-Tenente a Capitão-Tenente 

§ 2• Ingressarão no Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha os Guardas-Marinha que 
concluirem com aproveitamento o curso da Escola Naval e. por transferêncla.. os Cal'itães-Tenentes do 

Quadro Complementar de OficiaJs intendentes da Mar:mha selectonados pela Conussã.o de Promoções de 
Oficitús 

§ 32 Ingressa.nlo no Quadro Coml'lementar de Oficiais intendentes da Marinha os 
candidatos ctvis e militares ~aduados nas habthtaçoes requendas pelo Sen-1ço Naval. aprovados em 
processo setenvo. Curso de F-onnacão e Estag10 de Aphcaçào de Oficiais 

An. 52 Os Oficiais do Corpo de Engenheiros da Marinha exercerão cargos relativos a 
aplicação de conhecunent:)S espectficos. necessari:os as auvldades de manutenção e reparo dos mesqs 
e:cst:entes e ao desenvolVImento e prnJeto de novos metas 

§ 1! Os Oficiats do Corpo de Enttenhetros da Marinha são -ordenados em uma escala 
hierarqutca consnru1da o elos postos de PrimeU'o-Tenente a Vice-Almirante 

§ 2! Ingressarão no Corpo de Eng.enhetros da Marinha os candidatos civis e militares 
graduados nas habilitações requendas pelo Serv1<;:0 NavaL aprovados em processo seletivo. Curso de 
Formação e Estag.to de Aplicação de Oficiats e:. por transferencia. os Oficiais áo Quadro de Oficiais da 
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Armada e do Quadro c:_ ... ;;clals f-uz.JieJros Navats aprovados em exame de seleção e curso de szraduacão 
em engenhana -

exerci . Art. 6~ O~ Oficiais_ do ~orp~. de Saúde da !""1arinha exercerão. pnmordialmente. ao 
. . c1o de cargos .t~crucos relat1vos as at1V1dades necessanas a manutenção, no mais alto ;:rau. da 

higidez do pessoal mil.ttar da Mannha voltado para aplicação do Poder Naval e seu preparo. ~ 

. . § 12 Os Oficiais _do Quadro de Médicos são ordenados em uma escala hierarquíca 
~onstitutda pelos postos .de Pnme1ro~Tenente .a Yice-Almirante, e os dos Quadros ae Cirurgiões

enustas e de Apmo a Saude pelos postos de Pnmeuo-Tenente a Capitão-de-Mar-e-Guerra. 

. . . § 2!?. Ingressarão nos Quadros do Corpo de Saúde da Marinha os candldatos civís e 
militares graduad?s nas ha~ilitações requeridas pelo Serviço Naval, aprovados em processo selerivo. 
Curso de Formaçao e Estagto de Aplicação de Oficiais. 

dmiru Art. 72 Os _ Ofi~~is do Corpo Au~ar da Marinha exercerão cargos técnico
a strauvos que vtsem i!!S auVIdades de apo1o tecruco e as atividades gerenciais e admirtistrauvas em 
geral. 

§ I' Os Oficiais do Quadro de Apoio Técnico e do Quadro de Capelães !'avais são 
ordenados em urna escala hierárquica constituída pelos postos de Prime1ro-Tenente a Capitão-de-Mar-e
Guerra. e dos Qcadros Auxiliares da Armada e de Fuzileiros Navais pelos postos de Segundo-Tenente a 
Capitão-Tenente 

§ 2go Ingressarão no Quadro de Apoio Técnico os candidatos civis e militares graP,uados 
nas habilitações requendas pelo Semço Naval. aprovados em processo seletivo, Curso de Fonnação e 
Esti.gio de Aplicação de Oficiais e, por transferência. após selec;:ão pela Comissão de Promoções de 
Oficiais. os Capítàes-Tenentes dos Quadros Auxiliares da Armada e de Fuzileiros Navais. com curso 
superior. e os Capitães-Tenentes dos Quadros Complementares 

§ 31 Ingressarão nos Quadros Auxiliares da Armada e de. Fuzileiros Navais as Praças da 
Marinha. com segundo grau completo. aprovadas em exame de admissão. Curso de Formação e Estãgio 
de Apbcação de Oficiais. 

§ 41 Ingressarão no Quadro de Capelães Navais os candidatos aprovados em processo 
seiettvo. Curso de formação e Est:lgto de Aplicação de Oficia.is. 

Art. 8!! Os candidatos. ctvis e militares. ao Corpo de Engenheiros da Marinha. aos 
Quadros do Corpo de Saúde da Marinha.. aos Quadros Complementares. ao Quadro de Apoto Técruco 
e ao Quadro de Capelães Navais são nomeados por ato do Mtnistro da Mannha. apos a conclusão com 
aprovenameruo do Curso de Formação e Estâ.gio de Aplicação de Oficials. Primetros-Tenentes ou 
Segundos-Tenentes da Reserva da Marinha. conforme o caso. do respecttvo Corpo ou Quadro. e 
tmedlatam:nte convocados para o Servrço Auvo da Mannha. 

§ 1~ Os candidatos chis são matncuiados como alunos nos Cursos de Formação e 
Estãgios de Aphcaçào de Oficiais com o grau hierarqwco de Guarda-Marinha. 

~ 2go Os candidatos militares somente podem rnscrever-se quando de grau hterarqutco 
1gual ou m.ferior ao posto uucial do rcspecnvo Corpo ou Qu.adro e são matnculados como alunos nos 

Cursos de Formação e Estigtos de Aplicação de Oficiais no poSto que possutrem ou. se Praças. como 
Guardas-Marinha 

§ 3r A convocação parz,. o Serv~ço Ativo não Jmplíca em compromisso de tempo mtnimo 
de presta.çio de serviço, podendo os Oficiais. a qualquer tempo. ser hcenctados a pedido ou "ex-officio" 
• bem da disciplina 

§ 41 Antes de completados cinco anos de serviço, os Oficiais convocados integrantes do 
Corpo de Engenhe~ros da Mannha. dos Quadros do Corpo de Sailde da Marinha, dos Quadros 
Complementares. do Quadro de Apoio r éctUCO e do Quadro de Capelães Navais sedo avaliados pela 
Comisslo de Promoções de Oficiais. visando sua permanC:ncia em carater definitivo na Marinha 

§ 51 Os integrantes dos Corpos e Quadros. citados no parâgrafo anterior. que nio 
obtiverem avaliaçlo favori.vei, serio licenciados "'ex-officio'" e incluídos na Reserva Nilo Remunerada. 
sendo-lhes assegurada inden.ização financeira no valor de uma remuneração por ano de serviço como 
convocado. 

§ 62 As nonnas relativas às habilitações requeridas. seleção inicial. matncula em Curso de 
Fonnaçio e Estagio de Aplicação. convoa;ão para o Serviço Ativo. ingresso nos diversos Corpos e 
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Quadros e permanCncía definitiva no Sf!T'Vlço Ativo da Mannha são estabcJec1das em ato do Ministro da 
Marinha. 

An. 9!: Os Oficiais da Marinha. de ambos os sexos, são iguais cm direitos e obrigações 
nos termos da Constituição, observados os vaJores, principias e normas nela estabelecidos 

§ 1' Na conciliação. obrigatória. entre as exigências do preparo do Poder Naval e sua 
aplicaç.áo em situações de guerra e crise., e a observância dos valores constirur:ionais de proteção do 
Estado i familia.. obedccer~se·a ao seguinte· 

I . SerJo ocupados por Oficiais do sexo masculino os cargos, respectivos. do Corpo da 
Annada e do Corpo de Fuzileiros NaVll!s; 

D • Sedo objero de idêntica ocupação. no Corpo de Intendentes e no Corpo de Sailde da 
Marinha. percentuais de seus respectivos cargos, CUJO o:erctcio. comprovadamente. seja indispe~vel ao 
preparo e aplicação do Poder NavaL 

§ 21 A execução do disposto no inciso II do parágrafo anterior dependera de proposta. 
motivada, do Ministro da Marinha ao Preside~•• da Republica. e da fixação. em Decreto, dos percenttws 
cm referência. 

An. lO No interesse do Servtço Naval. poderão ser processadas transferCnctaS de 
oticiais entre os diversos Corpos e Quadros 

§ 11 As normas e requisitos para transferencia serão esra.belecidas por ato do Mínistro da 

§ 21 O Oficial transferido sera posicionada. no Corpo ou Quadro que vier a integrar. 
levando-se em consideração sua anuguidade relativa. conforme dispõe o Estatuto dos Miliwes 

LSOO. 

Art. 11, Os efetivos de Oficiais. dos dtversos Corpos. têm os segwntes limites 

I • Almirante-de-Esquadra 

II • Vice~Almirante 
UI • Contra-Almirante ... 
IV • Oficiais Superiores . 
V • Oficiais lntermediarios 
V1 ·Oficiais Subalternos. 

6. 

21, 
43; 

3 360. 
2060; 
1700 

§ 11 O eferivo de Asp~rantes da Escola Naval e alunos do Co!egio Naval tem o limite de 

§ 2~ Nio são computados nos limites fixados. 

1- os Almirantes. do Quadro Suplementar, Ministros do Supenor Tn"btmal Militar; 
n ·os Oficiais da reserva convocados para manobras. exercicios ou estJ.gjos de instruçio, 
IU .. os Oficiais agregados e os não--numerados nos respectrvos Corpos e Quadros~ 
IV • os Oficiais da Reserva Remunerada designados para o Serviço Ativo. em camer 

V • os Oficiais da Reserva Remunerada convocados por prazo limitado; 
V1 • os Oficiais incorporados para prestação dp Servtço Militar; 
VII • os Guardas-Marinha; 
Vlit • os alunos dos Cursos de Fonnaçio e Estágios de Aplicação de Oficiais. 

§ 31 Os limites de efetivos estabelecidos na lei especilica que dispõe S<''>re o Serviço de 
Assistência Religiosa nas Forças Armadas poderio ser excedidos. desde que não se exceda o total fixado 
DOI incisos IV. V e VI do caput deste aniga·. 

An. 12. Os eferivos, por postos, para os diferentes Cçrpos e Quadros de Oficiais. do -~ 
distribuídos anualmente pelo Poder Executivo. de acordo com as neceslõidades do semço e de fonna a 
a1euder ao adequado fluxo de carrma. observados os limites fixados nesta Lei 

§ 12 A distribuição de efetivos poder& ser alterada no curso do exercicio. sempre que 
necessãrio. a fim de possibilitar os ajustes indispensaveis motivados por transferéncias de COJ'l)OS e 
Quadros, OU para &1ender as necessidades do serviÇO, desde que não provoquem aumento da despesa 
total correspondente aos limites estabelecidos no art. 11 

§ 2.1 Com exceçio dos cfetivos dos postos de Almirantes e quando necessário à 
IDIIIUiençio do fluxo regular c equilibrado da carreira, o Poder Executivo, ao distribuir os efetivos; 
poclera alterar os limites embelecidos nesu lc:i em ate dez por cemo. 
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§ 32 Os efetivos distribuidos são os efetivos de referência para fim de promoção e de 
apücaçio da quota compulsória preVlsta no EstatutO dos f\.fiJitares 

§ 42 A distribuição dos efctivos de alunos das escolas de formação de Oficiais e regulada 
pelo lilinistro da Marinha.. de modo a atender as necessidades de Oficiais nos postos miCla.is dos dtversos 

-.Corpos e Quadres. 

An. 13: Para a constituição inicial dos Corpos e_ Quadros de Oficiais estabelecidos nesta 
Lei. serão observadas as segumtes dispostções 

I -os Oficiais dos atuais Corpo da Armada:- Corpo de Fuzileiros Navms e Corpo de 
Intendentes da Marinha serão posicionados. respecttvamente. nos Quadros de Oficiais da Armada.. de 
Oficia~s Fuzile:.ros Navais e de Oficiais Intendentes da Marinha. 

II • os Oficiats dos atuats Quadros Complementares e os Oficiais candidatos a esses 
Quadros serão posic10nados, em função de suas anugutdades e habilitações. nos Quadros 
Compiemen1ares de Oficiais da Annadá.. de Oficiais FuZJietros Navms e de Oficiais Intendentes da 
Marinha ou no Quadro de Aprno Técruco 

III· os Oficiais do atual Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais serão posictonados no 
Corpo de Engenhetros da Mannha. 

IV - os Oficiais dos atuaís Quadres d< Médicos, de Cirurgiões-Dentistas e de 
FarmacCuticos serão posicionados. respecnvamente. nos Quadros de Médicos. de Ciru.rgiões·Dentistas e 
de Apeie à Saúde, 

V- as Oficiais de atual Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais serão posicionadas. em 
função de suas habilitações, no Carpe de Engenheiros da Marinha, nos Quadres do Corpo de Saúde da 
Marinha ou no Quadro de Apoio T étnico. sendo as atuais Segundos· Tenentes promovidas ao posto de 
Primeu"c-Tenente do neve Carpe cu Quadre; 

VI • os Oficiais do atual Quadro de Capelães da Marinha serão posicionados no Quadro 
de Capelies Navais. sendo os atuaís Segundes-Tenentes promovidos ao peste de Primeiro-Tenente do 
novo Quadro; 

VII -os Oficiais dos atuaís Quadres de Oficiais Auxiliares da AnDada e do Carpe de 
Fuzileiros Navms serão poSicionados. em função de suas antiguidades e espeezalizações, nos Quadros 
Auxiliares da Armada e de Fuzileiros Navais. ou no Quadro de Apoio Técnico. 

§ 12 O Oficial, ao ser posicionado no nove Corpo ou Quadro. mantera =antiguidade 
relativa. conforme dispõe o Estatuto dos Militares. 

§ 22 No prazo de sessenta dias da data de publicação desta Lei. o Ministro da Marinha 
bai:ura ate fcnnalizando a mclusão dos Oficiais na nova estrutura de Corpos e Quadres, dentre de cada 
peste e antiguidade. 

Art. 14 Os Corpos e Quadres de Oficiais, previstes na Lei n' 9.247, de 26 de dezembro 
de 1995, serão considerados extintos após o cumpnmento do estaruido no§ 22 do an. 13 desta Lei. 

Art. 1 S. O Quadro de Capelies Navais é regido. no que não confrontar cem esta Lei, 
pela Lei especifica, que dispõe sobre o Serv~çc de Assistêncie Roligicsa nas forças ArmadAs. 

Art. 16. O Carpe de Praças da Marinha é constituidc per: 

I- Corpo de Praças da Armada (CPA); 
U - Ccipc de Praças de Fuzileiros Navais (CPFN); 
III- Corpo Auxiliar de Praças (CAP). 

Parágrafo único. Cabe ao Ministre da Marinha regulamentar a ccnstituiçio e crganizaçic 
de Carpe de Praças da Marinha.. observado. no que couber, os principies estabelecidos para Oficiais no 
on. 9' e seu§ 1°. 

Art. 17. Os efetivcs.das praças da Marinha têm os seguintes limites· 

I - Corpo de Praças da Marinha .... ··················· .... ··········· 51.800, 

11- Alunos das Escolas de Aprendizes-Marinheiros e dos CUISCs de Fcnnaçic de 
Scldadcs-Recrutas de Corpo de fuzileiros Navais e Cc=ritcs............................. 8.000; 
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§ I' Cabe ao Ministro da Marinha fixar os efetivos por Corpos. Quadros e Graduaçõe3 

§ 2' Nlo slo computados no limite fixado para o Corpo de Praças da Marinha: 

a) As praças da reserva convocadas para manobras. exercícios. estãgios de instruçlo ou 
por prazo limitado; 

b) A3. praças agregadas nos respectivos Corpos e Quadros. 

Art. 18. EstaLei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 19. Revogam-se a Lei n' 1.531-A. de 29 de dezembro de 1951; o art. 3' d& Lei n' 
2.391, de 7 de janeiro de 1955; as Leis n' 5.355, de 10 de novembro de 1967; n' 7.301, de 29 de março 
de 19BS; n' 7.326, de 18 de junho de 1985; n' 7.574, de 23 de dezembro de 1986; n' 7.622, de 9 de 
outubro de 1987; n' 9. 114. de 17 de outubro de 1995; n• 9.247. de 26 de dezembro de 1995; n' 9 286. 
de 19 dejunbo de 1996; e dernais dispoSições em comr.irio. 

Bnsüia. de de 1996; 175' da Independência e 108' daRepúblie&. 

MENSAGEM N° 1.444. OE 24 DE DEZEMBRO DE 1996, DO PODER EXECUTIVO 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos tennos do anigo 61 da Constituição Federak submeto à eievada deliberação de 

Vossas Excelertcias. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 

Marinha. o te:tto Jo projeto de Jei que "Dispõe sobre a reestruturação dos Corpos e Quadros de 
Oficiais e de Praças da Marinha". 

I 

~ -----
Brasi1ia. 2 4 de dezembro de 1996 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N" 133, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1996, DO SR. 

MINISTRO DE ESTADO DA MARINHA 

Excelem1ssímo Senhor Presidente da República. 

A estrutura organíz.acional dos diversos Co.rpos e. Quadros da Marinha vem sendo 

aprimorada. ao longo dos anos. mantendo sintonia com os avanços tecnológicos e acolhendo novas 

teaúcas adnUrustrativas Assim e que. a pai'tir dos tradicionais Corpos da A.rmada. de fuzileiros Na· 

vais e de Intendentes. vieram a ser cnados o Corpo de Engenheiros Navais. o Corpo de Satide. os 

Quadros de Oficizis~Aux.iliares. os Quadro.i Complementares e. em iniciativa pionetra. o Corpo Auxili

ar Feminino da Reserva. da Marinha. 

Ocorre.. no entanto. que esses diverSos Corpos e Quadros foram consttluidos. cada um. 

a. partir de documentos legais especificas. com prescrições pec:uliares. que :-edundaram em díficuidadcs 

t.antÕ de gerencwnento de C&l'l"een. como de aproveitamento eficaz dos recursos humanos disponíveis. 
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2. Apesar de diversas medidas Iegw e administrativas recentemente adot.adas, que conce

deram maior flexibi!i&de i Administração Naval, não se póde atingir um modelo que atendesse. ade

quadamente. â.s necessidades de gerenctamemo de pessoaL foram então condu..ridos e:<:ausuvos estu

dos. aprovados peJo _Almirantado, para a racionalização e o apnmoramcnto da estrurura VIgente Che

gou-se .i conclusão. em resumo. de que e prectso efetuar uma completa reestruturação dos Corpos c 

Quadros de Oficia.as e de Praças 

3. Em consonância com esse entendimento, foi formulado um Anteprojero de Lei que 

comempia. 
- I c:onstituiçio de Corpos distintos. em função exclusivamente da destinação de cm

prego. dispostos de modo a penrutir o apropnado agrupamento. em Quadros espeaalizados. das ha

bilitações com afinidades de qualificação tecnico-profissiona!. 

- sígnificanva ampliação da presença da mulher. elinúnando a eXJstCnca do rescnto 

Corpo Aux.ilia.r fenunino da Reserva da Marinha. e assegurando participac;ão das muJheres. com plena 

igualdade de direitos e obrig3.ções. confonne dispõe a Constituição. em relação aos militares do sexo 

masculino do mesmo Corpo ou Quadro~ 
' • a uniformidade dos processos seletivos. garaJ!indo o ingresso e a pennanCncia no 

Serviço Naval. confonne o interesse da Instituição. e o aumento das possibilidades de transfcrertcia 

entre Corpos e Quadro~. visando permitir o maximo aproveitamento das qualificações adquiridas. 

- a preservação dos direitos dos atuais militares. que serão reposicionados nos novos 

Corpos e Quadros levando-se em consideração a antiguidade relativa e a habilitação profissional j3 

adquiridas; 

.. a melhor distribuição dos efetivos autorizados. coerente com o esubelecimento de 

fluxos de c:.arreira equilibrados. mantidas as nonnas vigentes e estabelecidos limites ate mesmc inferio

res ao prescrito desde 199S: fica assegurado o não aumento das despesas correspondentes: e 

- a consolidação_ em um Unico documento_ de toda. a. legislação atinente a carreira dos 

militares dos diversos Corpos e Quadros da Marinha. 

4. Nas discussões que conduzi=n ao Anteprojeto em lide. foi analisada a participação da 

mull-"f no exen:icio de cargos direwneme envolvidos com o empn:go do Poder Naval. Concluiu-se 

que nio deva ser exigido da mulher o envolvimento direto na capacidade requerida PUJ. • conduc;lo 

elas Operações Navais, entendidas no seu sentido mais amplo. que ~e a mixima prontidio pan o 

c:omblle e a pcm!lllente dispombilidade do militar para emprego !lOs meios navais. .er.os e de fumei

ros navais. inclusive em tempo de paz. Em outras palavras.. a partir das exigências impostas para a 

adequada preparação da Ammda e em concilioç!o com os princípios basilares da Constituição. de 

proteÇio do Estado à fimilia. o mulher somente nio ser:á empregada em combate e na prepllr&çio para 

tal. o que em nada inibe a possibilidade de fazer cormra llll Marinha. em igualdade de condições com 

os dCIDiis Oficiais do mesmo Corpo ou Quadro. 

S. Demro desses principies: Senhor Presidente. submeto à consideração de V•Jssa Exce-

lêtJc:ia o Anteprojeto de Lei. que a esta acompaniul. 

Respeitosamente. 

rv1~-h.f2Q_ 
MA~ O CESAR RODRIGUES PEREIRA 

Ministro de Estado da Marinha 
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ANEXO À EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA MARINHA 

) N• l 3 3 , DE 22 I ll /96. 

l. S1ntese do problema ou da situac;:~o que reclama providênc1as: ~ ! 
A estrutura orqanizacional dos corpos e Quadros da Marinha neces-' I 
cita de aprimoramento, a fim de possibilitar os ajustes ind1spen-\ 
sáveis no gerenciamento da carreira e proporc1onar adequadosJ 
fluxos de ca~reira. 

2. Soluções e providên..;ias contidas no ato normatfvo ou na medida I 
proposta: I 

Raestruturar os diversos Corpos e Quadros da Marinha, reunindo e~~ I 
uaa única leqislação todas as disposições pe~inentes sobre o as-
sunto, de forma a se dispor de prescrições que atendam, na totali- · 
d~de, os interesses do Serviço Naval, no sentido de aprimorar o! l 
qerencia~eneo âinámico e efiCAz da administração de recursos hu-I I 
manos. I i 

3. Alternativas existentes ~s medidas ou atos propostos: 

Lob4. 

\ 

4. CUStes: 

I 
N6o h4 alteraç&o de custos. 

\I 
I 

S. Razões que justificam a urgência: ' I 
l 
i 
' i 
I 

6. Impacto sobre o maio ambiente: i 

l 
Não há impacto sobre o meio 8mbiente. 

I 
' I Fl. 2 do anexo à EM n• 

i ~~~ 
i7. Alterações propostas: \ ~ 

l33 , do MM de 22/ ll /96. 

~r=~~~----~~----------~x~ 
Texto atual I 'l'llxto proposto \I 

8. S!ntase do parecer do Orq6o jur1dico: 

'l'rata-~e de projeto de lei objetivando dar aos corpos e QUadros de 
Oficia1s e Praças da Marinha nova estrutuação orqanizacional, da 
.oão a pos•ibilitar melhor qerenciamento de carreira bem como aprQ 
veitamanto eficaz doa recursos humanos dispcn1veia. 
Afigura-sa s esta Consultoria Jur1dica estar em condições de ser 
8ubmatido à elevada apreciaç6o do Presidente da República. 

HELIO DE ALMEIDA DOMINGUES 
Consultor Jur1dico da Marinha -
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CoNSTITUIÇÃO DA REPúBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO! 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO VIII 
Do Processo Legislativo 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••• 

SUBSEÇÃO III 
Das Leis 

Art.61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do 
Senado Federal 
ou do Congresso Nacional. ao Presidente da República, ao Supremo 

Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

§ I o - São de iniciativa privativa do Presidente da República as 
leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas: 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis

tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária. matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios. seu regime jurídi
co, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refor
ma e transferência de militares para a inatividade; 

d) organização do Ministério Público e da Defensaria Pública da 
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Pú
blico e da Defensaria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da 
administração pública. 
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~ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um 
por cento do eleitorado naCional, distribuído pelo menos por cinco Es
tados. com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada 
um deles . 
............................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

LEI 9.247 Df. 26 DE DEZEMBRO DE 1995 

FIXA OS EFETIVOS DE OFICIAIS DA MARI
NHA EM TEMPO DE PAZ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Art.l o - Os efetivos de Oficiais da Marinha em tempo de paz te- · 
rão os seguintes limites por postos: 

I - Almirante-de-Esquadra .................................. 6: 
11- Vice-Aimirante ........................................ .21; 
III- Contra-Almirante ···········-····-···--···--···--·····.43; 
IV- Capitão-de-Mar-e-Guerra ................•..•.........•. 370; 
V- Capitão-de-Fragata ..................................... 825: 
VI - Capitão-de-Corveta ····----·-·······---·-····-··--···1.595; 
VII -Capitão-Tenente .................................... 2.198; 
Vlll - Primeiro-Tenente .................................. I .598; 
IX - Segundo-Tenente ..........................•...........• 892. 
Art.2° - Os Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha são os 

seguintes: 
I - Corpo da Armada: 
II - Corpo de Fuzileiros Navais: 
III- Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais; 
IV - Corpo de Intendentes da Marinha; 
V - Corpo de Saúde da Marinha: 
a) Quadro de Médicos; 
b) Quadro de Cirurgiões-Dentistas: 
c) Quadro de Farmacêuticos: 
VI -Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha: 
a) Quadro d~ Oficiais Auxiliares da Armada; 
b) Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de FuZileiros Navais; 
VII - Quadros Complementares de Oficiais da Marinha: 
a) Quadro Complementar do Corpo da Armada; 
b) Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros Navais; 
c) Quadro Complementar do Corpo de Intendentes da Marinha; 
VIII - Quadro de Capelães da Marinha; 
IX -Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais. 

Parágrafo único. Para efeito desta Lei. será considerado, ain~ 
umQuadro de Oficiais Temporários, composto por Oficiais da Reser· 
va não Remunerada, quando convocados, e pelos incorporados para 
prestação do Serviço Militar Inicial. 

Art.3° - É declarado em extinção o atual Quadro Complementar 
do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais. 
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Parágrafo único. Até a completa extinção do Quadro a que se 
refere este artigo, os Oficiais remanescentes serão para ele distribuí
dos na forma do Art.s• desta Lei. 

Art.4• - Não serão computados nos limites dos efetivos fixados 
no Art.l desta Lei: 

I -os Oficiais-Generais Ministros do Superior Tribunal Militar, 
II - os Oficiais convocados para manobras, exercícios ou estági

os de instrução; · 
UI - os Oficiais agregados e os não numerados nos respectivos 

Corpos ou Quadros; 
IV - os Oficiais da Reserva Remunerada designados para o Ser

viço Ativo, em caráter transitório; 
V - os Oficiais da Reserva Remunerada convocados por prazo 

limitado; 
VI -os Oficiais do Quadro de Capelães da Marinha; 
VII -os Guardas-Marinha; 

VIII - os alunos das escolas de formação de Oficiais da Ativa e os alu
nos das escolas de formação de Oficiais da Reserva. 

Art.s• - Cabe ao Poder Executivo distribuir, anualmente, por 
postos, nos diferentes Corpos e Quadros, os efetivos de Oficiais de 
que tratam esta Lei e a Lei número 6.923, de 29 de junho de 1981, 
respeitados os limites nelas estabelecidos. 

Parágrafo único. A distribuição de efetivos, de que trata este ar
tigo, poderá ser alterada no curso do exercício, sempre que necessário, 
para efeito de possibilitar os ajustes indispensáveis, motivados por 
transferência de Oficiais entre Corpos e Quadros. 

Art.6 •- Os efcíivos distribuídos na forma do artigo anterior se
rão os efetivos de referência para fins de promoção e de aplicação d~ 
Quota Compulsória de que trata o Estatuto dos Militares. 

Art.7"- A distribuiÇão dos efetivos de alunos das escolas de for
mação de Oficiais da Ativa e de alunos das escolas de formação de 
Oficiais da Reserva será regulada pelo Ministro de Estado da Mari
nha, de modo a atender às necessidades de Oficiais nos postos iniciais 
dos diversos Corpos e Quadros, bem como de .formàção das reservas. 

Art.S• - Com exceção dos postos de Oficiais Generais, e quando 
necessário à manutenção do fluxo regular e equilibrado da carreira, o 
Poder Executivo, ao distribuir os efetivos na forma do Art.S desta Lei, 
poderá alterar os limites dos postos em até dez por cento. 

§ 1 • - A execução do disposto neste artigo, em caso algum, po
derá resultar em aumento do efetivo global de Oficiais previsto nesta 
Lei, nem da despesa total a ele correspondente. 

§ 2• - Na aplicação do disposto no "caput" deste 311igo, se vier a 
ocorrer, temporariamente, excesso de Oficiais de determinado posto 
em Corpos ou Quadros, o efetivo total desse posto será considerado 
provisório até que se ajuste ao novo efetivo distribuído. 

§ 3° - Para o fim do disposto no Art.6• desta Lei, no que se refe
re à promoção, será considerado o efetivo que for distribuído na forma 
deste artigo. 

Art.9"- Os artigos 3°, 4• e 6•da Lei número 7.622, de 9 de outu
bro de 1987, passam a vigorar com a seguinte redação: 
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Art.IO- O Art.2• da Lei número 7.301, de 29 de março de 1985, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

_Art.11 -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.l2- São revogadas as Leis números 7.151, de 1° de dezem

·bro de 1983, 7.618, de 30 de setembro de 1987, 8.098, de 27 de no
vembro de 1990, §§ 1• a 5° do Art.2•e o Art.7" da Lei número 7.301, 
de 29 de março de 1985, e a Lei número 8.194, de 25 de junho de' 
1991. 

LEI 7.301 DE 29 DE MARÇO DE 1985 

REORGANIZA OS QUADROS COMPLEMENTA
RES DE OFICIAIS DA MARINHA, CRIADOS 
PELO DECRETO-LEI NÚMERO 610, DE 4 DE JU
NHO DE 1969, ALTERADO PELAS LEIS NS. 
5.983, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1973, E 7.152, DE 
1 DE DEZEMBRO DE 1983. 

Art.l~ - Os Quadros Complementares de Oficiais do Corpo da 
Armada, do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais, do Corpo de 
Fuzileiros Navais e do Corpo de Intendentes da Marinha, criados pelo 
Decreto-lei número 61 O, de 4 de junho de 1969, destinam-se a com
plementar as necessidades dos Corpos e Quadros Regulares decorren
tes dos claros existentes nas lotações das Organizações Militares 
(OM) da Marinha. 

LEI 7.326 DE 18 DE JUNHO DE 1985 

DISPÕE SOBRE INGRESSO NO CORPO DE 
ENGENHEIROS E TÉCNICOS NA V AIS -
CETN. 

Art.1•- Poderão ingressar no Corpo de Engenheiros e Técnicos 
Navais - CETN a que se refere a Lei número 1.531-A, de 29 de de
zembro de 1951, alterada pela Lei número 5.355. de lO de novembro 
de 1967. desde que satisfaçam requisitos a serem estabelecidos no Re
gulamento desta Lei: 
..................................................................................................................... 
..................................................................................... ~-.............................. . 

LEI 7.574 DE 25 DE DEZEMBRO DE 1986 

REORGANIZA OS QUADROS DE OFICIAIS 
AUXILIARES DA MARINHA. 

Art.l •- Os Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha- QOAM 
destinam-se a suprir a Marinha. nos seus diversos setores. de pessoal 
habilitado para o exercício das funções de caráter operativo. té<;:nico e 
administrativo, compatíveis com seus postos, qualificações e especia
lidades de origem . 
....................................................................................................................... 
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LEI 7.622 DE 09 DE OUTUBRO DE 1987 

REORGANIZA O CORPO AUXILIAR FEMI
NINO DA RESERVA DA MARINHA 
CAFRM 

Art.l 0 
- O Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha -

CAFRM. criado pela Lei número 6.807, de 7 de julho de 1980, desti
na-se a atender encargos do interesse da M~rinha. relacionados com 
atividades técnicas e administrativas. 

Parágrafo único. As integrantes do CAFRM, quando convoca
rias para o serviço ativo, exercerão suas funções em Organizaçõe~ Mi
litares da Marinha. em terra. de acordo com as necessidades da Mari
nha e as habilitações e qualificações pessoais das militares. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••uoooooooooooooo 

............. o ......................................................................................................... .. 

LEI N.0 1.531 "A'"- tz: 29 llt: t~ DZ 1951 
Fi= os ctetfvos dos O ticia.is do Corpo d4 Armactct e. d_os , demais CorpoS' 

e Quadros da MarinJu: d~ Guerra e dá outras promdencuu. 

O Presidtnte da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se .. 

gu!ntc Lei: 
·Art. 1.0 Os efetivos dos Oficiats do Corpo da Armada e dos detna.l& 

Corpos e Quadros da Marinha de Guerra. passam a ter a seguinte .cons
tituição: 

... ~ .................. -............ -........ -···· ... -................................ -~-. 

LEI N.eo :2.sn DE 'l nr: .rANEmo DI! 1955 

Fira. r;.; ~~!<· .. ~~ ~ FfJrCtU Armartn.s. 
'"11; tempo de ;xrz. 

"Faco ~~r .ue o Congress~ Nacional 
decr~ e ~u s-.tUCiono a segutnte Lei: 

A."'t. z:· t\'J Fo~ ças .Armadas - E:l:k
ct~ .M~~'"hl e &~utica -em tem
i>O de p'lz. !.aào o.. e!etivos !lxadas de _ 
acordo eom t>~ la 

Are. Z.3 A M.ar1nba compreende a 
""RU!n~ !e:<;ll. atlva: 

C} OS C!tciaJ& CCillS"A\ntes doa e!e
ttvos Cixn.Go..-o; p::ra. o COrpo ela. A.Ima• 
<la • :lO$ c!omBls OOrpoo e QUaclrco 
~:a. Mz...-!::.:.-::t c•: auerra; inr'Jualve 01 
c.:a P~:n-n at1va: 

.oJ 01 Ca;.e:áes Mllltares do Berri
ço de Assistência Religiosa; 

c) os Gua.rda!~Maruüm ~ cr.th.13 
ct& Reserva convocados ou designa.doa 
pam a serviço atlvo. estAgio ou pe
rlodos de Instrução; 

d> os ouardas-Mar!Dha da attw.: 
e) 1.000 Alunos da l!llaola e OOié· 

gto Naval; 
n· ~ alunos doo cent.-os de -

truçto de oncla!s d& Raerva; 
111 18.000 Praças doa quadra3 e eo

pecl.&lldades do Corpo do PeMoa1 su
blllterno da Armada. dlstribwdOif pe
lu cllversas graduB<:Oes. emeclallda-

des e &erVlços. inclusive ~ub0t1cia!s: 
'" 12.000 Prbça.s do Quadro su

plementar do corpo do Pessoal su
balterno d& Armada. sendo ~ .200 MN& 
doe servtços gerais de conves e m6-
qUlDU. 2.000 consecntos e de 2.800 
.Praças das diversas espemnhdades. 
sernços ou grad.uaçoes, iâ. '"ransferi· 
doe c!o corpo do Pessoal Subalterno 
cia Armada para o referid;, Quadro 
Suplementar, em virtude d! disposí· 
t1vos regulamentares: 

t) fS 000 Aluno& du diversas. r:'aco
lu jP. A..trendizet Marinheiros: 

j) ::I,OO'J fiitelrOS, 3eDdO 2.250 d\."" 
qwa.-1ros ~ a,"'f"<:oalldades do Cor:po :ao 
Pessoal Su .-alterl:!n da. Armada, ""::IW.n· 
Luldo> pela! d1versas gracluaçbet • ea·· 
pecu.Udadt> e Jr 150 1"a1fe11"UO do ..,._ 
vlçn ~oral de e..ua - do Quaclro. Su
pl.:mrntar do corpo de PeM••aJ su~
ternc· da A.~ada. tnc.lu.stve )III ':A 
tr.&n..""fertdo!" ou a serem . t.raWert.J.:as 
para esse ~uadro em vtrtuae de d.s· 
pO&ttvos •ef[tãlamen~: 

~· tl• ()()(., P-rac;a• a.c corpo de (õ'tm
l~V! Nii.iitiS ;omüre-rndendo-u .. ~· 
panhaas -·~Jonau;. oa.nda d~ músi\!OS, 
de C'O"'Detetro:s '= de ~amb0re3 jisr.rt• 
bu.dm. pelu lj1versa.s gradua~es e CE· 
pect:IbdadJ.S · :-.mu-c.iv& SUbOficta.ia: 

l1 os omuco:.. constantes ctoa t1!D
pectl"os r:nrtkJE e quactros: 

m. "" ?t".asoa C"P••··'1rente aos rtt:n• 
I"'6 ~tadi-~ dos Servtçoa A.\lXlWU'a d.a 
Marlnha. ..................................................... 
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LEI NO 5.355 - D~ 10 DE NOVEMBRO DE 1967 

Altera di:;:posrti:r:os da Le:. <1° 1.531-:A, de 29 de dezembro de 1951. 

O Pres1dente da Reptibltca 

Lei: Faço saber que o Congresso Naci·')nal decreta. e eu sa.nciono a ~;egutnte 

Art. l'i' O 1 ~ e sua..c; D.!lnt:..s a e b. do art. 4q da Lei n9 1.531-A. d.e 
29 de dezembro de 1951. modJHC&d" pcla.s Leis nlimeros 3.399. de 11 de Junno 
de 1958 e 4.300, de 23 de dezembro de 1963, pa.ssam a. Vl~Ora.r com a. •='-"te 
redat;áo: 

.. § 29 POderão m't'!'essar no Corpo de Engenheiros .e Técnicos 
Na.va1S, 'lesd.e que :;atisl&.ça.nl requtsttos a. serem estabelecidos em 
Regulamento desta Lei~ 

aJ Med.lante concurso d1! seleção e pa5terior curso de Enge
n.nana.: 

I - O!!CIIlis do Co:po d'L Arma.da.; 

II - 0!1clais ao Ccrpo de Fuzileiros Navais e do Corpo de In
tendentes ela. Marmha. por 11ecesstdade do servtço e a critério da. 
Admuustra.çao Naval. 

bJ ME:dlante con::un-o d~ admissão, por necessidade do serviço 
e a crttério da. Administração Naval. desde que .diplomados pelos 
Institutos. F&culdndes c E<;col"" de Engenha.rla. do pais, o!lctalmcnte 
reconhecidos pe'.:> Governe Federal ou engenheiros, cujos diplccna.s 
venha:n a. se:- reconh~c:dos pelo Govérno Federal. mesmo quau.do 
tormac.os em L.'"'l.St.11.utos, Faculdades e Escolas de Engenharia do es
traugeli'O: 

I - Primeiros e Segundos Tenente: 

- do Quadro d~ O!lcia.i.s Auxiliares da Ma.rinha; 

- do Quadro de O!lctais AUXlll&res do Corpo de Fuzileiros 
.N&VH.lS; 

- oriundos do CCI!tro de Instrução para. Oficiais da. Reserva da 
Marinha ou Escola cie Formação de O!!ClB.lS para a. &~erva da. Ma.
rm.ha.. 

II - Suboficiais P. S~gentos. 

!11- ClVlS•• 

Art. z<~ Ao. Art. 4>;> da Lel r.<" 1. 531-A. de 29 de dezembro de 1951, fica 
acrescentado o ~ 39 com a. segw.nte reda.çã.o: 

"§ 39 A colocação do mgressante serâ a. pós o oficial mais :no
demo do corpo de EngenheJios e T~cmcos Navats". 

Art. a.u A presente Lei entra. em Vlgor na dau de sua. publics.çã.o, revo ... 
ga.ctas as dt.sposu;:ões em con'!.I'á!lú. 

Brasilia..• lO de novembro d.'! l9ô7; 1469 da Inqependêncis. e 7_9~ da 
Republlca.. 

A. COSTA :& Sn.vA. 

Augu.sto Hama.nn .Ra4emake,. Granewald 

LEI 9.114 DE 17 DE OUTUBO DE 1995 

DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE 
OFICIAIS ENTRE OS DIVERSOS CORPOS E 
QUADROS DE OFICIAIS DA MARINHA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ART.l • - É o Poder Executivo autorizado a promover, no inte
resse do serviço, a transferência de Oficiais entre os diversos Corpos e 
Quadros da Marinha, respeitados os limites de efetivos fixados em lei. 

Parágrafo único. A transferência a que se refere este artigo so
mente abrangerá Oficiais que forem voluntários e que atendam aos re
quisitos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Marinha. 
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LEIN' 9.286 .DE 19 DEJUNBODE19'J6. 

Acaccml paragrafo ao an.. z• da. Lei ri" 
9. n•. de 17 do.cutub<o de 1995. que··~ 
JObre & tranlferi:ócia de 06ciais c=re~ 
cüvenos Cofl)OS e Quacl.ros de 06c3is da. 
Mlri:nha e da ouau -ptOVldências 

O PRESIDENTE DA REPÚBLrCA 
Faço saber. que o Cocgrcuo· NKâaaa.l dec:reu. e cu &&DCiaoo a lltiP=fC 

Art. t• O art. :• da Lei n• 9. 114, de 17 de outUbro de 1995, pua. a vipv 
aeraado do ocgwoe pa:q:raio: 

• Azt.. 2' ··········-·················-··············-·······················-·--·······--·····---·····--· 
·······························---·················-···----·····--··-···-······-··--········----·-·······-·· 

_§ •• O~ prov!SIO OO.QOPilt claoe arago oen. aplic&do u aliüiiÚ!l· , 
aut~ l1e 31 cic dc:zembro de 1996. smdo os o&iais 1= : · · Cl"".adoS.. ao CQCl>O e Quaaro Qe 

daaroo. ~O tempo DO potto de- doopuMom DOQua<lro Oe GnJ!GD." 

Art. ~ Esu l...b a:ra em 'Wtp' a.a cW:& Ge aaa pubiK:ac:lo 

B<uih.L 19 de JUIIho de 1996. 175"' ela~ c 10!' ela .Rcoública 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Mauro Cesar R.odngu~s Penrro 

Setembro de 1997 

Às ComissÕes de Constituição, Justiça e Cidadania e de RelaçÕes 
.Exteriores e Defesa Nacional 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 42, DE 1997 
(N° 2.899/97, na Casa de origem) 

(De inciativa do Presidente da República) 

Regulamenta o parágrafo único do art. 
49 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. A transferência ex officio a que se refere 
20 de 

o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 

dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições 

vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do 

ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de 
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servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu 

dependente estudante, se requerida em razão de comprovada 

remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de 

domicílio para o município onde se situe a instituição 

recebedora, ou para localidade mais próxima desta. 

Parágrafo único. A regra do caput não se aplica 

quando o interessado na transferência se deslocar para assumir 

cargo efeti vo em razão de concurso público'· cargo comissionado 

ou função de confiança. 

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

PROJETO ORIGINAL 

Regulamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei n~ 9.394, de 20 
de dezembro de 1996. 

O CO:'\GRESSO NACIONAL docrcu: 

.-\rt. 1 <> A transré:rência ex otlicio a aue se retere o oar:a2rafo Unico do an. 49 da L:: 
n.: 9.394. de 20 de dezemoro de 1996. Sem etetivada.. entre irlstiuiicões vinculad.as a o_ua:;ioucr 
Sistema ae ensmo. em Quaiaucr epoca do anc : independente da existetlcia de vaga. quando se tratar 
d~ serv1dor publico feder.ll civil ou mditar estudante. ou seu dependente estudante. se reauericia em 
razão de compro~ada remoção ou uansterencia de oficio. que acarrete mudança de domicüio para o 
munic1pio onde se suue a instituição recebedora. ou para ioca.üdadc maiS próxima desta. 

Parâgra:fo único. A regra do caput não se aplica auando o imeressado na 
transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso pUblico~ para a assum;:ão 
de cargo elenvo. cargo conússionado ou funcã.o de com:ia.DI;:a. 

Brasdia. 

\lensag:cm n:.o 361 
1 

de 21 de março de 1997, -do Poder Executivo 

Senhores ~lembras do Congresso Nacional. 

!\ios termos do arngo o I da C Onstituiçào FederaL submeto a elevada deliberaçjo d~ 

\ ossas E.xceiênctas. acompanhado de Expostçào de Mouvos do Senhor Minisuo de Estado da 

Educaçao e do Desporto. o tc:c:to do proieto de leí que "Reguiamenta o paragratà Unico do an. 4C) 

da Lei n° 9 39-t. de 20 de dezembro de f9g6" 
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EXPOSIÇÃO DE MOTI\'OS ~9 73, DE 11 DE >1ARÇO DE !997, DO SE:-iHOR )!JSIS-

Ti:O DE ESTADO DA EDUCAÇÁO E DO DESPORTO. 

E'\CCI~nuss:m;, :;,~,.:m1or i··c~.!OC!H.:! O;J RcoU.biic:t~ 

·\ Lei n. 9.39-L tk 20 !til! dezembro oc l.9Yú. cm seu Arr. 49. trata da qucstáo u.1:-. 
1ransferénct:l.S d~ !liunos entre mswuu.:ócs de enstno superior. deixando. no cmamo. para legis!ac;.~cJ 
cSPectíica o tratamento das tr:msr'crenczas e.r ofjicio de estudantes tuncionã.rios pUblicas iedera1s c 
membros das Forços Armados c seus decendemcs. 

A m:m~ria ~ue er;:r. tratada na Lei n. 7.037. de 5 de outubro de 1982. revogada pela 
mencionada Lei n. 9.39-t. t!Sta a t!:dgir disciplinamemo urgemc. para dirimir dUvidas j:í levamadols 
neste tmcm uc pcriodo lcuvo. 

Pnr css:as r.:1zocs. submeto a con~tderaccio de Vns.c;a Excclênci:a o anexo :amcnrotcw 
.!c t...:i uu~ visa .1 asscç-ur:1r :1 tr.msierencia uo..: c::audamcs n:1 Sttuac:.~o qut! mcnctona. 
:naepcnocmcmemc d1! t!poca c 1..1:1 exisH:nci:J. do.! vaç:1. 

Rcspcttosament~. 

~~'---
P;u;l.O RENA.TO SOUZA 

:-.tintstro de Estado da Educ:J.cao ~do Desporto 

LEI 9.394 DE 20DE DEZEMBRO DE1996 

ESTABELECE AS DIRETRIZES E 
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. 

TÍTULO I 
Da Educação 

Art. (0 
- A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana. no trabalho. 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

§ I o - Esta Lei disciplina a educação escolar, que se 
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições 
próprias. 

§ 20.
trabalho e 

A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 
à prática social. 

TÍTULO V 
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

CAPÍTULO IV 
Da Educação Superior 

Art. 49 - As instituições de educação superior aceitarão a 
transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de 
existência de vagas, e mediante processo seletivo. 
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Parágrafo único. As transferências "ex officio" dar-se-ão na 
forma da lei. 

~ Comissão de Educação) 

" PROJETO DE LEI DA CAMARA No 43, DE 1997 
(N° 3.386/97, na Casa de origem) 

(De inciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a apreensão de semoven
tes nas rodovias e respectivas faixas 
de domínio, e dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Serão apreendidos pelos órgãos de segurança 

pública os semoventes que se encontrem soltos nas rodovias e 

respectivas faixas de domínio. 

Art. zo. Os semoventes apreendidos serão levados a 

hasta pública se, no prazo de dez dias da apreensão, não for 

recolhida, pelo proprietário, multa correspondente a vinte por 

cento do valor dos mesmos; e os recursos arrecadados serão 

depositados como receita destinada ao reaparelhamento dos 

órgãos de segurança responsáveis pela preservação da ordem 

pública, da incolumidade das pessoas e do patrimõnio na·s 

rodovias. 

Art. 3 ° . o proprietário dos semoventes sol tos que 

causarem acidentes nas rodovias e nas faixas de domínio 

responderá civilmente por danos materiais e por crime culposo 

em caso de lesão corporal ou morte. 

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

publicação. 

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário. 
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PROJETO ORIGINAL 

Dispõe sobre a apreensão de animais nas rodovias e respectivas 
faixas de domínio, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o Serão apreendidos pelos órgãos de segurança pública. os 
animais que se encontrem soltos nas rodovias e respectivas faixas de domínio. 

Art. 2° Os animais apreendidos serão levados a hasta pública e os 
recursos arrecadados serão depositados como receita destinada ao 
reaparclhamento dos órgãos de segurança responsáveis pela preservação da 
ordem pública. da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas rodovias. 

Art. 3° O proprietário dos animais soltos que causarem acidentes 
nas rodovias e nas faixas de domínio, responderá civilmente por danos materiais 
e por crime culposo em caso de lesão corporal ou morte. 

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

!.rt. 5° Revogam-se as disposições em contrário 

.f[ 'STIFIC-1C-iO 

1: ''abido por todt''> o grande perign que os animai~ '"'t• >·. ;,., , 

rodoYias c: cm .,ua~ úlixas de domínio represcnt;.cm i-J.ira a :scguran<.:...i c• : cJU<

nelas tratc~::am. 
Sempre tem "ido noticiado pe':• imr···~·s·, ~~cídentes (;l)nl ·•ít:ma·, 

tàtais ocasionados r•'!' estes animais. 
:\ nossa legislação pune brandamente r><: j:lfOprietários dos :.munaiS. 

ou seja. as polícias r .. JJoviarias. apreendem esLes an,mars ·e· deixam a dJ.snosu,:ào 
dos seus dono,. que com quantia Irrisória pagam a muita Imposta. 

Ademms, a Constituição Federal dv no se~! art 5''. XL VI. alínea b. 
"A lei regulará a i~divid·J:llização da pena c .~ .. :kt:..:ú. cnt;.:: o~1tras. as s..:;,; .. in::.: ·. 
b) "perda Jc bens:". 

Logo .; natural que ';;'Ste::. animais <-+111! ;,<.;'!1.1~1-t:-r.çrHe apreendidos. 
e levados a hasta pública. como uma punição mais ~;evera para os proprietll.rios 
irresponsáveí" que deixam livremente n~ o::eus 'mimai<; :-J:.tst:mdo nas mar~ens 
das rodm:tas. 
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Por outr•) htdo. se faz necessário '.flll' •.··<ti:': ~"'rnf'rH:-t.irin<; n::§!l \!ente:-. 
e imprudente~. respondam civilmente por dano::, material.,. <; fl<ll -:-rmte -.ulposo 

no caso de lesão corporal ou morte. .. 
O presente Projeto de Lei tem c:->mo 0hjeti\"<' medidas de .:rJcm 

preventiva. poio.. vs proprietários terão mais c~.idado :,:,m, ~-.:~i'; J.lll!il.J.IS. 

Esper:±mos contar com o apoio dos ilustres pares 

Saia de Sessões, 15 de julho de 1997. 

---:::> . ~ - / 
:' ~ • .&.<'~D t.r~ ::;n .. -<..;) 

Deputado PEDRO V ALAIMRES 

.~s Comissões de Constituição, JustiÇa e Cidadania e de Serviço de 
Infra-Estrutura) 

" PROJETO DE LEI DA CAMARA No 44, DE 1997 
(N° 2.381/96, na Casa de origem) 

(De inciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a ~ncl usão no ri to pro
cessual da Le~ n° 8.029, de 12 de 
abril· de 1990, das liquidações do 
Banco de Roraima S .A. - BANRORAIMA · e 
da Companhia Usinas Nacionais - CUN, 
e dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o • As liqu~dações do Banco de Roraima S. A. 

BANRORAIMA e da Companhia Usinas Nacionais CUN passam a 

reger-se pela Lei n° 8. 029, de 12 de abril de 1990, com as 
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alterações dadas pela Lei no 8 . 15 4_,_ de 2 8 de dezembro de 19 90 , 

e pelas demais normas dela decorrentes. 

Art. 2°. Esta Le~ entra em vigor na data de sua 

publicação. 

PROJETO ORIGINAL 

Dispõe sobre a inclusão no rito processual da Lei n• 8.029, de 12 do; abril de 1990, das 
liquidações do Banco de Roraima S/A. (BANRORAIMA) e da Companhia Usinas 
Nac10na1s (CUN), e dá outras providência~ • 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

An. I" As liquidações do Banco de Roraima S.A. (BANRORA!MA) e da 
Companhia Usinas Nadonais (CUN) passam a reger-se pela Lei n• 8.029. de 12 de abril de !990, 
com as alterações dadas pela Lei n• 8.154. de 28 de dezembro de !990. e pelas demais normas dela 
decorrenteS. 

1\rt. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília. 

M~em n' 883, de 17 de setembro de 1996, do Poder Executivo. 

Senhores Membros do Congresso Nacional 

:-los termos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto i elevada deh~ de 

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministras de Estado da 

Fazenda. lmerino, e da Administração Fedetal e Refonna do Estado, o textO do projcm de lei que 

"Dispõe sobre a im:lusão no rho processual da Lei n• 8.029, de 1:! de abril de 1990, das liquidações 

do BANCO DE RORAIMA S.A. (BANRORAIMAJ e da COMPANHIA USINAS NACIONAIS 

(CUN), e dâ OUtraS providências". 

Brasilia. 17 de 1996. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS !NTERMINISTERIAL N" 383/MFIMARE. DE 13 DE 
OUTUBRO DE !995, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA, 
INTERINO, E DA ADMINISTAÇÃO FEDERAL E REFORMA DOESTADO. 

Excele~~~ss~mo Senha~ ?~es~den~e ca República, 

Temos a honra àe subme~e~, a elevada apreciação de Vossa 

Excelênc.:.a, o anexo antepro}eto de :ei que dispõe sobre as 
liqu.l.ciaçóes co Banco de Rorai.."lla S. A. ( BANRORA!H.A) e da Companhia 

Usinas Nac.:.o:1ais (CUN), estabelec.:.das, respec~~vamente, pelo 
Decreto nQ 96.583, áe 24 de agosto de 1988, e por AGE de 14.06.88, 

e que, doravante, passariam a reger-se pela Lei r:. • _8. 029, de 12 de 

abri.:. de :!..990, alteraó.a pela Lei .... 8 .. 154, de :a de dezembro de 

1990. 

Rela-=.:..vamente ao BANRORAIMA :-eleva nota= que o processo 

à e :..iqu.:..dação sofreu problemas de ccnt~~uidade àesde a sua 

ciec~etaçã.o, pol.s a .:erma :egal (ritos cia :.ei ::<~ õ .. 404, de 16 de 

dezerncro de :976) pela qual a mesma se cumpri.= ia não se mos-creu 

adequaria. Alé~ C~sso, ~ive~s crescentes de ~:lquidez e insolvência 

exper,:_.-n.en'Cados pela .:..!lst:..:.aiçãc rnct:ivos de sua 

trouxeram em seu boJO problemas na aplicação 

dispos~~~vos âaquela lei. 

liquidação 

isolada dos 

3. Adernal.s, o avassalador volur.te cie ocr~gações, frent:e aos 

bens e c..:.rel.'t.OS cio BANRORAIHA, exigi.'..:. da União :.requent:e aport:'= de 

:-ecursos, supr.:..cics a::ravés àa reserva mone':.âria, conforme se previ'J. 

no ar~. 3~ co decre~o àe l~qu~dação. 

4. Em :? ae agos"Co de :989. com a edição de Decreto ~~ 

96.095, ?re"t:.e:'.oe'..!-se a suspenSãO ca :iqu:..ciação c.o BANROR.AIHA, que 

ocor=e=~a meo.:.ant:.e a assur.ção, por par-ce cio ~st:acio de Rora~a. dos 

comprorr..:.ssos cio ban.::o perante o Tesouro Nac.:.onal. além da adequada 

::ssa -:.enta-=.:. ·.;a r con't.udo, não se 

concre~~:ou, po~s o Governo ào Estado repu~ou como inviável a 

assu:nçào co ;:.assl.vo da !.i..quidanda. ~ornanàc :.neficaz o Decre~o .... ~ 

98.095/89. 

;. Po!' outro .!.aào, o Banco Cent:=-al. ';'-:o sras:.::... C.eci.C.i:.:. pela 

suspensão cio à a 

~iqu~áanda, ama vez que, à época, n~o ~avia cer't.eza quanto ~ 

produção de efei~os 9elo decre~o de suspensão da :iquidação. 

Agravaram-se, a par't.~= de então, os problemas ~elacionados à 

operac~o:nali=ação da liquidação .. 

6. NO que di: respei 't.o â. Companhia Usinas Nacionais ( C'C'N) , 

por ser ela soe:.; edad.o 3nõnime ,...omum, a sua :.;.quJ.dação segue os 

ditames da Lei n 9 6.404, de i6 de dezembro ae ~976 {Lei das S .. A.), 

pela qual não ~ passive!. o ence:-:-ame~-:.o enquanto exis~:.rem 
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penc:iê::..c.:.as ~uciici.ais. Assir. .• segu.:.nc:io dit:ames, deve 
:iqu~aan~e paga~ c passivo, rat:ear o at:ivo ~emanescente e convocar 

assémbléia geral para a prest:.aç:ão :inal das cont:.as {ar't.. 216}: 

aprovaaas as contas, ence=ra-se a liquidação e a companh.:.a se 

ex~ingue ( § l ~ e art.. 219, inciso :) . Evicient:e que, :les"t:e caso, 

quaiquer reclamação =~~ura, do ac~on.:.st:a dissident:e, só podera ser 

:eit:.a em ~~izo, mediant.e a açáo que lhe couber(§ 2:). 

7. Po= ~sso, como iorma c:ie superar ~ais s~tuações e alcançar 

a deseJada concl::.1são cios processos cie 2.iqu~ciação das sociedades de 

que se ~=-at:c., :ulga-!::e adequada sõ.Ia s:u.cm.:.ssáo aos preceit.os da Le~ 

.. ~ 8. 029, ae/Íl: de acr:.: de :!.9-90, que pem:.=.:=..:.=.!..a ampla margem c.e 

negoc.:..ação das obrigações àas :..i.qu::.àanaas, por part:.e do Tesouro 

Nac.:..o~a:. co~ ~~ ~ir.imo de desemcolso de =ecursos =.i.nance~ros. Além 

al.sso, ser.:.a agi.:..:.=aàa a real.:.=açáo-ae seus a"t~vos. propJ.ciancio as 

conc.:.ções ~ecessãrias, e em ~empo háb~l. para o mal.s rápido 

encer=arne~~o dos ?recessos ~iqu~datórios. 

8. Ass~~ sendo, considerando os pronunciamen"tos favoráveis à 

operação, ~ani:es"tados pelos órgãos administrativos e técnico

consu~=.~vos ces"tes ~inistérios, suger~~os a Vossa Excelênc~a a 

adoção co anexo an~eproJet:.o de lei. 

Respei~osament:.e, 

. . ---:~/ ---- - / . __...-~os BRESS~RE!RA 
Ministro àe Est:.ado da Fazenda, 

In:erir:o 
M~nist:.ro de Es"tado da Administ:.ração 

Federal e Reforrr.a do Estado 

"LEGISLAÇÃO CITADA. 

República F eàerativa ào Brasil -CONSTiTUIÇAO 
••••••••••••••• " --·-··· ••••••• --······ •••••••••••••••••• ---~ •••••••••••• •••4 ••• " •••• """ " •• 

TtruLoiV 
DA ÜRGANIZAÇÁO nos PoDERES 

SEc.4o VIII 

Do PRocESSO LEaisurrro 

Setembro de 1997 
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DAs LEis 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou conússão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Fede
ral, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cida
dãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I -fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) orgamzação administrativa e judiciária, matéria tributária e orça
mentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, pro
vimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferên
cia de militares para a inatividade; 

d) organização do Ministério Público e da Defensaria Pública da União, 
bem como normas gerais para a organização do Milústério Público e da De
fensaria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da admi
nistração pública. 

§ 22 A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à "tam:âÍa 
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no miníma, um por cento do 
eleitorado nacional. dis...ribuido pelo menos por cinco Estados, com não menos 
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

LEI N. 8.029 ~ DE 12 DE ABRIL DE 1990 '---._ 

Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da Administração 
Pública Federal, e dá outras providências 

·-- ............. -- .. ··- ----.-----.-.-.------- ~- ------------ ------------- .... ------.-

LEI N. 8.154 --DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 

Altera a redação do § 3.' do artigo s.• da Lei n. 8.029 (1
). de 12 de 

abril de 1990. e dá outras providências 

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

À Comissão de Assuntos EconÔmico~ 
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,.. 
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 45, DE 1997 

(N° 4.259/93, na Casa de origem) 
(De inciativa do Presidente da República) 

Di.spõe sobre a segurança do tráfego 
aquav1ari.o em águas sob juri.sdi.ção 
naci.onal e dá outras providências. 

O Congresso Naci.onal decreta: 

CAPÍTULO I 

Di.sposi.ções Gerais 

Art. l • . A segurança da navegação , nas águas sob 

juri.sdi.ção naci.onal, rege-se por esta Lei.. 

§ 1•. As embarcações brasi.lei.ras, exceto as de 

guerra, os tripulantes, os profi.ssi.onai.s não-tripulantes e os 

passageiros nelas embarcados, ai.nda que fora das águas sob 

juri.sdi.ção naci.onal, conti.nuam sujei.tos ao previ.sto nesta Lei., 

respeitada, 

costeiro. 

em águas estrangeiras, a soberania do Estado 

§ 2•. As embarcações estrangeiras e as aeronaves na 

superf:ic:i,.e das águas sob juri.sdi.ção naci.onal estão sujei. tas, 

no que couber, ao previsto nesta Lei.. 

Art. z•. Para os efei.tos desta Lei., fi.cam 

estabelec:i.dos os segui.ntes concei.tcs e defi.n:i.ções: 

I - Amador - todo aquele com habi.li.tação cert:i.fi.cada 

pela autoridade mar:iti.ma para operar embarcações de esporte e 

recrei.o, em caráter não-profissional; 

II Aquavi.ári.c todo aquele com habi.li.tação 

certi.fi.cada pela autoridade mar :i ti.ma para operar embarcações 

em caráter. profi.ssi.cnal; 
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III - Armador - pessoa físi.ca ou jurídica que, em 

seu nome e sob sua responsabi.~i.dade, apresta a embarcação com 

fi.ns comerciai.s, pondo-a ou não a navegar por sua conta; 

IV - Comandante (também denomi.nado Mestre, Arrais ou 

Patrão) tripu~ante responsáve~ pe~a operação e manutenção de 

embarcação, em condi.ções de segurança, extensi.vas à carga, aos 

tripu~antes e às demai.s pessoas a bordo; 

V - Embarcação - qua~quer construção, i.nc~usive as 

pl.ataformas f~utuantes e, quando rebocadas, as fixas, sujei·ta 

a inscrição na autoridade marítima e suscetível. de se 

l.ocomover na água, por meios próprios ou não , transportando 

pessoas ou cargas; 

VI Inscri.ção da embarcação cadastramento na 

autoridade marítima, com a tr:i..buição do nome e do número de 

inscrição e expedição do respectivo documento de inscrição; 

VII Inspeção Nava~ atividade de cunho 

administrativo, que .consiste na fisca~ização do cumprimento 

desta Lei, das normas e regu~amentos de~a decorrentes, e dos 

a tos e reso~uc;:ões internacionais ratificados pe~o Brasi~, no 

que se refere exc~usi.vamente à sa~vaguarda da vida humana e à 

segurança da navegação, no - :inar aberto e em hidrovias 

interiores, e à prevenção da po~uição ambienta~ por parte de 

embarcações, p~~taformas fixas ou suas insta~ações de apoio; 

VIII Insta~ação de apoio insta~ação ou 

equipamento, ~oca~izado nas águas, de apoio à execução da~ 

atividades nas p~ataformas ou terminais de movimentação d~= 

cargas; 

IX Lotação quantidade máxima de pessoas 

autorizadas a embarcar; 

X Margens das águas - as bordas dos terrenos onde 
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a·s águas tocam, em regime de cheia norma~ sem transbordar ou 

de preamar de sizigia; 

XI - Navegação em mar aberto - a rea~.izada em águas 

maritimas consideradas desabrigadas; 

XII - Navegação Interior - a rea~.izada em h.idrovias 

interiores, assim considerados 

baias , angras , 

abrigadas; 

enseadas e 

rios, 

áreas 

lagos, canais, ~agoas, 

marit.imas consideradas 

XIII Passageiro - -todo aqne~e qne, não fazendo 

parte da tripu~ação nem sendo prof.issiona~ não-tr.ipu~ante 

prestando serviço prof.iss.iona~ a bordo, é transportado peJ.a 

embarcação; 

XIV - P~ataforma - .instalação ou estrutura, fixa ou 

f~utuante, destinada às ativ.idades d.ireta ou .ind.iretam.ent:e 

re~acionadas com a pesqn.isa, exp~oração e exp~otação dos 

recursos oriundos do ~e.ito das águas .interiores e seu subsolo 

ou do mar, inc~usive da p~ataforma continenta~ e seu subso~o; 

XV - Prático - aqnav.iário não-tr.ipu~ante que presta 

serviços de praticagem embarcado; 

XVI - Prof.issiona~ não-tr.ipu~ante - todo aque~e que, 

sem exercer atribuições d.iretamente ~igadas à operação da 

embarcação, presta serviços eventuais a bordo; 

XVII - Proprietário - pessoa fis.ica ou jurid.ica, em 

nome de qnem a propriedade da embarcação é inscrita na 

autoridade marit.ima e, qnando ~egalmente exigido, no Tribuna~ 

Maritimo; 

XVIII Registro de Propriedade da Embarcação 

registro no Tribuna~ Maritimo, com a expedição da ~rov.isão de 

Registro da Propriedade Maritima; 

XIX - Tripulação de Segurança - quantidade mínima de 

tripu~antes necessária a operar, com segurança, a embarcação; 
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XX - Tr.ipu1ante aquav.iár.io ou amador que exerce 

funções, embarcado, na operação da embarcação; 

XXI V.istor.ia ação técn.ico-adm.in.istrat.iva, 

eventua1 ou per.iód.ica, pe1a qua1 é ver.if.icado o cumpr~ento de 

requ.is.itos estabe1ec.idos em normas nac.iona.is e .internac.iona.is, 

referentes à prevenção da po1u.ição amb.ienta1 e às cond.ições de 

segurança e hab:itab:i1:idade de embarcações e p1atafoJ:mas. 

Art. 3°. Cabe à autor:idade .mari.t~ promover a 

.imp1ementação e a execução desta Lei., com o propós:ito de 

assegurar a sa1 vaguarda da v:ida humana e a segurança da 

navegação, no mar aberto e h.idrov.ias .inter.iores, e a prevenção 

da po1u.ição amb.ienta1 por parte de embarcações, p1ataformas ou 

suas .insta1ações de apo.io. 

Parágrafo ún.ico. 

d:ip1omát:ica representa a 

No exter.ior, a 

autor.idade mari.t~a, 

autor .idade 

no que for 

pert.inente a esta Le.i. 

Art. 4°. São atr.ibu.ições da autor.idade mari.t~: 

I - e1aborar normas para: 

a) hab.i1.itação e cadastro dos aquav.iár:ios e 

amadores; 

b) tráfego e pe:rmanênc.ia das embarcações 

sob jur.isd:ição nac.iona1, bem como sua entrada e 

portos, atracadouros, fundeadouros e mar.inas; 

nas águas 

sai.da de 

c) rea1.ização de .inspeções navai.s e v.istor:ias; 

d) arqueação, dete=.inação da borda 1.ivre, 1otação, 

.ident:if.icação e c1ass:if.icação das embarcações; 

e) :inscr:ição das embarcações e f.isca1.ização do 

Req.istro de Propr.iedade; 

f) cer~on:ia1 e uso dos un.iformes a bordo das 

embarcações nac.iona.is; 
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g} regi.stro e certi.fi.cação de heli.pontos das 

embarcações e platafor.mas, com vi.stas à homologação por parte 

do órgão competente; 

h) execução de obras, dragagens, pesqui.sa e lavra de 

mi.nerai.s sob, sobre e às margens das águas sob jurisdição 

naci.onal, no que concerne ao ordenamento do espaço aquavi.ári.o 

e à segurança da navegação, sem prejui.zo das ·obrigações frente 

aos demai.s órgãos competentes; 

i.} cadastramento e funcionamento das mari.nas, clubes 

e enti.dades desportivas náuti.cas, no que diz respei.to à 

salvaguarda da vi.da humana e à segurança da navegação no mar 

aberto e em hi.drovi.as i.nteri.ores; 

j) cadastramento de empresas de navegação, peri.tos e 

sociedades classi.fi.cadoras; 

l) estabelecimento e funcionamento de si.nai.s e 

auxíli.os à navegação; 

m) apli.cação de penalidade pelo Comandante; 

II regulamentar o servi.ço de prati.cagem, 

estabelecer as zonas de prati.cagem em que a uti.li.zação do 

servi.ço é obrigatória e especificar as embarcações dispensadas 

do serviço; 

III determinar a tripulação de segurança das 

embarcações, assegurado às partes interessadas o direito de 

interpor recurso, quando discordarem da quantidade fi.xada; 

IV determinar os equipamentos e acessórios que 

devam ser homologados para uso a bordo de embarcações e 

plataformas e estabelecer os requisitos para a homologação; 

V estabelecer a dotação mi.ni.ma de equipamentos e 

acessórios de segurança para embarcações e platafor.mas; 

VI - estabelecer os limites da navegação i.nterior; 

'5!Stabelecer os requisitos ·referentes às 
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condições de segurança e habitabilidade e para a prevenção da 

poluição por parte de embarcações, plataformas ou suas 

instalações de apoio; 

VIII definir áreas marítimas e interiores para 

constituir refúgios provisórios, onde as embarcações possam 

fundear ou varar, para execução de reparos; 

IX - executar a inspeção naval; 

X executar vistorias, diretamente ou por 

intermédio de delegação a entidades especializadas. 

Art. 5°. A embarcação estrangeira, submetida à 

inspeção naval, que apresente irregularidades na documentação 

ou condições operacionais precárias, representando ameaça de 

danos ao meio ambiente, à tripulação, a terceiros ou à 

segurança do tráfego aquaviário, pode ser ordenada a: 

I - não entrar no porto; 

II - não sair do porto; 

III - sair das águas jurisdicionais; 

rv - arribar em porto nacional. 

Art. 6° . A autoridade marí ti.ma poderá delegar aos 

municipios a fiscalização ·do tráfego de embarcações que ponham 

em risco a integridade física de qualquer pessoa nas áreas 

adjacentes às praias, quer sejam mariti.mas, fluviais ou 

lacustres. 

CAPÍTULO II 

Do Pessoal 

Art. 7°. Os aquaviários devem possuir o ni.vel de 

habilitação estabelecido pela autoridade marítima para o 

exercício de cargos e funções a bordo das embarcações. 

Parágrafo único. O embarque e desembarque do 

tripulante submete-se às regras do seu contrato de trabalho. 
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Art. 8°. Compete ao Comandant~: 

I - cumprir e fazer cumprir a bordo 1 a ~eg:is~ação , 

as normas e os regulamentos, bem como os atos e as reso~uções 

:internacionais ratificados pe~o Bras:i~; 

II cumprir e fazer cumprir a bordo, os 

procedimentos estabelecidos para a sa~vaguarda da vida humana, 

para a preservação do meio ambiente e para a segurança da 

navegação, da própria embarcação e da carga; 

III - manter a discip~ina a bordo; 

IV proceder: 

a) à lavratura, em viagem, de termos de nascimento e 

óbito ocorridos a bordo, nos termos da ~egis~ação especifica; 

b) ao :inventário e à arrecadação dos bens das 

pessoas que falecerem a bordo, entregando-os à autoridade 

competente, nos termos da legislação especifica; 

c) à realização de casamentos e aprovação de 

testamentos in extremis, nos termos da legislação especifica; 

V - comunicar à autoridade maritima: 

a) qualquer alteração dos sinais náuticos de auxilio 

à navegação e qualquer obstáculo ou estorvo à navegação que 

encontrar; 

b) acidentes e fatos da navegação ocorridos com sua 

embarcação; 
c) :infração desta Lei ou das normas e dos 

regulamentos dela decorrentes, cometida por outra embarcaçao. 

Parágrafo único. O descumprimento das disposições 

contidas neste artigo sujeita o Comandante, nos termos do art. 

22 desta Lei, às penalidades de multa ou suspensão do 

certificado de habilitação, que podem ser cumulativas. 

Art. g•. Todas as pessoas a bordo estão sujeitas à 

autoridade do Comandante. 
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Art. 10. O Comandante, no exerc~cio de suas funções 

e para garant:i.a da segurança· das pessoas, da embarcação e da 

carga transportada, pode: 

I :i.mpor sanções disciplinares prev:i.stas na 

legislação pertinente; 

II - ordenar o desembarque de qualquer pessoa; 

III - ordenar a detenção de pessoa em camarote ou 

alojamento, se necessário com algemas, quando :i.mprescind~ vel 

para a manutenção da integridade f~sica de terceiros, da 

embarcação ou da carga; 

IV - determinar o alijamento de carga. 

Art. 11 . O Comandante, no caso de :i.mped:i.men to, é 

subst:i.tu~do por outro tripulante, segundo a precedência 

hierárquica, estabelecida pela autoridade mar~t:i.ma, dos cargos 

e funções a bordo das embarcações. 

CAPÍTULO III 

Do Serviço de Praticagem 

Art. 12. o serviço de praticagem consiste no 

conjunto de atividades -profissionais de assessor:i.a ao 

Comandante requeridas por força de peculiaridades locais qae 

dificultem a livre e segura movimentação da embarcação. 
Art."l3. O serviço de praticagem será executado por 

práticos devidamente habilitados, ~ndividualmente, organizados 

em associações ou contratados por empresas. 

§ 1°. A inscrição de aquav:i.ários como práticos 

obedecerá aos requisitos estabelecidos pela autoridade 

mar~ ti.na, sendo concedida especificamente para cada zona de 

praticagem, 

qualificação. 

após a aprovação em exame e estágio de 
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§ 2°. A manutenção da habilitação do prático depende 

do cumprimento da freqüênc.:i.a m.in.:i.ma de manobras estabelecida 

pela autor:i.dade marítima. 

§ 3°. É assegurado a todo prático, na forma prevista 

no caput deste artigo, 

praticagem. 

o livre exercício do serviço de 

§ A autoridade marítima pode habilitar 

Comandantes de navios de bandeira brasileira a conduzir a 
. 

embarcação sob seu comando no interior de zona de praticagem 

especifica ou em parte dela, os quais serão considerados como 

práticos nesta situação exclusiva. 

A:rt. 14. o serviço de praticagem, considerado 

atividade essencial, deve estar permanentemente disponível nas 

zonas de praticagem estabelecidas. 

~arágrafo único. ~ara assegurar o disposto no caput 

deste artigo, a autoridade marítima poderá: 

I - estabelecer o número de práticos necessário para 

cada zona de praticagem; 

II fixar o preço do serviço em cada zona de 

praticagem; 

III - requisitar o serviço de práticos. 

A:rt. 15. O prático não pode recusar-se à prestação 

do serviço de praticagem, sob pena de suspensão do certificado 
de habilitação ou, em caso de reincidência, cancelamento 

deste. 

~ÍTULO IV 

Das Medidas Administrativas 

A:rt. 16. A autoridade marítima pode adotar as 

seguintes medidas administrativas: 
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I - apreensão do certificado de habi~itação; 

IJ: - apreensão, retirada do tráfego ou impecümento 

da saída de embarcação; 

IJ:J: - embargo de construção, reparo ou a~teração das 

características de embarcação; 

rv - embargo da obra; 

v embargo de ati.vi.dade de mi.neração e da 

benfei.tori.as rea~i.zadas. 

§ 1 o. A i.mposi.ção das medi.das admi.ni.strati.vas não 

e~i.de as pena~i.dades previ.stas nesta Lei., possui.ndo caráter 

comp~ementar a e~as. 

§ 2°. As medi.das admi.ni.strati.vas serão suspensas tão 

logo sanados os moti.vos que ensejaram a sua imposição. 

Art. 17. A embarcação apreendi.da deve ser reco~hi.da 

a ~ocal determi.nado pe~a autoridade maríti.ma. 

§ 1 o • A autori.dade marí ti.ma desi.qnará responsáve~ 

pe~a guarda de embarcação apreendi.da, o qua~ poderá ser seu 

propri.etári.o, armador, ou preposto. 

§ 2 ° . A i.rregu~aridade determi.nante da apreensão 

deve ser sanada no prazo de noventa di.as, sob pena da a 

embarcação ser ~ei.~oada ou incorporada aos bens da Uni.ão. 

Art. 18. o propri.etário, armador ou preposto 

responde, nesta ordem, perante à autori.dada mari.ti.ma, pelas 
despesas re~ativas ao recolhimento e ·guarda da embarcação 

apreendi.da. 

Art. 19. Os danos causados aos sinai.s náuti.cos 

sujei.tam o causador a repará-los ou i.ndeni.zar as despesas de 

quem executar o 

previ.sta. 

reparo, i.ndependentemente da penali.dade 

Art. 20. A autoridade maríti.ma sustará o andamento 

da qua~quer documento ou ato admi.ni.strati.vo de i.nteresse da 
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quem estiver em débito decorrente de infração desta Lei, até a 

sua quitação. 

Art. 21. O procedimento para a aplicação das medidas 

administrativas obedecerá ao disposto no Capitulo V. 

Parágrafo único . Para salvaguarda da vida humana e 

segurança da navegação, a autoridade mar i tima poderá aplicar 

as medidas administrativas liminarmente. 

CAPÍTULO V 

Das Penalidades 

Art. 22. As penalidades serão aplicadas mediante 

procedimento administrativo, que se inicia com o auto de 

infração, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 23. Constatada infração, será lavrado Auto de 

Infração pela autoridade competente designada pela autoridade 

maritima. 

§ 1° . Cópia do Auto de Infração será entregue ao 

infrator, que disporá de quinze dias úteis, contados da data 

de recebimento do Auto, para apresentar sua defesa. 

§ 2°. Será considerado revel o infrator que não 

apresentar sua defesa. 
Art. 24. A autoridade a que se refere o artigo 

anterior disporá de trinta dias para proferir sua decisão, 

devidamente fundamentada, 

§ 1° . Da decisão a que se refere o caput: deste 

artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 

cinco dias úteis, contado da data da respectiva notificação, 

dirigido à autoridade superior designada pela autoridade 

maritima, que proferirá decisão no prazo e forma previstos no 

caput:. 
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§ 2°. Em caso de recurso contra a ap~icação da pena 

de mu~ta, será exigido o depósito prévio do respectivo valor, 

devendo o infrator juntar, 

comprovante. 

ao recurso, o correspondente 

Art. 25. As infrações são passiveis das seguintes 

pena.l.idades : 

J: - mu~ta; 

J:J: - suspensão do certificado de habilitação; 

J:J:J: - cance~amento do certificado de habi~itação. 

rv - demo~ição de obras e benfeitorias. 

Parágra:Ço único. As pena~idades previstas nos 

incisos J: e rv poderão ser cumu~adas com qua~quer das outras. 

Art. 26. O Poder Executivo fixará anua~ente o valor 

das multas, considerando a gravidade da infração. 

Art. 27. A pena de suspensão não poderá ser superior 

a doze meses. 

Art. 28. Decorridos dois anos de imposição c;ia pena 

de cance~amento, o .i.nfrator requerer a sua 

reabilitação, submetendo-se a 

poderá 

todos os requisitos 

estabelec.i.dos para a certificação de habilitação. 

Art. 29. A demolição, ordenada pela autoridade 

maritima, da obra ou benfeitoria será realizada pelo infrator, 

que arcará também com as despesas referentes à recompoaição do 

loca~, restaurando as condições anteriormente existentes para 

a navegação. 

Parágrafo único. A autoridade maritima poderá 

providenciar diretamente a demolição de obra e a recomposição 

do local., por seus próprios meios ou pela contratação de 

terceiros, às expensas do .i.nfrator. 

Art. 30. São circunstãncias agravantes:· 
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I - reincidência; 

II emprego de embarcação na prática de ato 

il.icito; 

III embriaguez ou uso de outra substância 

entorpecente ou tóxica; 

rv grave ameaça à integridade fisica de pessoas. 

Art. 31. A aplicação das penalidades para as 

infrações das normas baixadas em decorrência do disposto na 

al.inea b do inciso I do art. 4° desta Lei, cometidas nas áreas 

adjacentes às praias, far-se-á: 

I - na hipótese prevista no art. 6° desta Lei, pelos 

órgãos municipais competentes, no caso da pena de multa, sem 

prejuizo das penalidades previstas nas leis e posturas 

municipais; 

II pela autoridade competente designada pela 

autoridade marit:i.ma, nos demais casos. 

Art. 32. Ressalvado o disposto no § 2° do art. 24 

desta Lei, o infrator disporá do prazo de quinze dias 

corridos, a contar da intimação, para pagar a multa. 

Art. 33. Os acidentes e fatos da navegação, 

definidos em l.ei especifica, ai incluidos os ocorridos nas 

por meio de inquérito plataformas, 

administrativo 
serão apurados 
instaurado pela autoridade marit:i.ma, para 

posterior julgamento no Tribunal Marit:i.mo. 

Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo, 

é vedada a aplicação das sanções previstas nesta Lei antes da 

decisão final. do Tribunal. Mar i t:i.mo, sempre que uma infração 

for constatada no curso de inquérito administrativo para 

apurar fato ou acidente da navegação, com exceção da hipótese 

de poluição das águas. 



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

Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

A:rt. 34. Respondem solidária e isoladamente pelas 

.infrações desta Lei: 

I - no caso de embarcação, o proprietário, o armador 

ou preposto; 

II - o proprietário ou construtor da obra; 

III a pessoa fi.sica ou juri.d.ica proprietária de 

jazida ou que realizar pesquisa ou lavra de minerais; 

rv - o autor material. 

Art. 35. As multas, exceto as previstas no .inciso r 

do art. 31, serão arrecadadas pela autoridade marit~, sendo 

o montante auferido empregado nas atividades de fiscalização 

desta Lei e das normas decorrentes. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais e Transitórias 

A:rt. 36. As normas decorrentes desta Lei obedecerão, 

no que couber, aos ates e resoluções internacionais 

ratificados pelo Brasil, especificamente aos relativos à 

salvaguarda da vida humana nas águas, à segurança da navegação 

e ao controle da poluição ambiental causada por embarcaçõea. 

Art. 37. A argüição contra normas ou ates baixados 

em decorrência desta Lei será encaminhada à autoridade-que os 
aprovou e, em grau de recurso, à autoridade à qual esta 

estiver subordinada. 

Art. 38. As despesas com os serviços a sarem 

prestados pela autoridade marit:i.ma, em decorrência da 

aplicação desta Lei, tais como vistorias, testes e homologação 

de equipamentos, pareceres, pericias, emissão de certificados 

e outros, serão indenizadas pelos interessados. 
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Parágràfo único. Os emolum~ntos previstos neste 

artigo terão seus valores estipulados pela autoridade maritima 

e serão pagos no ato da solicitação do serviço. 

Art. 39. A autoridade maritima é exercida pelo 

Ministério da Marinha. 

Art. 40. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 

prazo de cento e oitenta dias, contado a partir da data de sua 

publicação. 

Art. 41. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 

dias após a data de sua publicação. 

Art. 42. Revogam-se o Decreto-Lei. n• 2.161, ~e 30 de 

abril de 1940; os§§ 1• e 2• do art. 3°, o art. 5• e os arts. 

12 a 23 do Decreto-Lei. n• 2.538, de 27 de agosto de l.940; o 

Decreto-Lei n• 3.346, de 12 de junho de 1941; o Decreto-Lei n• 

4.306, de 18 de maio de 1942; o Decreto-Lei n• 4.557, de lO de 

agosto de 1942; a Lei. n • 5. 838, de 5 de dezembro de 1972; e 

demais disposições em contrário. 

PROJETO ORIGiNAL 

Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição 
nacional e dá outras providências~ 

O CONGRESSO-NACIONAL Cccr:~: 

.urisdi. •- . ~ abt• ~!:._i dispOe sobre a seguru>Ça do tnfego aquaviúio em:.truas sob 
J ·~ IIICU)- 13116~: 

I • os profiSSiOIW5 e amadores. in~egranoes.de mpulaçao de emban:oçC~es: 

n · a emban:açlo. em suas fases de projeto. coiiSIIUÇio.operaçio, cloca&em. n:paro 

m · o meio oquáiico. no q~ cli;r; respeito l sinaliuçao e divulgaç1o das limi~ 0 
COncliçOes de lr1{ego das vtiS navep'Veis. 

§ I" As embarr:aç6es lm&sileiras. seus tripulantes. profiSSionais e amac1ores. ainda 
que fora das ÍJ1I&5 sob juris4içlo brasi1ein. conunuam sujeitos ao preVISto neQ Let. l!e3pe11a11&5. 
qii&Jido· em ipas esuangeiru. a sóber&nia do Esw!o ribeinnho. 
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t 2" As embarclçlles de Eswlo: u embarcaçOes estnneeins e quailquer aeranaYos 
na superfjcíe das tiUas sob Junsdiçlo IIIC1onai esdo su_~euu ao prcYlSIO ne.sa l..e>. no que couber. 

_ Att. 2" Esla · Lei e normas dec<mcti~CS atende:lo. no ·que · couber. aDI &IDS e 
raoluçOes intcmaclonaís. ratifiCados pelo Brasil. relauvos 1 salvaiiUifda ela- viela biiiDIII& aas 
apas. t ~a ela navepçJo e ao controle ela polaiçto causada por emtwaçOe&. 

Att. 3" Para os efeitos desta Lei. fiCIID embelecidas u aeplintcS defllliçOes: 

1 • Tlife,o AquaVJa: ·" • mDVUDentM;to de embarcaçOes rulizacla por via 

n • Navegaçio • lliviclade de conduzir. com se11"2DÇ&. uma embarcaçto de um 
poa!O a OU!rn, por VIl aquáaca: 

ID • Autoridade de Serurança do Tlifego AqUI viário • ASr A • aa!Oridade 
desipwla pelo MilWiru ela Marinba.. responsável pelo conttDie ela implemenUÇio desl& Lei e pelo 
OSI&belec:tmento elas nonnu dccotrenres. 

IV • órglo Subordinado • órpo com autonomia linul&cla que. sob superv1>ou 
funcional <b. ASTA. paruapa do controle~ unplementaçlo desta Lei: 

V - LotaÇio - quanticlade nW:ima de pessoas autorizadas a embarcar e serem 
uansponac1as. de coniormtclade com as normas esl&belectdas pela AST A; 

VI - Tripulante • ~ruflSSi'!llll ou amador habilitado. que exerce f\u1çOeS. ·cmbartado. 
na operaçlo d• embarcaçlo. devtit&menle inscnto ein"Oi-glõ "Sutiordini<ID: · • 

vn - Tripulação de Segul2llça - quanticlade miníma de !npulantes necesWia a 
operar. com segurutça. a embarcaçlo: 

VIU · Comandante - denomtnaçlo ge~~~rica do tn!iulante que e o respons:lvel pela 
operaçlo e a manutençlo. em condiçOes de segwança. ela embul:açlo. carp. seus tnpulantes e 
deiiWS pessoas a bordo. O Comandan!C.. em· algumas emban:.çOe$. pode ser denonunac!o Mestre. 
AmlS ou Patt1o: 

IX · lmedillo • tripulante que. por sua experi~ncia e babüitaÇio; tem candiçOe:s. de 
subsntuir o Comandante. ern cucunst1netas de unoedimen&os funciorws. Nonnalmeote. o 1meCialo 
6 adrede comlSSlonadu com esse titulo pelo prupni:úno ela embarcaçlo. ou seus prepostoS lepa; 

X - PruflSSional nlo-Tripulinte - _toda aquele que.. insaiW. 9"--'!lo nos órpos 
Subordinados. presta. a bordo. serviÇOS de ftllllft:zalrallS!&óna; • 

XI - PassÍgeiru - lOdo aquele que. ~!o fazendo pane ela lripulaçlo nem prestando 
semço, pruflssianaf ·.- bOrdo; 6 transportado pela embarcaçio. mediante remunerlçlo ou como 
conVldido: 

xn . Amador - tripulante habilil&do a oporu apeoa:s'·embarcar;Oes de esporte e 

xm ' Armador - posso& ffsica ou jurídica que. em seu nollie e sob $DI 
respoasabiliclade. apresta a· embarcaçlo pm. sua utilizaçjo. pondo-a. ou nlo. a navepr por sua 
cone&: · 

XIV - Pruprietmo - pessoa fCslca ou jutfdica. em nome de quem a pnlllriedade ela 
embareaçlo esú. sujeita a recisttll no Tribllllai.Maritimo e mscnçlo em órzio Subonünado. ou em 
•llCI!lS Wll& dessas orpmz.içOes otkWs:-· 

lN - A&=te de Navepçlo - pessoa ffsica ou jurídica. re-Pre=wue da$ imaesses 
-do~. annldor ou 011110 JeSpoaSável pela emban:açlo: 

XVI • Embaraçlo - qualquÓr C1XISII1IÇio susa:Uvel de Se IClCOIIIO>er 11& fCua. por 
meiOS próprios ou nlo. quailquer que .se)Otn suas ·camafsUcas. capaz de IIUSliCICW" pessoas ou 
CUJIS e SUJCll& a lllSCI"lçio nos órJias Sullontinaóas. de acordo com u normas esrabelecldas pela 
AST..A.-"'---Pialaíoanas . .a-.taos e .as·flDL. .quaado reboc:adu. slo .....,_. coaszderaclas 
embllaçOes: 

XVtl - Vi.uona - atividadeaáminislrall'll pela ~ual ~ verifiCado o.cum~ .de 
nequisi!OS OSI&belectdos em normas liiC10IWS e tnleiiiiC!orws penulell1eS. refetemes lS COIIdlÇOes 
de ~cuzuça. eticieoesae coni!JJ'O dai em~ plala!arm,u.fllW e móveu: 

XVIII - Docasem - 110 de. ~locar a -~~ erá seco para eucuç~o de reparo. 
alleriÇio de camaislicas. pintura. ......... ou penal; 
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laX • Repan> - ""' de re<:ondum .a embatt:oçJo ou ~utpamento b coadiçOes de 
,.,_ openuva. õllllm<ftS • &YUI& ou ao despsle namral: t constdel:láa repan>. também. • 
>.lret~Ç:Io de c=..mucu d.l embln:oçto. me<!ianlc a exec:uçto de um conJunto de açCies 
<Ormivas ou prevenuvas: · 

XX • P<>líc:ia Navai - alivldáde de. autlto adminisualivo eícn:id.l pelos ·Or,aos 
Subordinados. que CQilSlSte na r~ do ClllllpntDCftiO desta Ui. DomtlS decorrenteS. &lOS e 
resoiUÇ(>es mtmliClonw 'ialiftndoS"peto·Bn.sll. retllivos t securm;a d.lnaoepçto. salvquarda 

··da vid.l humana nas 'suas e preYenÇio d.l poluiç:lo lúclrica: e · 

XXI - Portos - insalai;Oes consrruíd&s e ~- para lleDdcr b II<CWZdadcs d.l 
navepçto e da movuneniiÇio e amtaz:<lll&Cl'D de lllei'Cllklrias 

An. 4" Com o propósito de pmmover a seJUn~~Ç& do ttUeco oquavimo e coolftbair 
para a sa!vaJU&Ria da vid.l humana lllS &pias e para a prevençlo d.l poluiç:lo lúdrica. campe1e t 
ASrA~nomwpara: 

• iii3CriçiO e conaok: dos profiSSionais d.l Marinha MeR:an1e e dos amadores: 

n -delenttinaçlo d.llripullçiO de seJUn~~Ç& d&s em~ 

m - habilltar;lo elos proftSSiobaia de Marinha MeR:anle e dos amadon:s: 

rv - estabelecimemo de ,.quisitos de projetos. cODSIJIIÇio. equípamecto& e operaç1o 
c1u OlllblrciÇOes. que dipm respetto l salvquard& da vida humana. t seJtnDÇa da naoepçlo e t 
prae;IO ao meio ambielllle: 

v • lll:enci&meDIII da CODSirDÇIO e al=açto de~ d&s~ 

V'l - realizlçiO de viiUiciu: 

vn - in.scriçJo de ~ ~ .f!n'izw;fo do l'eJÍSIZO da propriedade~ 

vm - delemliDal;iD elos eqlliplmento& e ac:essóri01 para embarcaçOes que de._ 
receber bortlolo&IÇIO para uso a bOrdO: 

IX - estabelecimento da dotaÇ!o de ~utparnentos e ~rios de salvatacem para 
embln:açOes: 

X • re:lizaçlo do repuo. vistoria e cenHICIÇio de helipon101 d&s pllii!DriiiiS 
mll'(tímas e c1u embarcaçoes que operem em aguas sob junsdiç~ nlClonal. de acordo com u 
nonnu em "'gor. 'lsando a conesponden.e homoloaaçlo por parle do 6rJjo ~peleale elo 
!'<li~o da Aeronáutica:· 

XI - autorizaçlo pata exec:uçto de projetoS de obras e a realizaçlo de pesquisa e 
lavra de mtrterOJS em águas sob Junsdir;lo nacional. no que concerne t se~ d.l naoeJIÇJo e l 
rJeiesa naacnill .. sem preJuizo das autoriza(:Oes a serem obudu nos demllS ór!f.Os competentes: e 

xn -atividades de Polícia NavaL 

P:lragnfo timco. l-lo é.:tenar. a autoridade diplom~ represenwt a ASr A no que 
i"' pcmM!nte.. 

Art. ~· Pora os efeitos de.ua Lei. ,.. embaraçOes Slo arup&clu como se sepe: 

1 - mercon.e · quonào empregad.l com finalidade comemaJ .. A embarcação de 
pese> ~ um c:ISD especta! de embarcação metcanle: 

II • Je Estado - quando. pertencen.e a órglo público. empregada na execuçiQ1k· 
JU\'t.!.:l~o de compettncta do Or!:IO a que se vmcula. sem finalidade comerctal: 

111 - de guerra - ·quondo. per1encen1e ls Fo:ças Annadas de um .Eslado. os~e>~ta. 
-mm ox~enores orOpnos de navio.• de auerra de sua lllClonaüdade: esleJl sob o camondo de um. 
·llic::U !CE:Umen!C dcst mado pelo GoYemo do Eslado. devendo o nOlllO do Comondan1e COIISllt elo 
Bolcum ~os OfiCiais da Focça Sin11Jlar a que per~ence ou em ·dccunlenta· equ>valcn~e: e sejà 
~u:unectdo por uma tnpuliÇio re!!tda pela disciplina militar. · 

IV - de esporle e recreio • quondo emprepd.lem ativid.ldes peculiares da·luér.cem 
tinalld:lde comemal: e 

v - espectais - quondo emprepdu em atividades que Dto as enquadrldas nos 
incisos anrcnores. 

Art. 6" P:ua os efeitoS de.ua Lei. a navepçlo t dividida em: 

1 • mll'(tima - quandcuealizada no mar att o limi.e d&s cmboctdaru dos rios: c 
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II • interior • quando realizada em riO$. lqos. laaou 'e CIIWs. 

~ l" A navegaçio marítima e subdividida nas seguintes cateaonas=-

a) lonoo c uno • quando re:tlizada · predomÍIWitemente em i&UU marítimas. eaue 
ponos rw:~orws e esü.ngeuos. j)Or emban:açOCS merear11es. excemadas u de peac:a; 

b l c3botaoem • quando realizada predomÍIWitemente em tguas mantimas ao 1011110 
Ja costa atllnuca da Ãmenca do Sul. onere panos nacíorws e estrm&CUQS. por emb&rcaçCeS 
mon:anres. e•cenradas as de pesca: 

<I alto-mar. quando realízada em tguas mantimas. fora dos limrres de visibilidade 

dl costeua • quando realizada em ;lauas mantimas. ao longo do litoral brasileiro. 
..!entra dos límue.s de VISibilidade da costa:. c 

•• abngada , quando realizada em t~uas abrigadas. baias. an~ e enseacas. 

~ ~· A navegJção lntenar ~ subdividida ~ se!lJtntes c:ueg:orias: 

.1.1 pct:CUTSO mmmzcionaJ • quando reaiiz'.a.d& em trechos de nos que ta.ç:am frontcn 
.. :om ouuo pals ou entre portos tluvtais ou W:usues nacionus e e..strangellOS: c 

bl percurso nEíonal ·.quando realizada exclusivamente nos ~~t:<:hos sob junsdiçio 
n=ionill de nos. l.1g:os.. lagoas e an&lS. 

pelaAST.-\. 

Comandante. 

~ 3" Os limiteS da navegaçio abri!ada e da ••vegaçio in!erior·setto ~belecídos 

Capiwlo I 
Do Pessoal 

.o.rt. ,. AJ'pessoas a bocOo de Ullll em~O podem SCT denOIIIIIWIU: 

- Comandute: 

II • tripulante: 

m . profwionailllo-tripulanre: ou 

IV - passaseiro. 

Pmgrafo úaico. Todas as pessoas a bordo estio sujeiw t autondade do 

Seçlo ( • 
De> Comandante 

MI. go .Q Comandante o! o ,!Jipulanta tespenstvel: 

I · pelo cumpnmento. a bordo. de toc1a legi51açio. normu e atas intel'llll:iOtllls 
.. r.tifiados pelo Br.sú.. e pela~ de tec:mc:as relllivu à soivacuarda ela vtda.ilumaoa nas 
~IUU e à 2gurança da navepçto. da própria embarcaçiO e da ca:p: 

II • pcla.manute~~Çto da disciplina a oordo: 

lU • pelo cumpnmelllO dos limitaS· autDnzados de carga e de lotaçm par. 
clclamillld& em~: 

IV·. pela comwúcaçfo 1 ASTA."ou a quem e.ua designar. pelo meio tnai.s rtpido de 
que dispgler. de qualquer allmÇiO dos .sinais náuuccs de aiWlio à naveaaçio e quusquer 
C!bpkuloo ou estOC'YOI& navep>;m que encoaaar. 

V ·• pela laYI'&llltL em ·viqem. de tennos de nascunento e óbito ocomdos: pelO 
ia-w!o e arrec:adaç!o dos belll daS pessoas que falecen:m a bordo e sua enaep t autondade 
coatpetan~e e pela reali~ de cuameniOS e aprovaçio de tcswne:uos "in extremts': e 

\(I • pela comunicaçio aos órrtos Suborúinados dos acidenteS e falOS da navepçio 
--.soa com sua emb~. 

l'ldpafo único. A infnt;lo deste anilO sujeiurj o infrator a penalidades dCII 
<lrllpoo H 3. 

Ast. 'I' O Comandante. no een:fcio de suas funçóes e para guantia das pessoas. da 
~e carps U'allSpCIIt&dU. poded adoat u seguintes medidas: 
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I • SIIIÇ6es ~ previsw na le~açto pertinenre: 

n . desembuque de qualquer pessoa: e 

m . detençlo de pessoa em camarore ou olojamento. se necessa,-.• :om o.lgeiiiiS. 
qiiiiiCio im~Dd{>eJ pua IIIIDUieiiÇio da inrqndade física das pessoas. da Olllll&l<:oçio OU da 
CIIIL . 

Seçton 
Doa Tripulanres 

Alt. 11. A habilitaçio dos . tripulanres obedece u nomw; próprias do eiW!lo 
profissiooal pua na>epçto marítima e 1nrator. 

Plrtsrafo único. A hatrilitaçio dos ~ no lmbito des<a Lei objeuv .. apenas. 
seu desl:rnpenho como U1pulanres de embaraçOes. 

Alt. 12. A ASTA es<abelecer.t nOI'IIII.S para a coneira dos lripulanres.. os qiWS 
COGII!rio repu dlsliDIIS para a aavepçto marílima e pua aavepçto mrenor. 

SeçtoW 
Dos l'usaleiros e Profissuxws Nfo. Tripulanres 

Alt. 13. Os passafCÍJ'OS e protissionm nto-U1pulanres emrto sujeilos laumndade 
do CDIDIIIdanrc da embalnçlo. deYCIIGo cumpnr o que lhe$ t precoruzado em leg~Siaçlo 
especifica. 

Plrtp-afo único. A AST A es<abelecert nonnas pará a c:meíra de profiSSiona:s nto
lripuwues cujas auvtdades se relaCionem cotD a serunnça da navepçto. 

ca;nrulo u 
Do Malaia! 

Seçlo I 
O& ConsiiUÇio de Embarcaçlles 

Alt. 14. A COIISiniÇio de embazaçOes obedec:ert a pallr'Oes tténicos. visando a 
sa1yquan1a da vtda llumana IIIS quu. à seJUrUÇa da navepçto e t ~ao 111e10 ambícnre. 

f I' A ASTA estabelecer.t u nor.nas de C011SU11Çio. que poderio conter diferentes 
1 ·nnçoes para au:ammenm uCOIIdiçOes reJiorWs onde a embarl:açlo navepá. 

§ 2" A iníraçlo das nonnas es<abelecidas sujeitart o illfral« U pen•lidacles dos 
Grupos I e S. 

Alt. 1 S. A embl:coçlo cOIISt!Ufda no País ou no esaan,elro. pua pestoa ffsic& ou 
jurídica bnsileUL eswt sujeita ao arendimentct ·de n:quisims ou c:atiCielúlicu" qüe' a 111111em 
possi>el de ser operada como navio awWiar da Armada. em cuo de Mobiljzaçio Nlll:ioGal. 

Par.tgrafo úiUco. · O Minisltrio elo& Tr&ll!pOI!eS e o Minlsêia da Mumlla 
embelc=iO criltrios específicos de al1Cft1;6es dos prajems de COIISII1IÇio naval. de intere. 
naciDaL que receberio incenà\'05 e tta~~~~~e~~m difemiCI&do - fiii&IICiamcluol para a COIISlniÇio 
de naVIOS. para empnosas aacioows que -= ws alleniÇ6eL 

Att. 16. A cansauçlo de emban:açlo depende de 1iceaça da ASTA. 

§ I' A !I.STA estabelecer.t normu especifx:aado os clocamauoo e pluol 
necessáios à obrençlo da liceDç& de cOIISUIIÇio e pocleá clispensar esta liceaça pua embarcaçOes 
c:om zq~ bnna (ABl isual ou inferior a vime. desde que lllo oejlm ""'"'""' ao lniUpCirl& 
de doZI: OlliiWS pusageiras. 

§ 2" A infnçlo das liOI1D&S ""'be'ecidas sujeiwt o infnscr ts pena'idadel olos 
GIUpDS 1 e5. 
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Seçton 
Da Arqueaçjo e Borda Livre de Embarcaçlles 

Att. 17. A ASrA ~·twowm normas pua medidu de a:qDOIÇiQ. a que poderio 
OSW' sujei-IS emban:açOes. e enuunl o =ni!JCaGO COiiespoi-

§ I' No caso de zeparos que &!lerem a arqueaçjo oriJin&L & emb&raçlo deYert ser 
novame~~re arque&á&. 

§ 2' A ínfraçio du normas ~~=idas sujeíwá o ínfmor u penaüclades da$ 
Grupos I el. 

Att. JS. A ASr A esta!wolecert normas para fwçlo da borda livre du embarcaçees. 
de :acordo com suas C2nCielúticas ltcmcas e openo:10IIIJS e IS tpas oode n&"Vepd. 

Pan~o único. A inri3Çio elas normas CSI&belcàdas sujeiwá o infnl« u 
pen&líclades dos Grupos I e 3. 

Att. 19. A embarai;IO oest clulifJCida canforme a c:asqari.a de n&'VepÇio pua a 
qual em upac;wsa. o 5ISlCma de JX011111.W1 e ulividade em qoe m empepd&. 

Att. 20. A ASr A ~lec:eQ narmu para IIIIICIÇio do nome. clulifiQçlo e JICIIIO 
de inscnçto da emb&raçiD. vísondo t sua ulenlifar;io. 

Plftgrafo llnico. A iliÚIÇIO du 11G111W ""'!woltcidg sujeillri o íafmat U 
pen•li•ades dos Grupos I e 3. 

Alt. 21. A ínscriçia de uma emblrclçlo t o II:D C&Ciasnmellto - Óqlal 
Subardillldos. quando lhe slo ambufdos nome e mlmcro de 1demilical;t0 e t ezpedido o 
respecuvo Tlllllo de lns:rtçlo e Plopi ed .... 

§ I' A ASrA embeleceft normas para iu:riçlo du embln:lç6ea. 

§ 2' A ínfroçto du normas esWieJecidas sujeíwá o in!mar u penolí••w doa 
Grupos I e "· 

Att. :22. o Recisln> de Propriedlde da Embar1:açlo t o - cadulnmemo 110 
Tribuno! IVJari'Címo. com ambulçlo do nome. námao ae lqiSlftl e a c:ampelaUID ezpedíçlo da 
Prcmslo de Resisao da Propncdade IVIaítim&. 

Pan~o úllic:o. Os re115U01 de atmldor. de Piopi.edade de embln:lçlles. de 
dímll"• reass e denws ónus sobre as embarcoçOes ollecle1%no t lepslal;lo especUle&. 

Seçlo v 
Do Reparo de Embarclç<les 

Att. 23. A ASr A CSI&beleeed IIOIIIIU pua o caaaole de docqeDL repuoa e 
al.rerlçóeS de concrerfslicas du embarclçóel. 

Portcnf!l l!níco. A ínfraçio du normas ~leeídu sujoilat o infnl« l 
penalidade do Grupo 1. 

Att. R A alrençfo de carxrerlslicu de qllalquer embaft:ar;ta deYel't ser 
prevwnenre autonzada pela ASrA. apds &YIIiaçlo do projeto pe:riiDCDie. 

Panpúo Wlico. A ínfraçio ~ anilO sujeíwt o iDfniDc u pcna•i••de' dai 
GftiPOI I e 3. 

A1t. 2!5. A JrSr A esubeleceft úeu mantimu e iaraioles pan. COftlliluir ládliol 
provisórios. oo11e as em~ possam rUI!delt ou vanr. pua ezecuçiD de ~epaa&. 
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An. ~6. As empresas de navegação. os estaleiros. as carreirl5. os diques. as ofiCinu 
de '"lW"" e consttllÇia naval. niO penenc:en!eS l Mannha do BI2Sll. deverto ser c:adlsaados naa 
ÓqiOs SuboráUWIOs. 

Pan&Rfo dnico. A infraçio desle IniBO sujeiWli o infi"IIOC 1 peualidade do Gflll'O 
I. 

An. 27. O prot!rietúio de em~ de nave~. estaleiro. camira. dique. 011 
ofltilla de reparas e coiiSUUÇio naval devert fomecer ~ AST A. ou aos ór!tos SllbordilladoL as 
infarmaçóeS de namn:za ll!cmta qne lhe for= reqwsiwlls. 

§ 1• .'-<informações. qne devam ter diWI!OÇIO restnla.. sedo ~sob sieüo. 

§ 2" A infroçto desle arii!O sujeíWli o infi"IIOC 1 penalidade do Gflll'O I. 

TitUlo II 
Da Navegaçio Mert.11110 

Capitulo I 
_Da Navegaçao Manuma 

S~ol 
Dos Grupos e Categona:; do Pessoal 

An. 28. O profiSSIOnal empregado na navegaçao marítima pertCDee a um dos 
segu1ntes grupos: 

I - I" grupo - Marítimo • aquele que e>erte ouvidade a bordo de embarcaçio 
merante. extet\l.ld& a de pesca. empregada oa navegaçio manuma: e 

([ - 2" grupo- Pescador- aquele que exen:e otivid&de a bordo de emban:açio de 
pesca. empregada na navegaçia manUIDIL 

, . An. 29. A ASTA c:sW!elec:erá nonnas especdiando as. tategonas. carreuas. 
habilitaçio e exames penóchcos de wide a que esWlio SUJCIIOS os protiSSlOIWS emprccados na 
navepç.lo meraru.e m.anumL 

§ 1• O marítimo podert ser wn!ltm habiliLido como Prttico. conforme o 
especificado em normas estabeleadas pela AST A. 

f 2" A infraçia das normas c:sW!elecidas sujeiWli o 1nirator is penalidades óos 
Grupos I e 2. 

Seçlo n 
Da Tripulaçill de SeJUfiDÇl 

An. 30. A .A!rr A eS!•""Iecert normas pua delmninaçia da b"lpulaçia de 

§ I" A AST A ped.!rt. a qualquer momento. alter~t a lripulaçia de SCgur&DÇa. aso 
se.Jilll alteradas as condlçOCS oper--"IOIWS da emban:açio. 

§ 2" A infraçia das normas c:sW!elecidas sujeíwá o infraulr is pen•lic!ades elos 
Grupos I e 3. 

Seçioffi 
Da ViSiona de EmbUcaçOes. 

Art. 31. As YÍS!orias sio classifltadas em: 

r - Inicial: 

n - Periócli= e 

fi-EspeciaL 
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§ t• Vist~na Inicial • é ~ realizada antes da. embarc:~.ç:5:o ser posta em .servtço. para 
verific:aç.1o dJ. comp~q~lidaqe áe sua consuuçao com os pia.nos aprovados. devendo ser feua em 
seco e lluw.anâo. 

§ 2• Vistoria Periódica - I! a re:ilizada. em prazos der.emunados.. esu.beieo.dos por 
Convençoes In=orws ou pela A5T A. 

~ 3" Vislori~ Especial ; é a realiz.a.á>. na embarc~w ou carga. em qualquer época. 
pan. fms espeeificos. 

ArL 32. A AST A esu.belc:cerá as normas reguladoras c as embarcaçOcs. incluídas as 
afretadas ou arrendadas. que estano SUJCltaS a vtstonas.. 

§ I" As pllWiformas fixas. que nao possam ser rebocadas. collSldcradas obras sobre 
Ígu&s. tambem CSt!O SUJCIW • VISIOn ... 

§ 2" A infraçao das normas estabelccdas sujeitará o infrztor ás penalidades dos 
Grupos le 3. 

ArL 33. Todas as cm~Ocs. naaonais ou cstr.ulge=s. cstao su)Oitas 1 vutora 
CSJ>"..cial sem avuo prévio. por detcrnUnaÇto da A5T A ou órgao Subordinado. 

~ítulo li 
Da :-<avegação lntenor 

Seçw l 
Dos Grupos c Categorias do Pessoal 

An. 34. O profissional empregado na navegação intenor pertence a um dos 
se!:Uintes grupos: 

r . r· grupo • Auviário • profiSSional que excn:e atividade a bordO de embarc~ 
mercante. excewaaa. a de pesca.. empregada na navegaçã.o mtenor: e 

II - 2• grupo - Pescador Pluvtal - profissiOnal que exerce ati vidaóe a bordo c1c 
cmbarcaç~o de pesca.. empregac1a na navegaçôlo m1enor. 

An.. 35. A AST A estabelecerá normas especd'icando as condições de ingresso e 
cam:ua a que estarilo sujr:UOS os nroftssJOnaJs empregados na navegação mtenor. 

~ t• o Auvtário poc1er.i ser também habtlir.ad.o como Prático. confonne o 
tspeczficado em nonnas estabelecidas pe.1a AST A. • 

~ ~ A.s nonnas a serem estabelectdas 01tenderão às pecuiiandades das diferentes 
bOCias h1drogrãficas. 

} 3• A infra.ção das nonnas estabelectdas SUJCltará o tnfrator às penalidades dos 
Grupos I e 3. 

Seç~o li 
Da Tripula<;ão de Segurança 

Art. 36. A AST A estabeleccrã normas para dctermmação da Uipuiação de segunnça 
das embarcaçOes mercntes empregadas na naveg1çào mfenor obedecendo. no que couber. ao 

canudo na Seç~o ll. do CapíiU!o r. do Título II · :-lavegação Mercante. devendo observar ameia as 
peculandaaes aas dtfere:ues bactas hidrográficas. 

?:ldgraio Unico. A tnfração das nomtas estabeJecidas SUJeitará o infrator às 
penalidades dos Grupos l e 3. 

Seçwm 
Da Vistona de ErnbarcaçOcs 

Art. 37. A ASr A cstabetccm normas para vistorias das embaraçoles <m!'R'pdas 
na aaveg<ÇW intenor. que arenderio. no que couber. às regxas conudas n• Seção m. dQ. ~I tuJo 
I. do Título U • :-lavegaçw Mercante. devendo observar ameia as pceuliaridades das diferenaos 
bacw ludrograficas. 

Pmgrafo úruco. A infraç~o das normas esu.bclec:idas su)Oiwt o infr:ator 1s 
penalidades dos Grupos l c .3. 
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Titulo m 
Da AUvidade de Espone e Rer:reto 

C"!!ltulo I 
Dos Grupos e Ca~egonas do Pessoal 

Art. 38. O pessoal que open ou equtpa as embarcações de espone e recn:to. sem 
renuneração consutut o· grupo de Amadoies. 

Art. 39. A ASTA estabelecerá normas espectlicando as categonas do grupo de 
Amadon:s e os procedimentos pan. sua habtlicaçtlo. 

P:uã2'l'afo único. O doeumento de ha.bilitac1o deve ser ermtido com prno de 
validade e sua. revatÍdaçáo obeâeeed às normas a que se retere este amgo. 

Art. 40. A emban::IÇjo do espone e recreto poderá lotar pro!iSSlOIWS. contratados 
pan sua operação. 

Art. 41. A AST A poderá delermtnar a tnpulaçao de segurança para emban::IÇjo de 
espone e remoto. em funç:lo de seu pone e classe de navesaçm. 

Al1. 42. A infraç:lo das normas citadas nesta Seçio sujeiw:l 0 inl'r2lD< 1s 
penalillaáes dos Grupos 1. 2 e 4. 

Capítulo O 
Da Viston& de Emban::IÇOes 

Art. 43. A AST A eszabeiec:er1 normas para visUlrias das emban::IÇOes de espane e 
rec:n:to que ate:tder.lo. no que couber. 1s rer;ras conudas na Seçio lU. do Capítulo L_ do Titulo O • 
Da Navepçia Mercante. devendo obserVar 11nda se a embuaçto se desWtl. a n:cte20 ou 1 pdllca 
de espone de compeuçlo e as quas onde navepzt. 

Partgnfo llnico. A infraçlo das nonn.u estabeleci~as sujeillni o infralor ·ls 
penalidades dos Grupos I e 3. 

Capíllliom 
Das Marims. Cubes e Enticlades Desporuvas Nloácas 

Al1. 44. As marinu. clubes e enticlades desportivas nloticas deverlo oer c:adaSUidol 
nos órgaos Subordinados. 

Partgnfo único. A infraçlo deste anigo sujeiw:l o infmor l pe:talldade do Grupo 
1. 

Art. 4S. A ASr A poderá estabelecer normas espec:ilicanáo os deveres e as rer;ras 
pan salva!IW'I& da vtda humana nas águas e pua a segunnça da navepçi.O. que deverlo JCr 

observadas por essas orgll!!Z&Çiles. 

Partgnfo único. A ínfraç!o das normas esabelecidas sujeillni o infmar l 
penalidade do Grupo L. 

Título !V 
Da Polleta Naval 

C"!!ítulo I 
Da Atividade e CompertDCla 

Ar!. 46. A açao da Polícia Naval abrangorá u águas sob ju!Udiç:lo nacional. o 
pessoal da. Mannba Mercznle e os annadores. as emban:açoes niCJOftllS e as eillbUQÇOes 
eSID!lgetnS em tguas sob Junsdiç:lo nactonal. as emJ>=&S de navegaçaD. os estlleiros. IS 
com:traS. os cliques e IS oficinas de reparo e consttuç1o naval. a extr1Ç:Io de mineratS e as obras 
sob. sobre e as marJI"ns das t~as. no que se referir ~ defesa nacional. se&unnça da navepçto. 
salvasuar<~& da vida humana nas tguas e à prevenç:lo da polwçao hlcltica. 

§ t• Consiclerl-se como margem. para efeito c1esta Lei ... bordas dos terreuos Olláe 
as quas IOClm. em repme de cbeia DonDll sem Ull!Sbordar. ou de preamar de .siZflliL 

§ T A p!'OI<Ç1o l integridade f!sica de quaioquer pessoas. conlrl o tnfeJO de 
cmbarcaçOes. nas áreas adjacenteS &s praias. quer sejam nw1umas. Iluviais ou lacullres. sert de 
responsabilidade dos órgtos eswiiWS competenteS. 
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Ar!. 47. A Polícia Naval também tiscalizort o l~"ftro de delntos ou c1esarps 
de poluenres nas águas por emban:açOes. plat.a!onnas fiXIS e suas IOStaloçOes de apoio. 

Capítulo n 
Da Entrada e Saída de Emban:>Çees 

Seçto I 
Da Navegaçio Marítima 

Art. 48. A AST A es~•belecert normas pan c:onuole da enlrlda. e wda de 
emban::IÇOes nos porros IUICionais. 

Part;rafo llnico. A infraçto das normas em.belecidas sujeiwt o infraror u 
penalidades dos Grupos 1 e 3. 

Art. 49. A emban:açio es~n~~gein. qlW!do da enlnda em pono IUICiOIIII. ,>oderll 1er 
visil.lda por rcpn:oeni.IDte de Óqlo Subonlinado. para veriticaçlo de suas c:ondiçOes e>penQonais. 
de sua documenlliÇio e da habiliuç!o de q1101squer lnpullnr.es. 

§ 1• Caso os documentos e c:ertificados exigidos .esteJam inegnl..ares e a.s condiçõ:.s 
opencionau da emban::IÇio se eliCCnaem em snuaçio predna. coOSiltumdo-se em ameaça de 
danos ao 1111010 ambiente. a t= ou t seguança do tráfego aquavi:lrio. a AST A poder.t 
delernlmar a pennanénca da em~ no porto. pua sanar a deticitOCJa cons<aw:ta ou 
delerniUW" a sua salda do pono ou das águas sob junsdiçlo nac1onal. desde que ~ a 
salvaguarda da v1da humana nas asuas. 

§ 2" Caso seja detemtinada a pennantnca ou a salda do porto ou das águas sob 
jllrisdiçto nacional. a AST A de>eti comun1car o faro à aurondadc consular do país de bandein da 
embiiCOÇio. 

Seç!o 11 
Da Navegação lntenor 

Ar!. SO. A ASTA CSI.lbclcccrá nonnas de uáfego e pennantncia pan as 
embul:açOes empregadas na navegaçio tntenor. nos P:Onos nactorws. aU"acadouros. fundea.douros.. 
row. canw c vtas navegavelS. que atenderão às pccuhandades das àüerenres bacusiUdrográfu:as. 

Partuafo único. A ininção das nonnas estabelecidas sujc1wt o .nfmor às 
peaaliclades dos Grupos I c 3. - . 

Art. SI. A emtw-.açlo estran~ua. quando àaentraàa em pono nacJonal. poderá .ser 
Vlsil.lda por represenllnte de Orpo Subonlínado. para vcnfiCoçto de sua docwnentaÇio. 
habilii.IÇ1o de q1101squcr lnpulanteS e de suas condiçOes operaaon&lS. 

§ 1• Caso os àOCIIliieDtos e ceniticaaos exigidos esteJam im:guiates e as condiçOes 
cperxionais da. emban:açi.a encontrem-se em suuaç.to precána.: consutui;Jldo--se em ameaça de 
danos ao meio ambiente. a lc=iros 011 à segurança à o tráfego aquavWio. a /1ST A poder.t 
de=mill.lr a pctTIIWnCa da cmbalaçlo no pono. pan sanar a detici!ncia COIISI.lllda. ou 
de=mill.lr a sua salda do pono ou das aguas sob Junsdiçio nacxonal. desde que preservada a 
salvap>arda da vida bwna!l.l nas tguas. 

t 2" Caso seja detemtinada a """!'aru!nc:ta ou a salda do porto ou das .tguas sob 
JurisdiçJo rw:ional. a ASTA devetá comurucar o raro à au10naade coOSiliat ao pw'lie banoeua da 
emban:açao. 

t 3" Caso a habilil.lçto dos tripulanteS n~o comprove o ~onllecim=lO prático ào 
treCho a ser navepào. o prossegtlli!ICIItO da VIagem fiCara conlllcioiWto ao embarque de outro 
profiSSIOOII habilitado. 

Seçtom 
Da Ali\"idode de Espane e Recreio 

Art. 52. As ena-adas e saldas de emban:ação de espane e tccre~o. .-.aJ.tzando 
navepç1o mmuma. ele aito--mat ou. cosll!:n e na"Vepção mcenor4 aever.to .ser camWllcadas aos 
órpõs SIIÓOrQ. "l&IIDS. 

§ t• A AST A eSI.lbc~ nonnas espccúiCando as condiçOes. os documentos 
n=arios e o responsavel poresacomurucaçáO. 

§ 2" A infnçlo daa nonnas em.belecidas sujeitará o infra10r à pesWidade do Grupo 
I. 
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Capítulo. III 
0& Navegação em AguM Restnw 

Seçlo I 
Das Nomu.s Ger.us 

Att. S3. A ASTA CSLibeiecer1 nonnas pan. o tráfego e pennanencia das 
embarcações ao longo da costa.. dos nos. nos l.a.gos e lagoas.. nos canau. nos panos. nas mas de 
tnfe&o mlenso e nas ro~ espea&lS de navegzaç:áo. 

' l" A.S emban:açOes n4o poder1o aproxunar-se a menos de du.,ntOS metros das 
m.aryens.. Esta di stincta. pode%1 ser aiterac11.. levando-se em conta a linha de concentn~Çio de 
b&n/uJ<as Cl<ntro d • ~p e as cantterísllcas f!sicas locaa. sendo que para os nos. lagos e lagoas. as 
admm~ esta.llWJS ou mumc1;ws competenteS. auvtda a AST A. poderio estabeLecer e 
divulgar limu.açoes dtferentes. Devenl ser r=tVaàa áre• pnvaun para entrada e saíd4 de 
emOIICÇóes em pratas. confonne espeoficarem nonn&s da ASTA. 

§ r A infnçio das normu est.lbelCCldas su~iwa o mfmcr as penalidades dos 
GntpOS i e 4. 

Seçto II 
Do Semço de Praucagcm 

Att. S4. A.S atividades proflSSiotWs. de cartt.r tâ:Dico-espect&liz.ado. 
deoc111penlwl&s onde oco:nm peculilndades toem que dificui~C~~ a livre e se,.,a miiVUilei!LIÇJD 
da em!WaÇto, CCIISiltuc:m C semçtl de pr&lle&gcm. 

Att. . 55. Os Prtlicos Marítimos e Fluvtais. dencnun&dos profiSSionais nJo. 
ll'ipuilmcs. CC!lSillllulc uma C~Ieccna de t• Grupo àc pessc&le sede onuncos daquel& c:au:rona. 

Att. 56. A AST A esu.bel=>l nonnas para o acesso. a habilitaçto e c serviço dos 
Pl1ticcs. bem. cómc delimuan as zcnu onde a prnucagem SCJ& obngatOri& e espccú!C&It as 
emblrc2ÇOes àisJ>ensa<l&s do Semço de Praacagcm. 

!'mp'afc único. A infrw;ia dai nonrt.IS estabeleCldas su]Ciwt. c infntcr 1 
penalidade de Grupo I. 

Att. S7. O serviço de praticagem deven estar disponível a todo e qualquer 
momento. sendo corwde:ado auvíd&de euencuJ. 

f 1• Os Prtlicos nio poderio recusar-se 1 rrc.,tação de servtco de pralicagem. aincla 
que existam diverr!naas .sobre remunera.çilo decorrente. 

f r A infroçAo de5te artigo SUJC!tar1 o infr:uor à penalidade do Grupo l. 

Seç!o li! 
Da Sinaiizaç:ilo e ObsGculos lt Navegaçto 

Att. S8. E ;>rotbida a instalação ou reurada dos sinais náuticos de aux11io a 
navepçia ou de c1ematCaÇOes especlll.S. bem como a. altt::nc;áo ae suas caraccensucas e 
postaonamenlO. 

§ I" E vedada a utilizaç1o dos sinais ntuticos para qualquer ftm que alo seja o 
.specffico. 

Grupos 1 e 6. 

Art. S9. Os àanos causados aos smais ntuticos su]Ciwto o infmcr a repor:l·loc oa 
mdemzar as despesas de quem e:<ec:Utar o reparo. altm da penalidade do Grupo I . 

. >.n. 60. A execução de obra pública ou pllrtlcular e a tnstllo<;ic de q~ 
obstáCulo a navegação. wb. sobre e às m~ns das águas soo Junsdiçlo 111C101Lll. depeDde de 
Jutonzação aa ASTA. que estabete=a normas a respeJto. 

§ t• A AST A avaliará o proJeto em funçlo da localizaçio. pene. fonuas e IISpCCD 
;'fstcos da obrn pretendtd4 e suas unplic::IÇOes para a navegaçtc. 

i :- A inir:tÇ!ô das nonnas estabelec~<íu sujeiwt o infrator .ls penalidades dei 
Grupos I. Se 6. 

Art. 6 L A pesquiSa e laVnl de miner:lls nu tsuas na..ep.eis. . sob jurisdjçlo 
naClOnal. depenaer:lo ~e prevta autonzação <la ASTA. que eSWleiecer:l as nonuas de 
procetlLrnentos para evtt:lr nscos .a. navegação. , 
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f 1• A pesquua ou lavra de minerais nlo podcQ inviabilizar a navepçlo ~ 
por embarc~Ç6es m=:mres. de Eswlo ou 12e JUe1n. 

§ 2• .-\ iníração das nonnas estabeleciW sujeiWt o i.nfrmar' U penalidecies dos 
Gmpos I c 5. 

Titulo V 
Das Penalidades 

Ca;>{WIO I 
Do Proccslc! 

Art. 62. Consuwi infaçlo o nlo-cumpnmcnto das nOtm&S embelecidas aesra Lei 
.,u das decorrenteS emmaas l'C'Il AST A ou órglos SubortliJwlos. 

Art. 63. Consa.Wia ~ ininçlo. sert lawaao~ l'C'ID ÓI"Jio Subortlúwlo. o A1110 de 
lniaçlo. devenoo a pena l'C'rttnente ser por ele 3plicadl. 

Por:t2!'3fo ún1co. A inir:tÇ~o c:ometida e ~ l'C'ftl embelecida demto ser 
l!omuntcadas ao 1ntiator. 

Art. 15-l. Da pena impost& oaberL em primeira insdncia. recurso ao órpc 
Sullonü!wlo que a unpós e. em segunna insW!cia.1 ASTA. 

f t• O prazo para o m:ursot deJrimadiu a contar da conbccímearo da peoaou da 
indeferimento do =· 

1 ::!" A autoridade =orrida tert o prazo ele a:int& dias. a contar do ftiCebinlemo da 
pedido. para jul: ·.,.,eoto ao =uno Interposto. 

i ;• Os prazos CSL&belecidos neste wao poderio ser prorropdos por icaal per!odo. 
~ cnttrio da AST A. 

§ 4• À AST A t a inst2nci& finaL na esfera adminislntiva. paza julpmemo de 
recurso. 

Art. 6S. ESL&belecida a mtúta. o ~ tenl um prazo de quinze dias. a contar da 
<lata em que tomar conllec1mento. para papmento do valor esa~ 

Art. 66. Respondem solic!Jria ou isoladamente l'C'iu infações a CSI& Lei. 

I · no caso de eml!an:açio. o proprietário. o amw1or. o al'rewlar. o are:ua de 
navepçto ou quem teplmente os repres:Dle: 

n . e propricWio ou COftSINtDr da otn: 

. m . a pessoa ffsica ou jurfdica propricWil de jazida ou que realim' pesquisa ou 
lavra de ~~Wtea~S:. e 

rv • seu autor raateriai. 

Art. 67. A embarcaçto apreenclida sem reealhida t ma detemiiiWia ou depósuo 
4o1 órpos Subordinados. 

f t• O Or&lo Subordinado podcQ desi!IW' teSpanstvel para guanla da embaroaçlo 
~;..&.que podett ...-seu propneWio. armadOr. qente de navepçlo ou ouuas com m= 
d&'emban:açlo. 

§ :1." O P!Ol'"eWio da embaroaçlo te~ um prazo de tnnt& diu. a conw- da dat& da 
3!ftCIISio. ;ara re111~ lle sua SID!IÇio. tinda o qual ela pOdeQ ser leiloada ou mcor;oracta 
.10s bens da Lindo. 

Art. 68. As despesas relativas ao reeathimento e guarda da em~ a;reendid 
!Crio custeadas pelo seu propnetário. armador 011 OlltrO res;onsavel. que responaedo lteStl orcem. 
pcrlllte a ASTA ou órpO SuborGillado. . 

Clpltulo n 
Ou Penas 

Art. 69. As ;maçoes a1o puaíveis das JCIWIIteS l'C'naiidadcs: 

I • Grupo I • mtúta: 

II • Grupo l • suspenslo OQ c:anc:et•mea1,0 do docameiiiO de halrililaçJo: 
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m . GIUJIO 3 • remada do; tt'Me&ó ou im~10 de saícla: 

IV • GIUJIO 4. ~ d& embm:açla: 

V • GI1IJIO $ • emb1rJ0 "" pan!isaçio de llivid&de: e 

VI • GIUJIO 6 • delllaliçto de obra. 

Plrtsrafo único. Os 'VIion:s para multa de~ ser embelecidos pela ASTA no 
~de janeuo c n:VUUIS em JUlho. lllllllmente. 

An. 70. S2o fiiOI'CS &paYIIIICS: n:incid!ncia na mesma falta no penado de um ano: 
empreJO de embllcçlo na prtlica de ato illci10: emonagucz ou """ de outra. subsW!cu 
c~~~X~q~CCC~~r.e ou tó:o:ica: envolvimcsuo de embm:açla desWwla a rnnspone de passagesros. 

•alar. 
~ I" Exíslindo agnvanr.e. a multa podert ser aumentada cm aa! c:em por cen10 de seu 

§ 2" A n:~ no perfodu de um ano. na conduçm de cm~ em e51&do 
Je cmbnagucz OU SOO CÍCIIO dC OUin SUDsWlca CO~Ie OU IOXIC&. SUJClta O ptOilsstoiW a 

1utramento no r'oro esgbetet"'do por let e o amador ao canc:eiamenEo ao documenta de babilicaçio. 
"~-izténo oo Org:io SuboratnadO . 

. >.tt. 71. A pena de c:mcelamcnto do documcn10 de habili~ para proiisstOIWS 
;omcnr.e ;>odcr.l ser apltcoGa após lleaSjg ao Tribunal Mmwno que a der.emunc. 

.>.n. 7!. A pena de dcmoüçio de obra ou paralisaçio de atiYid&dc mlllcr.lria 
"iimente sen .1pnc:aaa peta AST A. 

P:tr;tszm'o únu:o. A dcmoÍiç!o de obra ser:t rc:tlizaáa pelo seu responsável. o oua1 
iUJettarase~á. .una.a..· .l reccmnMl'iiiÇio do locai. restauranC10 as conc1iç6es :uuenonnenre exlSteiues 
"':lta :a navegação. C.JSO n:.l\• •• i.lÇL a AST A o iar.l. por seus propnos meto~ ou contrata.Ç:to Cle 
[erceutts.. ~ '=uslaS do mfra~ar. e proporâ ao MinlSitnO Público a açáo JUdicial catrespond.enu: parz 
" n:ssarcunento dos custos ae despcSIS. 

.>.tt. 73. A pena de multa nio se e•ccuwt qiWido incidir sobn: os reeunos 
:ndíspensá'\"eiS à manu~enç1o do mfrator e sua íamllia.. 

TIWIO VI 
Das Di5postçOcs Firws 

.>.tt. 74. Os aaws profiSSionais in~r.es do 4" Gnmo • Rcg~orws. <;erto 
·:!t':JCualmenu: tlabdilados. de modo a snte~ os Grupos de Muitimo ou ele AuV1tno. cont'orme 
i navegaçá.o pr:mcaaa. 

Par:tgtaio único. Os Esti vadorcs • Mergultwlorcs nio COIISIIlllir:lo grupos para os 
~t'eitos deSta Le1 . 

:ina1u1aces: 
. >.n. 75. A ASTA designará Comts.sjg Té<:ntca para mndimca10 das SC!!Utnres 

• proposzçto e '""tinçto oe nocmas: 

m 

IV • OlllnS jul(!ICIS pcnmcDioCS. 

Par:lgaío único. A AST A poder:! dcsiJIW' cspccialisla nJo.pcr!eDCe11te ao """ 
auadro de pessoal. ou cnudade es;>cctolizada. para compor a Conus.sjg T=u:&. a ftm ac ~mar de 
~unto cspcafico. por tempo actennnwm. 

Att. 76. A AST A embelcccr:l os valores a SCI'CII1 p&JOS pelos diYenOS scrW;os e 
dcsoesu deeoti'Cntes. que cta ou SCIIS Otgtos subORlinados presarem. ws cama: YISIOlDS. t.CSiel e • 
homotogaçio oc cqwpamcnUJS. ~ perfcias. CIIIISSio oc ccnúu:ados c OIIUIIS. 

Par.l!!f>io únteo. A tndclllZIÇ:iO pt'CVlSI& llCSie :tni~ dever:! ser pap no ato dL 
~hcuaç~ do serv1ço . 

. >.n. -;;. Quaioucr oull'O n:ourso. ~uc n!o SCJ& c1eCmTeme de aplicaçjg de pc111. 
tlbeaeced. para sua uanuaçá.o .. ;ao preVIstO no ani!:O 04. 
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.-\tt. :'8. Os .xuien~es e fatos aa nav~gaç1o. dczintdo.s em le1 espedfia. ai incluídos 
~ ocomdos nas pl3taJOrmas. seRe apurados oor me10 de mauen10 aammtscrauvo tnstaund.o pr.a 
AST A ou ürgâos Suooratnaacs. para postenor JUlgamento no Tnbunat. Mariwno. 

~ 1• Toda cesso.a. .•un'dica ou iigca penalmente c~ envolv1cia.. por qualquer forma 
ou mouvo. em actaenle ou t:ltO aa navegação. esta ;unr.dictonaaa ao Tnounal ~anwno. 

§ z• Ê vedada a aplicac;3o daS sanções pre:vtstas nesta Lei antes da de:cu.lo final c1o 
Tribunal Maríwno. sempre que uma mrraçiio ior ccnstataaa .1pós an.stauraçio de mq~to 
;~.o.mmi~D"auvo para apurar i3to ou ac:aenu: áa n:t.ve~o. com exceçao aaqucw Cecorrentes. da 
polUIÇãO aas ~gua.s. 

.-\rt. '9 . .-\ AST A estabele<:e:i as nonnas pano cenmon1al a ser obedec1do a bon:lo 
das emoarc::çoes brasdeU2S. ~x.ceto ~ ac gucna. 

P:uUnio único. A in!raç!o das nonnas estabeieCldas SUJeiwt o in!rator 1 
penaliCWic ~o GrupÕ l. 

An. 80. A AST A estabelecer.i normas para o uso de unt!ormes a bordo das 
.. '"na:;açOI:s brasticlraS. ex=to as ae guern.. 

Panen[o único. A infroçio das nonnas estabelecidas sujeiw-á o infmor t 
!>ellliidadc do Grupo l. 

An. 8 I. Os valo= am:cadados com a aplicaçio de multas sedo empregados II&S 
aliV!dades de fiscafizaç:io exerca.as pela Poücia Naval. · 

.-\rt. 82. A ASTA ter.t um pnzo de 180 dias após a publicaçio desta Lei pan. 
~ d2S nonnas aecom:n= 

Art. 83. o ort. 3" da Lei n• 7.652. ~ 3 ~ !evereu-o de 1988. pao.sa a Yigoar com a 
se~redaçio: 

• .-\rt. 3" As embln:iç6es brasiieíias. e:u:e10 as de Gucm. e as demais de EstadO, 
tstio obn2J.C1aS .10 Remtrn de ?roº"etlade no Tribunal ~an'tUno. qUJ.Dt10 nverem 
.mlue.:t.Çio bruta cAB) 1gÜai ou suoenar· a. vm~. se eml)rega<li.S na navegaç1o maritima.. ou 
.uqueoção bruta 1 AB l &guai ou >upenor a cmquenta. se empregaaas na navepção uu.enor". 

An. 84. Esta L.e.i entr.Uá em VIgor 180 dias após a data de sua pubücaçio • 

. -.n. 85. Revo~am·se o De=to·L.e• n' :!.~61. de 30 de abnl de 1940: os ~os 
:• r: z• do m1~o .:•. llt1JOS ;• e ao 12 30 23 do Decreto·Lel n,. :.538. de 27 de agosw de l940: o 
Decteto-L.e: o• 3.3-<6. de 1:! oe JUnho ae 1941: > l..e1 n• 5.838. de S de ae21:mtm> de 1972: o 
Decteto..L.e• n• ~.306. de 18 de :nato ae 1942. o O.:=·L.et n• ~.SS7. de 10 de >goSIO de 1942: o 
Decreto n• S7.~8.:'de .14 de setemDro de 1982: o Decn:tO n• 97.026."'de 1• de novemoro de 1988~ o 
~o n• s! i."' .:e .17 ae :~cnl .:e I Y92 e o Decreto n• 8'7 .891_... fJe .3 de c1ezembro Ce 1982.. 

Srast1ia. 

Meusqem n• 7 43 

Seallo= Membros do Con!!fi!.so l<acionai. 

Nos termos do antJO 61 da Con.o;tituiçao Feden.l. submeto à elevada dei.ioeraçà •.• :~ 

Vossas Excel!naas. ...:ompanhado de E.xposiç.t.o de M'!ltwo.s do Senhor Mimstro de Esr.a\ ~J 

Marinha.. t) ~exto do proJeto de lei que ·oi.spOe sobre a se~ur.mça do tráfego aqu.avl:lno em . .-:.L...l:i 

sob jurisdiçio niClonai e cl.l. ouaas pruwid!ncias". 
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E~?OSIÇAo DE MOTIVO~ N9" 054/MM, DE 14 DE OUTUBRO 

1993, DO SENIIOR MINISTRO DE ESTADO DA MARINHA 

Exceleneiss1mo Senhor Presldan~e da Repúbllca, 

o aeual ra~ulameneo para c Trafeqo Har~t1mo {RTM). ~rova

do pelo Decrete n• 87.648, .de 24 de sateatlrc de 1982, foi a t ·,ca de 

sua elaboração e aprovac;:áo, um import.ante lnStt'Ulllen'to para ,,nsoli

dar e ordenar normas em um documento único, de fácil ccns' .. ~. Ao 

lonqc do teapo de sua viqincía, en-cretan't.c; diversos tatore~. .:.orna

ra•-no defasado da realidade atual, exiqindo sua revisão. 

2. A nova constituiçio Federal de 1988; os esforços d~ desre-

qula .. nt•ção deabancando procedimentos cartoriais arraigados~ a ne

cesaidada de evitar distorções de a~ranqància do Regulamento: a ur

q6ncia ea dispor a Adainis~raçào PUblica de instrumente juridicaaen

t• conaistan~• na sua requla••n~çio; o dever de contertr a naveqa

Çio fluvial • lacustre o Rstatus• adequadc,pela import&nc~a eccnéai

ca e ••tra~éqica desaas vias de transporte, s~o fatores, enere ou

troa, que deterainara• a ravisio, adequando as reqraa •• viqor aoa 

t-poa llcdernas. 

De••a fora&, foi elaborado c presente Anteprojeto de Lei. 

inspirado no acervo hoje existente • na experi~ncia acwaulad.a no 

trato coa a m.atilf:ria .. _pautando-se sua ess•ncia nos seguintes princl.

pios: 

a). o ma1s impo~an~e 1nstrumento leqal. para atuaçào da 

Diretoria de Po~os.e Costas (OPC)~nos assuntos pe~lnentes a Har~

nha Mercante. encontra-se sob a forn~a de DECRETO, norma de h1.erar

qu1a inter!.or 3. LE!. ··fato que: )3. c3.usou di!iculdades JUr1dicas ln

c:on-eornavel.s. ~r!.tlCl.palment:e e Ia t .,c e da- 11u1 t:osas J.nceresses par'!::. cu

lares. ~o r ·r~zes obr.l.q<lt:.or~.3l:lent:e -::~n=.r:3r~ados ~ ·tlsta d.o tntareJ5se 

:na1or -:!.a co.le'l:lVldade. !".;o.l slt:l.lacao ·.Jerou a n-ecess1dade de ampliar o 

poder da non:ta soo ~1 forma de Lel e. consequent:.emenee. o espace da 

reqra t.:-ac3!1a que deve .c:Jn'l:er '.Jm. unl."Jerso .lor;:,.nçent:e. de !or'Ca. a 

perm1 t:.: :J -:.e'l:a!ne expllc:lt:l. "..O e nanuc1oso na :-eg".J...lamem:ac;:â.o pos~e

t"lor. Essa =-~gu.J.ament:.a-:ac, soo a r~s;;onosablliaad@ da aucoridade ::1i

ret3.ment:c 2:-welvida no assunt:o. tzosslbilit:.3.ra agl.?...!.dad.e ~a at:.ualiza

çáo cons'l:anc.e d3 ~at:'!rla. ~il:nl.nand.o as carEmc1.as <:oroac1:1as no seu 

nascedouro: 

!l) o pr~)et:o f~i concec.ido ~e modo ~ ·'\t.en-:ter :.:teia a na.ve

qaçao. l.St:o e, aque!.a t'~al.itada r.o ;nar. t·::.os, l3.gr..». taqo.as 113 ,.ca-
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nalS. O~lq::.r:.ct.:-se·al··a precr:\:l~açi\o '! t..L.C.i.lizacào de =:.er::Los. que não 

restr:.nqlssem ~ 3.Cr3.nqenr.:::.a pr~t.ena!.da • ..:crr:.qtndo :!.istorc;á.o ex1.s-

controJ.e da ~:nplementacào 1.:-. L~.!.: .a .~.'.lt:':lr:.·1ad~ -i e Sequrança do 'trá-

sttuaçáo ~as r-essoas ~ ~or~o. ::=:.:>u·-s~. ;;or '?Utro Lacto. o conceito 

de tr::.pulacâo 1~ sequr~nça, ~~ra ~~~ec:!~c3~ ~penas o minimo de ~ri

pulant:es necessar'l.cs a ocerar c-:~rv sequranca a emcarcaçzlo, ea sucs~:.-

tutcâo ao atual cartao ce lotaçao: 

e) as er.tt:larcacées for<"tt! r:tassl.f'.cadas quaneo à sua !inali-

darte e d r:av~qac;::ao ·~na.nt~ '!.~ :~:;'.1-'!s ~nde ·~ :·~al . .;.;:ada. ,\s ellbarcaçóes 

podem ser :-.erc:~m:.es. ""!t'! .::~t.:too. 'e ·~ 1.!<>:!':-a .. 1e esporte e recreio e 

ter1or .'lpen~s 2quel."l r':!<'\l..!.7.3da "!'!"!..-·os. taqos. :naoas e canal.s. No 

.,:.·:·.s~n ~!!1 c!ac;ses :-:an"te•.re .algumas das 

~r·'Jo ··.lrso ~ ·:aoo~ace=. ;:ara náo ~u-

!) a concepção da navegaçao, como formulada, permitiu con

te•plar com nor.aaa especiais cada seqmen~o da aelvidade. MAo houvê 

"~eocucac4o esoecial com a naveqação mar1tiMa, cuJa intensidade, vo-

lu .. de trâfego • d• carga transportada, orqanismos e convenções in

ternaciçn~is, tazea-na sobeja~ente estudada e orientada juridicamen

te. Porêa, a situaçio • co•ple~amente diferente no que tange ~ nave

qaçio interior. sacias hidroqiáticas diferentes, coa~ as noaaaa, 

exiqea requlaaentaçio eapacitica para atendimento daa peculiaridades 

reqionaia. Alquwaa co•porta•· navegação internacional, outras, coao a 

Bacia do Rio sio Francisco, possibilitam a navegação êxcluaivaaenta 

nacional. Geografia, cultura/e condições sóeio-econômlcas dispares, 

~ripulantas, araadore~ e eabarcaç6es, inseridos em contexto restrito 
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de visio exclua1vâmwnte local, justi~icam a adoção da procedimentos 

dtversiticadoa para atendimento das condições próprlas da cada ba

cia. A própr:z.a comunidade ~a naveqaçâo interior tem sugerido a OPC, 

ao lonqo do tempo, bem como a outros orgãos publlcos, a cr1ação de 

ua Regulamento para a Naveqação fluv1al e Lacustre. o presente ante

projeto contempla. ea t~tulo propr1o, a naveqaçào 1nter1or mercante, 

conte.r:z.ndo nsta-eus" a.dequad.c à sua condição de 1mportante !ater de 

desenvolvimento e de redutor de custo do transporte nac1onal. H4 a 

considerar, a1nda, que, em determlnadas reqtóes, a embarcacào e o 

Un1c0 ~•io de transporte dispon1veli 

g) a açào da PoliCl4 Naval foi restrinqLda exclusivamen~e 

3 t1scalização do cuapr1aen~o des~a Le1 e suas normas decorren~es. 

~endo em vista que a Lei ora proje~ada e as normas que dela provle

~•• sempre abaorverão os comprom1ssos 1n~ernac1ona1~ assum1dos pelo 

Pais, as convençóas, acordos e atos in~ernac1ona~s ratificados pelo 

sras1l e pertinente• A matéria saráo. eambem, ob)eto de fiscalização 

da Policia Naval. 

h) com o propósito' de evitar interpretações d~bias quanto 

a responsabilidades, o vertente Antepro)eto estabeleqe que a prote

çio ~ inteqrida~e tisica de quaisquer pessoas contra o tratego de 

eDbarcaçóes, nas âraaa ~jacentes âs praias, sara da alçada dos ór-

9ios ••~aduais • municipais competentes. A fiscalização Oa poluição 

causada por eabarcaçóas é inserida na compet,ncia da Policia Naval, 

conaoante prática leqal viqanta e Anteprojeto de L•i. elaborado por 

Grupo de Trabalho coordenado pelo Inseitueo Brasil•iro da M•io Aa

biente e Recursos Naturais Renovaveis - IBAKA, e encaminhado ao con

qr•s•o Nac~onai. 

~) no aspec~c de obras, a Policia ~aval tiscalizará apenas 

aquel~~ que possam gerar obstáculos à naveqaçáo, tais co&a aa obras 

sob, sobra e as marqens das aquas. Compeeirâ taabáa a atuação da Po

licia Naval fiscalizar a e~raçáo de minerais nas àquaa nac~ona1s~ 

no sett~~Go de l~pea~r que essa atividade venha a tolher a naveqaçào 

merca.n"C.o .. 

:: es"C.aCe!eceram-se reqras para o processo de conseatação 

da intrac~o P- Lmposi~ão de penas, permitindo ao ~ntra~or a defesa 

~ea~~nte recurso. prev1z~o conse~tuciona~mente .. As panas foram lis

tadas a• modo a ln10ir os descumpridores da Lai a 1nc~direm no Lll

cito. Es"C.&Cel;ceu-~e que valores advinâos da aplic3cào de multas se

)aa revert~:os a a~iv~dade de fiscalização exerclda pela Polic~a Na-
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•ral. o An:te?:OJt3CO cr~a. a1.nda, a liberd.ac1e da concessão do perdà~ 

da multa no JUlgamento ~as 1.nfrações daqueLes propr~e~ar~os de pe

quenas e~c~~c3çóes, cuJO em~reqo e ~ndispensavel a manutenção de sua 

subsl.:i.tt::n·= .. ~. :~v.c.r,do em cons1deração as di!iculàades inerent:as 3. 

."10 '='·"J: c! i: :-espei to à tripulação, a ai:uaçáo da ASTA 

.rast:::-inc;:.=--!!:*'-~ .=;:~:.:.'.lsivasence ao aspac't.o tácnico da a.~ividada. 'I'L

s&nd~ ~ sect1..1.r3:"•<;::\. :1:) t.rateqo aquavi3.rl.o. As cataqorias. ha.bilitacão 

e doc~.:.:~u~c.: =?r..:-:::~."':;ê.'l"C.es Slll!ráo ragulamen~ad.os pôr normas que acompa

nham as n~ces~~d3Gca correntes, poss1bilitand.o que se)a ~presen't.ado 

&O ~erca~o Q: c:~~lho G homem qualiti~ado, de acordo com as exiqãn-

l. 

arcabOcv~ JU:~:!co conais:an~Q que fundameneara normas diversaa, a 

serez •lADO~aG~3 pala ASTA, versando sobre assun't.oa àinãmicos • mUl-

t:~ploa,ta~s como :ri~u!~neas, viseorias, clubes nauticas e mar~naa, 

ccna~r~~~~ de e~arcaçóes, borda-livre, arqueação, etc. o conjunto 

d•ssas no~~s c=ns~~t~ira, etetivamenta, um Requlameneo versa.til e 

.. .... •. :.~::..s do ex:pos.;:c. subme't:O a alta apree~ação de Vossa ex-

::e.lênc:.a. c J. •• ãõ.~.J.:'OJO:'CO de :.d:.l. de Saqur:anç.a. do Trafeqo Aquavlârio .. 

~espeitosamenee. 

~~EXO A EXPOSICAO OE M~~IVOS DO MINISTeRIO DA MARINHA, 

.-~ NO ):04, DE ~...;::_193 

l. Sinte•e do problema ou da situação que reclama providéneiaa~ 

::sce ~11n1.s~ér:.c, :'1.0 t:r.a.to dLir:.a aa.s f1UestÕe;• Uqaaa• .1 ~.::tr:.:aha ~U'C"lntc. scn- : 
t:.u • :\CC:essl.a.adc ::it um 1:\Strumen~o ~·~·~ ··.s c:on•:.stcntc. T.1l- d.1tQ.o•U:1vo. cabo•. 
r .a de cunno ~et'::l.lnente, ceve requerer ~ t. ~:.:)111clade- :Jaeqt.:aoo:ta para o~coaD&nh4r ·.; i 
concÍ:luO 11escnrolo1.r dos aconcec-:.:n.ntos. ce-r.ao cm vtsc~ <1. !.~~c-ts•o~nte. d1niaa.c:a •. 1 
ã~~l e-vcl~ç~o c~ t~cnoicg~a n&val. ~em c:om~ dos granaes 1~;•~•sscs que envolve• o 
:r.lns_yo~~t. uic;.:ovt.no. 

2. sOiuções e providências coneidaa no ato normativo o~ na m~dida pro
posta: 

.1 1 ;;,dot.:o ~ c:~ncclt.O \le cr:.!lu.L._ç,o de se~uran::a ;.~ar.:l es.nee~!!.::&r 

~•ro ~in~=o ~• cr:.~uiantcs ~ecess&r~o• ~ operaç~o da ~~oarc::&ç~o. e= 
30 c.:lt;3o ae -~tac~o. 

J.p»enas ., . :~ú- · 
substu:u.1.ci.o ! 
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·:;:.; Altlr.:l ;. .ç:!..Jsstf1c.:~c;io d.as ~moarc..lc;Õcs • .) ?rc)etO c t.lSSl.flea .u n1oarc:açÕes 
~u&nto :a iõl.Z. ::.no1.J.:.cio1.Ct:. r.:::mc, merc3.nt.e'; Jc E:it.aao, de ~ucrr&. J.e ••pene'• t'CC:UiO f 

• e ot:spec:..a:.s. I 
.:) .\ltotr.a .; .:!..usif:.c.ac;.ão d.:l nave~acio :-.:ara: I 

~.AR!-:':!!A ~.lti: :) .:..:.:uc~ o.Jas .emoocaaur.as o.os nos) - !:::n~go curso, c.1bot&IJC::&, 
.alto-mar, c.ostctra c 
abri;o'lda. 

i:f:!ii~ (r:.os. t.:q:os, ~-u~oas e c:<~noi.is) ~ercurso nacional e per- 1 
curso tnternacl.onal. ! 

- JS <Jor.:ls que ~oss~m ;er.:lr ~ost~cu~~s d ~~~~:!~3~r~<JOr.:lS SOO, SOOU ~~! 
:n.J.r;ens .::1.u .i;ua:i1. 

- ~ c~tr~cão de m~ner.:l1s 
~u111oar4ç.os .l n.:ave~aç~o. 

I 
cause ~ 

i - .a ~oiulc~o c1usad.a :or e~barcacões. 
~ o cu~~rt:cn~o da l~i e ~ermas decorrentes, c~~~e~;Ões, .lccrcos e .J.tos 

ccrnacLon&lS rat1fic.tdos pe.t.o Sras1l. •n-~ 
el Est~b~ieee que a proteçio ~ 1n~e;r1d~de fis1ea de 

t:~ia,o de ~moarcacões. ~as ãreas ~d}aeentes às pr~ias, 
esca~ua1s e ~unic1p&1S c~mpetences. 

qualaucr resso~ eont~a • o 
s~rá da alçada dos oraao• 

fl Esraoelcce re~ras ?&ra o ~recesso de constac~cio de l~fr~câo e 1~oos1cio de 
~enas. ?•t=lt~~~o ao lnir~tor a deiesa medi.tntc recurso, prevtsto c~nst1tUC10n&i• 
~ente. 

~) Cr1.a ,J aberd.J.dc .de e~nc:ess.io do perd~o da lfiUl·to':l :'I(' ;·.l!gJmtnto dar lnfra.;Õu 
d• ~roprtcdad• ae ba1%& renda. 

hl Estaoclccc que, ~o que diz respc.t.to i tripulacio. a atuaeão da ASTA deve rcs 
~r:.~;.:. r-se e:tc.!.:lslvamente ao aspco::to tl!c:n1.:o aa ac1v1.dade. ·1uando i n1uranca dÕ 
c~jic;o~aquavtirto. 

:.1 ~cvot;:a, .icnt:-C outros diolomas te~.au. o Ref!"uhmcnto i)ar.a o Tráh!O Marít.i:io 
e o ~c,ula=ento ~•rai ?&ra os Servtços ae ?~.ttiea~cm. 

3. Alternativa• existentes às medidas ou atos ?ro~ostos: 

~i:.io se vtslu•or.a oucra alcc.rnactva para .a so!u~ào do proble,.a. 

4. custos: 

S. ~azões que justificam a urgência: 

6. ImpaCto sobre o meio ambiente: 

7. si~;~~fl. do parecer do' órgão ·j·urid1co: 

~.· j ;,·o'jet!·.-o precena:ido - :tor::l~ti.z:ar:.:.o sobre a :i~~ur.7.0C.l do :~.ife:~o ?trt:1:u·n
ta .i :a~ve~ac:ão rca.Liza.d.a no mar. r:.os. LJ~o!!l. L.1C04S e e.ln~ts por "e1o d.e um ins
c=tJmento :.eqal e :l.ic m.a1s ;:.or 'lt..l. de requl ... mento - da~rã 1nd1sc.ut:!.•:e.lm•nta ~ater ~~ 
;;urolnc:a ;u'dcii.c.~ a macên.a.. quer t.:~. face. dos a.cimtnistrados,'-lu•r dt~nr.:e da eventuaiS 
:ici;ios peranea a barra dos c=tbunats. 

:. • • ;.fi;ur:t-'5e. a ~scz- CoJnsultona Jurid1ca <:1ue o Anteorc!eto de Lei ~st.i. em c::n-~ 
.:íiçÕes a.e. s~r enc.tc.l.nn.aao .i. elevaaa .a.pne1ac.io do ?:-l!stdence da ?.a~n.ioUc.a 

HELIO DE Ak~IDA DOMINCUES 
Consultor ~uridico da Mar~nna 

Setembro de 1997 



Setembro de 1997 ANAlS DO SENADO FEDERAL 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECREó:-0-LE[ N. 2. lôi L OE 30 OE ABRIL DI!: 1940 

.Di$póe $Obre o ezercfcio das (unçóet de agente àe Capita11ias de Porto,, 
por militares da Armada e dá outras provid<lncias. 

9 Presidente de República, considerall'do que, do ponto de vista 
-da Defesa. Nacional, ha toda conveniência em prover por vezes as 
funÇÕes de Agente de Capitanias de Portos por miliLares da Armada, 
-da Reserva Remunerada ou reformados; e usando das atribuições que 
lhe confere o artigo 180 da Constituição, 

Decreta: 
Art. 1.0 As funções de Agente de Capitanias de· Portos da Repú

blica, sempre que o Governo julgar conveniente, no interesse da De-

fesa Nacional7 serão exf~t·cidas por militares da Armada, da reserva re
munerada ou reformados. designados pelo ministro da Marinha. 

Art. 2.o Aos militares designados para o exerr.fcio dessas funções 
será abonada a gratifica~ão que lhes couber, na forma; do decreto 
n. 20.809, de 1.7 de dezemb1-o de 1931. 

Parágrafo único. A respectiva despesa correrá, no presente exer
clcio, à conta da verba IV -GratificaÇÕes- b) Pessoal· Militar, sub
consignaçiio 1.3-02, do orçamento vigente do Ministério da Mariitha. 

Art. a.o Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeit·o, 30 de alH·il de 1940, 119.o da Independência 
-e 52.0 da República. 

GSTULIO V ARGAB. 

Henriqtte A. Guillter1. 

DECRETO-LEI N. 2.538- OE 27 OE AGOSTO DE 1940 

Dispõe sobre a naveaação entre :portos e aeroportos nacionais 

........ ~ ~ .... ' ~ ........ ~ ...... ~ .......................... •,• ............................... . 

Art. 3•. 0:; asente:;: ou cuusignal..ários tle aeronaves e embarca
ções são uUdgados a informat ao Correio. às repat·t.i.;óc:5 porluáriu.s 
o· aHOlJorluá•·iaô é ao eoncessionário ou at·rcndatál·io do IJO!'to o dia 
e a hora d~ r.hegada e d<õ partida com antecedência miníma de duas 
horas c alé un1a hora nnt,cs do encm·;-ament.o do exr.edicntc ordinário 
das repartit.:õc-s. As enl{Jrcsas de navegação aérea que t.enharll sm·vitu 
regular, com hot•ario apt·ovauo, apresentarão apenas o referido l>ot·á
río quando modificado. 

§ to .. As Clnbat·catõcs at.t·acadas ao cai:; ou a outro purlu de aco:s
l.agent poderão virar de loordo, de dia ou de noilc, independenlemenle 
de licença, bem assim, avisando com uma hora de antecedência a Ca
pitania do Porto e a Alfàndega, mudar de fundeadouro duranle o dia 
ou a uoite .. , 

§ 2•. Nos portos onde não houver estação radio-telegt·áfica, a; 
embat·caç.ões. ao t1·anspor o local designado pela Capitania, anunciarão 
a sua chegada por dois apitos de 11} segundos de duração, com inlcr
\'alo d<! meio minuto . 
.. • .. • • • • • • ... • ... .. • • • .. ... .. ... • ... • • • • • • • • .. • .. .. • ... • .. • • • • • • " o .................. .. 
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A.1·L. ~·. A:> embar·caçõcs e aeronaves, entrando a qualquer hora 
do dia ou da .noite, com exc~ção ·dos casos previstos no parágrafo único 
do artigo anterior·, demandarão o ancoradouro de franquia ou os cais 
c pontos de aco;tag·em e iniciarão imed:atamente o embarque e· o 
desembarque. 

[ 1 :l.ri~:raú} únl~~~-,. tJ..: ~~~~H·a.dc.Juro . ..; de~ fr:J.C1quia e o.: tJt>O.tU-:: u.n.i~ 
ü.S d1Jlol:l.r~-a~0..::· k.auuw üt ôiJt:J"éU' ::-trâu l;xaau::. ptlo Co.~o.utâo ao .1-'ort.o, 
ou por s~us delegado~ c agente~. iendo eril vista os interesses da nave
gação. üU\"H.iU.5 :.1'5 th!ma ÍS repartiçÕeS rortUá.l'ia.5 • 

. . ·~ ·~ . _.., .:. -..-- ... ,. ,_ ... ·- ................... -... ·- ·- . -..... ·- ,_. . -·- ... --- -.. -...... ------- --.. --~ -.. 
I.H~POSII,;ÜI:!:S UJ:: C.\Pl'l'ANI.\ 

Ar L. l 2. O despacho das embarca<;ões será feito pelo rtJSpectr
vo capitão nas Capitanias onde as mesmas se acharem matriculadas. 

Art. 13. Ser•á porém obrigatório o despacho no primeiro porto 
de escala que se seguir à verificação de qualquer das segumtes 
ocorrências : 

1:", avaria n'a emburcat.·ão ou ua carga; 
2•, insubordinação de tripulantes ou de pa.::;:Sagciro~; 
3•, necessidade de desembarcar ou eml.tarcar tripulante~; 
.qa, encontro dtL_haixo, recife ou oulro qualquer csLorvo pa1·a 

i:L nav(lga..:ão c. 1Jen1 assim. qualquer alteração no funcionamento ou 
na posicãu do l.talizamento. 

l'at•ágrafo único. o tapit:iu entregará à c~pitania cópi~ autcn
!icada da parte do diário de navegação que relatar o falo. 

Art. lL O tripulante responsabilizado. cm inquét•ito policial 
"" administrativo, procccrdo cm Capitania d~ Porto, pela prática 
.JU vor auxiliar a 1mitir.a de roubo de qualquer cousa pertencente 
hO navio, à cat·ga, aos passageiros ou aos próprios triJmlantes, terá 
a r~specliva matrícula cancelada, sem prejuízo da ação penal. 

Arl. 15. O tripulante. que em inquérito policial ou adrnini•
trativo, procedido em Capitania de l'orto, for· responsabilizado çor 
avarra ou dano causado au navio ou á carga. terá a t·espectiva ma
trícula suspensa por dois meses a cinco anos, sem prejuizo da acãu 
renal. 

Ar!. 16. As tripulm:ões serão fixadas pela Capitania onde for 
matl'iculada a cml.tat1:ac;fto, ataadendo-se à necessidade de conciliar 
:, s~Jtul·anea e a ccon;Jm~n da: navegação. 

§ f •. Para determinar a tri[lUlação~ a Capilania te1·á cm vi~{ a: 

l", o r·ol de tripulantes julgado nceessário [Julo armador; 
2•, a tonelagem da ernbat•cação c a::; cx:igCncia:S rwt:uliarcs ü 

navc·ga~üo, its máqun:as. à mccanizat,ão do trabalho du L>ordo e ao 
tlõmnu.::;liv~l utilizado: 

3'"', as acouiQda,;ões dos alojatnentos d:l emban:;~c;fto pal'a as 
di\~(wsa~ categorias dc trj)Jularates; 

4•, o Len1po g.a~to t.~ntrc os portos de <~scala. 

§• 2•. As cmbarcatõcs que forem desarmadas terão as tripula
tões reduzidas ao csLrilan•cute necessário para a vigilância. 

Art. l 7. As embarcações empregadas no transporte de carvão 
nacional a granel e cm· carregamentos completos serão despacba
C:as com tantos homens uc convés quantos estritamente necessários 
ao serviço do leme e de vigil:incia geral. 

Parágrafo único. O disposto neste- artigo aplicar-se-á tambem 
às embarcações empregad~ no transporte de carvão que, para com
pletar e compensar o carregamento, embarcarem mercadorias leves, 
como alfafa e semelhantes. 

Art. 18. As embarcações a que se refere esta lei poderão entrar 
em todos os portos do Brasil ou deles sair, fundear, mudar de fundea
douro ou fazer qualquer llL<iUO!Jra sem tomat• prático e sem pagamento 
de qualquer contribuição às associações de praticagem. 
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§ 1." O Consetho··da Marinha ·Mercante publicará anualmente, no 
"Diário Oficial", a rdac;ão dos posto$ dê aces~o difícil nos quais os na
\' i os de cabolagcnt poderão livremente entL·ar e sair, fundear, Inudar 
de fundeadouro ou fazer qualquer manobra, sem tomar prático do 
porto, desde que po$suam tripulante com cart.e de prático ou lugar, 
conferida pela autoridade competente. 

§ 2.• Cada·-ve-~ que escalarem nos portos de acesso dificil reteridos 
no parágrafo anterior, .a.>-embarcações de grande cabotagem, qu~ não 
tomarem prático, contt•ilmirão com quota de 50$0 para manutenção 
da associação de praticagem local. 

§ 3.• As em!Jarcac;õc.s que escalarem no porto somente para !.ornar 
ou deixar prático serüo consideradas ern tr.lnsilo e isentas de despa
cho ou outra qualquer exigência. 

DISPOÇÕES SANl'rÁII!AS 

Art. !9. São obrigados a ler médico a bordo os paquetes: 
a) que tiverem mais de 300 toneladas liquidas de registo, forem 

empi•cgudus nu nn.ve[r'.J.ç:ão de grande cabotagem e transport:1rcm mais de 
50 passageiros; · 

b) que tiverem mais de 300 toneladas líquidas de registo, forem 
empt•egadas na navegação de pequena cabotagem ou interior, trans
podarem mais de 100 passageü·os e cuja viagem, entre dois portos con
secutivos de escala, ~xceder de 48 horas, 

§ t.• Quando os passageiros excederem de 200, os paquetes •l!e 
grande cabotagem deverão ter ainda enfermeiro. 

§ 2.• O disposto neste artigo não derroga o que eslá eslabelecldG 
no at·t. 1.362 do dc!Creto n. 16.300, do 31 de dezembro de 1923, nem 
outras concessões já feitas pela Saude à. navegação do cabotagem e 
interior. 

Art. 20. As embarcações exclu•ivamente de carga são dispensa
das de ter enfermeiro nos seguintes casos: 

1", quando a tripulação for inferior a 7(} homens, qualquer que 
seja a duração da viagem; 

2", quando a tripulação for superior a 7(} homens e a duração 
da viagem, entre dois portos consecutivos de escala, não exceder de 
72 horas. 

§ t.• As embarcações de mai.s de 10(} toneladas lfquidas de registo 
deverão ler a bordo o• medicamentos de urgência que a Saudc deter
minar em caracter geral lendo em vista o número de passage!ros c de 
tripulantes e a duração da viagem entre os portos consecutivos de 
escala •. 

§ 2.• Ocorrendo moléstia ou acidente pessoal grave a bordo de 
em!Jarca~ão que não conduza enfermeiro, 0 capitão é obrigado a <U'ri
bar ao primeiro porto para ha.spitalizar o enfermo. Nessas arríbad~s. 
o capitão entregará à autot•idade sanitária do porto cópia autcnlica<la 
do diário de navegação na parle relativa ao registo da occorrêncía, 
mas não lerá de preencher quaisquer formalidades perante as demais 
autoridades. 

Art. 21. As embarcações de grande cabotagem· e de carga· que 
não conduzam médico ser;;o dispensadas da visita sanitária .desde HUe 
estejam munidas do respectivo passe sanitário e nãó tenham doeit!o 
a bordo. 

Parágrafo único. Havendo moléstia ou suspeita de moléstia a 
bordo, o capitão pedirá a vi.sita da Saude no primeiro porto de escala, 
so!J a• penas do arl. 1.U4, letra c, do decreto n. 16.30(}, tle 31 de 
dezembro de 1923. 

Art. 22. os armadores entregarão ao médico ou, quantia fot· u 
caso, ao enfermeiro, mediante inventát•io, os medicamentos e o instJ·u
mental necessários ao serviço. No fim de cada viagem far-se-à o ba
lanço da farmácia e do instrumental. 

Art. 23. As empresas de navegac;ão, a juizo do médico de bordo, 
.eão obrigadas a fornecer gratuitamente aos passageiros que adquiri
rem doença ou sofrerem acidentes .a bordo os medicamentos e o ma-
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teria! de curativo previstos nas tabelas que a. Saudc apt·ovar em ca-
racter geral. • ·- · 

Parágrafo único. As mesmas empresas poderão fornecer outro; 
medicamentos alem dos previstos neste artigo, cobrando os precos dilo 
tabela que for semestralmente aprovada· pela ~ude c que ficará a 
disposição dos passageirOG. 

DECllt;:TO-LEf r-i. :J.3~õ -o& 12 DE JUNHO DI< i9H 

Dá nova <>ru<mi:açúo às Deleuacias de 1'ru.ballto Marítimo 

O PresitJ.,nle da llepúiJ!ica, usando da alriiJuieão que lhe conff>re 
o art. 11!0 da t:uuslilui~ão, dcct•eta: 

Art. Lo Os sct•vicos de instJcção. disciplina e policiamento do 
trabalho nu::; porlos, IHt ua.vegac;ãu c na PL..Sca íncurnbirão às Dele
~;acias de 'l'raiJalho Marítimo, subot·dinadns ao Ministro do Trabalho, 
Indústria e Coruét·cio. 

Arl. 2.0 As Delegacias de Trabalho MarlLimo serão criadas por 
alo do lllinislro uo 'l'rabalho, lnuúslt•ia c Comércio, ez-o[(!ciu, ou 
a •·equerimcnto de qualquer sindicato interessauo ou de associação de 
gt·au supt.""rior, cuiucidiutlo sua jut·i~díc;.fio cun1 a da Capitania do Porttl 
local. 

Parág~aío único. Nos portos que não forem sede de Capitania 
funcionarão, havendo mister, represenlaçõeo da Delegacia do porto
eede. 

Art. :l.o Delibera a Delegacia dt• Trabalho Marítimo por maio 
de um Conselho, composto ue sele I"CPI"esentant.es, dos quais um de 
cada um dos lliinistMios do 1.'rabalhu, Indústria e Comércio, da Ma
rinha, da Viação e Obras Públicas, da Agricultura c da Fazenda, um 
dos emprcgat!ures c um dos empregados. 

§ 1.0 O alo l]tte criat· Delegacia de Trabalho Marítimo será co
nlunicado au::i ministérios interessado::;, cujos titulares devct·ão pro
mover a dcsign:u;ão de seus rept·escnlant.es, dentro do pt-azo de 
30 "dias, coutados da comunicaçãu. 

§ 2.0 As rcpt•esenlaçõe~ a que se t·efere o pat·ágrafo único do ar
ligu aut.nríu1· :;tw:"io const.iluidas por subdelcgaeias, a cargo de um re
presentante tio Ministério do 'l'raualho, Indústria c Comércio. 

§ 3.0 O rcpt·esentant.e do Ministério da lllal"inha no Cottsclho da 
De!et;a<:.ia set·á o capitão do porto loc:>l. 

Arl. 4.0 l'resiuirá a Delegacia uc •rrabalho i.!arlLimo o capitão du 
po:-lo respectivo, o qual, nos seus impedimentos. será, 'para case 
efeito, substituído pelo representante do MinistMio do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

Art. 5.0 Os sindicatos portuários e marftimos, devidamente no
tificados, enviarão. cada um, à Delegacia de 1.'1•abalho Madtimo, uma 
lista uc cinco nome:;, dentre os quais set·ão e~colhidos, pelo delegado, 
os dos L·cp•·eoentantes de classe e os dos respecttvos suplentes, para 
a compo:>Lção do Conselho. 

§ 1.0 A escolha a que este arti:,-o se refere t·ccairá em l:trasilen·o 
nato, maior de 25 anos, portador de caL'teira profissional e que esl~ja 
no pleno exercício da profissão, no mínimo, desde mais de dois 
anos. · 

§ 2.0 ús representantes-de classe exercerão o mandato por um 
ano, não podendo ser reconduzidos para o período imediato. 

Arl. 6.° Compete ao Conselho da Delegacia de Trabalho Ma
ritimo: 

t.O, fixar o número de estivadores necessários ao movimento 
do porto, para o que poderá promover a revisão das matrículas, can
celando as daqueles que, desde mais de dois anos, não eJterçam a 
profissão, salvo se este falo for motivado por moléstia, por acidente 
no t.rabaU_I<! que não determine incapacidade permanente, ou por 
servtça mthtar; 
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2.0 , acreditar perante o·s concessionários ou empreiteiros de 
trabalhot nos portos e nas empresas, on_agências, de navegação, ou 
de pesca, os .sindicatos de trat.alhadore.s nos se.rviços portuários, ma
rflimos ou úe pesca, urna vez reconhecidos na forma da lei, bem 
como as cooperativas de trabalho; 

3.0, fi.scalizar a aplicação das leis de proteção ao tt·aballlo 
nos servicos portuários, maritinlOS7 ou de pe'jca, segundo as ,disposi
ções da legi•lação vigente; 

~.O. fiscalizar os trabalhos de carga e descarga c a movimentação 
das mercadorias nos trapiehes e ar:nuzeu.s, fixando o número neces
sário de trabalhadores para o respectivo se1·viço; 

5.o, emitiL· parecer sobre maléda atinente ao trabalho portuá
rio, de navegação, ou de p'esca, 'para ateudcr a qualquer dos minis
térios rcfet·idos no art. 3.0 c a sindicatos? ou em(Jresas, iutercssada3; 

6.0, impor aos que cometerem faltas disciplinares, ou infrin
girem dispusi~õe.s legais, as penalidades estabelecidas no art. if; 

7.o, elaborar o reõpcctivo regimento intcmo, ad re(ercndum do· 
Mini,;tro do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Arl. 7.0 O Conselho da Delegacia de Trabalho Marftimo reunir
se-á ordinariamente duas vez<os por mês e extraordinariamente me
diante convocação do Delegado ou a requerimento de quatro conse
lheiros. e ~uas delib.,racões serão válidas desde que tenham nelas to
rnado parle,. no. mfnirno, cinco conselheiro~, alem do Delegado. 

Parágrafo único. Quando o ;,ssunlo a tratar rio Conselho ill
lcressar dlretamente o Sind1c:ilo a que pertuncam os representantes 
de classe, deverá o Delegado convocar os suplentes, sob pena de nu
lidade. 

Art. 8.0 o~ membros do Conselho perceberão, por sessão em 
que ton1aren1 pm·te, até o máxin1o de quatro por mês, a importância 
que for· nr·bill'ada, para cada Conselho, pelo Ministro do Trabalho, 
ludú"lria c Comércio. 

PaJ:ágrafo único. A falta a três sessões consecutivas importará 
~ perda <.to mandato. 

Arl. u.o As sessões úus Con~clhos das Delegacias serão secretas. 

Al't. 10. Sempre que se t1·ate de expcditão de instt·uçõcs re
gulador·as de s:ervit:os, as Delegaria:. farfw pnblicar o respectivo un
t~t>l'oj•:lo no ili<irio U{icial, a do Distrito i>ederal, e cm jornal !oral, 
as tJPmai~. afixando-o ua própria sede, p:ll:a. que os interessados se 
manifestem a respeito, uentro úo pr·azo improrrogavel de 30 dias, 
r1esde que não haja contraiiu.licação4 

ParúgTafo único. Findo o prazo fixado neste arf..igo, e após o 
exame, pelo Con•ellro, rJas sugeslõé a(H'escnladas, sendo por ele tcfinal 
a]H'C1vadv o projl'LO. n Delegacia expedirá us instruções de. .serviço, 
cuja vigCncia comc~ará 60 <.!ias depois de publica.àas. 

A1·1.. 11. As [){.~nulidades a impor, de que tra.ta o inciso G.O do 
:.~rt. ti.o, ~ãu a~ ~l'guintcs: 

l- aos empregadores: multa de 100~0 (cem mil réis) a 5:000$0 
(cinco conto.:; út! rêis), clcvacia ao dobro na reincidência; 

li - aos cmi>t·cg"dos: suspensão do serviço, por três a trinta 
rlit•s, sem rPmuneração ou cassq~ão da matricula na Capitania do 
Porto; 

III - aos ::;indit•ato~ inlet·cssados que não colaborarem na ma
nul.eru:iio ola orrkul " da di~ciplina: a• que comina c artigo 43 do de
CI'Pto-loi n. 1.402 de 5 de julho •le 1939. ficando os membros da Di
retOI'ia. no ca::;o de dc::;tiluicão, inibido:; de exercer quaisquer cargos 
I:a. sua administra\:fio pelu lH'azo de 10 a-nos. 

Par·{tgl·:tfo único. N•'nhu.ua penalidade será in1posta sem prévia 
defesa do aru•ado; cnlr·clanto, poderá este ser desde logo suspenso 
no~ c a 5os de rlagranle rln!ito. 

Art. 12. !la~ decisões m·i:;inárias dos Conselhos ele Dclegacia 
''" Tt·abalhu Mar·ilimo eabcrá reeursn voluntát•io, sem efeito su,;pen-
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si,·o, val'a o M ill í,;lro do Tl'abalho, Indllstda e C::imérrio, sendo in
tertJt"l.o· dentro do JWuzo de :lO dias, contado~ da publicação res
pectiva, (lelos intcrc,;sados dirclos, por entidades de classe interes
sada ou por qualquer dos representantes referidos no artigo 3.0 • 

Parágrafo único. Ao mi !listro é facultado avocar ao >eu exame 
" decis:io quaisquer mal~rias que ·hajam sido objelo de deliberação 
do Conselho. 

Arl. 13. Os c~rgos <I~ representantes dos Ministérios são d~ 
confiança. 

Art. I fo. Ao 1\linbtério do Trabalho, Indústria e Comércio com
pele acudir, dentro das dotacõcs orçamentárias, às despesas neces
sãrias para a exeru<;ão dos sct·viços das Delegacias de Trabalho Ma
rlltmo c dcHignar os funcionflt•ios e extranumerãrios reclamados (Jara 
essa execução. 

Arl. 15. A escolha dos representantes de classe serã feita d~ 
acordo com o art. 5.0 c seus parágt·afos. 

Pat·ágrafo único. Os representantes doE em~rcgadores e l'm
pregados tcrüo, cada qual, um sup.Lcnte, escolhido na fut·ma estabe
lecida neste artigo. 

Art. lu. As Subdelegacias a que >e refere o art. 3.0, § 2.0 , sãc. 
orgãos auxiliares e de coordenação, para o fim de atenderem, nos 
portos «.•m que e:;t i verem situadas. aos eu cargos de inspeção, disct
(liina c policiamento do tmbalho, ~olaborando pat·a a súluç5.o dos 
casos de interc~se !oral e sujeitando-os à Delegacia com1Jet'3ute. 

Art. 17. 'Ficam t·evogados os dect·ctos números ·23.259, de 20 
de outubro de 1933, c ~i.7l3, de H de julho de 193&, c quaisquer 
disposí~õcs ~m contrário. 

Art. l 8. O presente clecrelo-lei entrará em vigor na data de 
~ua publkncão, rc,·ugadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 12 de jupho de 1941, 120.0 da lmlcpcnd~ncia <: 
53.0 da República. 

LEI N" 5 . 838 - DE 5 DE DEZEMERO 
DE 1912 

Dâ nova redação ao item I do art. 11 
do Decreto-lei no 3.346, de 12 de 
;unho de 1941, que dá nova organz .. 
zação às Delegactczs de Trabalho 
Maritimo. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso NaciO
nal decreta e eu sanciono a seguin
te Lei: 

Art. 1• O !tem I do art. 11 do De
creto-lei no 3 .346. de 12 de junho de 
1941, passa a vigorar rom a seg:lin
te reriaçã.o: 

GETULto VARGAS. 

Waldcmar Fulcão. 

Henrique .1. Guilhem. 

João de Mendanra Lima. 

Cario• de SlJu:a Duarte. 

A. de Souza Costa. 

"Art. 11 .................... .. 

I - aos empregadores: multa 
de uma a dez vezes o ~lário-mi
nimo regional. elevada ao dobro 
na reincidência; •• 

Art. 2.• Esta Lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário". 

Bras!lla, 5 de dezembro de 1912; 
151* da Independência e 84" da 
República. 

Elár.lo G. Mtnrcr 
Júlio Barata 
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DE{.;RE.TO-LEI N. 4.::S06- DE 18 DE MAIO DE 1942 

Su:~pende a obrigatoriedade de aviso prev1o sobre a chetada de navioa na-
cionais e dá outra:. providência:~ 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar
tigo lSO.da Constituição, decreta: 

Art. 1.° Fica suspensa a obrigatoriedade de aviso prévio aobre a che
gada de navios nacionais, exigida no art. 3.0 do decreto-lei n. 2.538, de 27 
do agosto de" 1940 e das comunicações rudiotelegráficas a que se referem o 
§ 2.0 do art. 3.0 e o art. 29 do mesmo decreto-lei. 

Art. 2.0 Os avisos e comunicações serão feito~ dentro de duas horas ap6a 
o chegada do navio ao porto e será obrigatóric, de modo geral, o s.ioal de 
g,pito previsto no ti 2.0 do art. 3.0 do decreto-lei acima citado. 

Art. 3.0 O presente decreto-lei entrará cm vigor, em todo o paíst na data 
de aua publicaç5o; revogadas as disposições em: contrário. 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1942t 121.0 da Independência e 54.0 da 
l~tiJuL:.:ico. 

GETULIO VARGAS. 

João de ~endonça LJ~. 

A. de Souza Costa. 

Henrique A. Guilhem~ 

Gustavo Capanema .. 

DECRETO·LEI N. 4.557- DE 10 DE AGOSTO DE 1942 . 

Di$péx! sobre a entrada. a saida e o moviznento interno de naviOtJ e embar
cações nos portos e ~uu intcriortn braaileirss 

O Presidente da República, u&ando da atribuição que lhe confere o ar
tigo 180 da Constituição, decreta: 

Art. 1.° Fica atdbuida ao Mini1tério da Marinha a auperintência do 
movimento de enuada e saida do1 portoa e águ.a1 interiore1 nacionais, tanto 
dos navios ern geral, como daa embarcações de pesca, recreio ou de qual
quer fim especial. 

Art. 2.0 Os Ministério da Guerra e da Aeronáutica prestarão ao Minia
terio da Marinha a COCJperação que for neceuária à efetivaçãO du medidas 
adequlíl.das. mediante prévio entendimento. 

Art. 3.0 Em caso de necessidade, a1 Repartições aduaneiras e a Polícia 
Marítúna, à requisição do orgão competente do Ministério da Marinha,. 
prestarão a este todo ~ concurlio a aeu alcance e com ele ácordarãO o mo
vimento de suas embarcações no desempenho du funções que Jhea são 
próprias. 

Art. 4.0 O Ministério da Marinha estabelecerá potatos de oblet'Vação 
e fiscalização, onde julgar conveniente, para amPliar ou "tornar mais eficaz a vi
gilância atualmente em vigor. 

Art. 5.0 Os navios e .as embarcações da Marinha de Guerra nacional 
t.airão doa ponoa nacionais e neles entrarão~ livremente, a qualquer hora~ 

Art. 6.0 A entrada dos navios de guena estrangeiros nos portoa brasi
leiros :será regulada pelo Ministério da Marinha, de acordo com. o Minia
tétio das. Relações Exteriores. 

Art. 7.0 No porto do Rio de Janeiro, durante o periodo noturno (do 
por do sol ao nascer) os navios mercantes, aa embarcações de recreio, de 
pesca ou de qualquer fim especial - nacionais ou estrangeiros - somente 
poderão ter entrada em casos excepcionais, regulados pelo MiaUtério da 
Marinha. que poderá tornar a medida eztensiva a outtoa portos quando for 
necessário. 
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r.:rt. 8." O ·Ministro da Maririha e:z:ped!rá as neceuanaa instruçõe: ao 
cumprimento do presente decreto--lei para o fim de estabelecer aa regraa que 
julgar convenientes eo movimento dos porto. nacionais e águas interiores,. 
em face .das necessidades da segurança naciona~ ouvidos previamente os 
Ministérios interessados e a Comissão de Marinha Mercante. 

Art. 9..0 Eate decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,. 
ficando revogada~~ as dispo1ições em contrário. 

Rio de janeiro, 10 de agoato de 1942, 121.0 da Iodependênc:ia e 54.o 
da República. 

GETULIO VARCAS. 

Henrique Â. Guil~. 

Eucico G. Dutrs.. 

Alexandre Marconclew Filho ... 

A. dl!t Souu Co:rta. 

Orwaldo Aranha . 

J. P. Stú~ado Filho. 

(A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura~ 

" 

Setembro de 1997 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 46, DE 1997 
(N° 1.765/96, na Casa de origem) 

(De Iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a prestação de contas de 
aplicação de recursos a que se refere 
a Lei n° 8. 742, de 7 de dezembro de 
1993, e dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. A prestação de contas da aplicação dos 

recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Assistência 

Social, a que se refere a Lei n ° 8. 7 42, de 7 de dezembro de 

1993, será feita pelo beneficiário diretamente ao Tribunal de 

Contas do Estado ou do Distrito Federal, no caso desses entes 

federados, e à Câmara Municipal, auxiliada pelos Tribunais de 

Contas dos Estados ou Tribunais de Contas dos Municípios ou 

Conselhos de Contas dos Municípios, quando o beneficiário for 
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o Município, e também ao Tribunal de Contas da União, quando 

por este determinado. 

Parágrafo único. É assegurado ao Tribunal de Contas 

da União e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

da União o acesso, a qualquer tempo, à documentação 

comprobatória da execução da despesa, aos registres dos 

programas e a toda documentação pertinente à assistência 

social custeada com recursos do Fundo Nacional de Assistência 

Social. 

Art. Os recursos poderão ser repassados 

automaticamente para o fundo estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, independentemente de celebração de convên~o, 

ajuste, acordo ou contrato, desde que atendidas as exigências 

deste artigo pelo respectivo Estado, Distrito Federal ou 

Município. 

Parágrafo único. Os recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social recebidos pelos fundos estaduais, 

municipais ou do Distrito Federal, na forma prevista no caput, 

serão aplicados segundo as prioridades estabelecidas nos 

planos de assistência social aprovados pelos respectivos 

conselhos, buscando, no caso de transferência aos fundos 

municipais, a compatibilização no plano estadual e respeito ao 

princípio de eqüidade. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na ,data de sua 

publicação. 

Senhor.,; .Mcmb<os do Con!!'fcsso Nzcion.tl. 

Nos tcnnos do aniso 61 da Coasucwçio federal. :~<vn.~o ;_ d.,-r4<!z dclitençio de 

Vouu E'Y'dCrirs accmpanlwlo de E.-.posiçio de .Mo<iYos elo S<r.hoc .Miahtro de E>to.da da 

~c~ S<JCW. o texto cio ~c:".o ~ lel que~ sobtc .a pn:sta.çio <!e eoat.as . 
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da apbc.o.;:io de r~; que <e refere ., Lei n• t- 741.. de 1 ck ci=mbco -de 1993. e cià outa.s 

~~. 

Bca.silit... 1: <ie .zb r i 1 de 1996 

Fernando Henrique Cardoso 

LXPOSI~O DE MOTIVOS NQ. JS 00 SENHOR MINISTRO O~ ESTADO OA PREVIOENCIA 

E A!;S ISTeNCr A SOCIAl •• 

Em li de abril de J 996. 

Excelcnttsstmo Senhor Pre>idente cia Re=blia. 

Submeto i elevada coQsid.eraçlo de Vosu Exc:elencia. êst& miauu em que e 
proposu. forma de presta~ de contas descentn!a:uc!& elas recursos repa.ss&clas para os 
Estadas e Municípios c ao Distnto FC>deral. de modo r.. stmpli.ticu proceatmentos. •em 
prejuízo das atribuições c campctcnciu do T ribuna.l de Contas cia UQi(o. 

T a1 pro po•ta se justifica u= vez que tendo sido desecntralizadas as açõcs de 
assistcnci& soc:UI, após a cxtinçio da Fundaçia LBA, puuria a ser responsabilidade da 
Uaidadc Federativa a boa aplicaçio desses re<:ursos 

· A presente: proposta. de projeto de: lei visa r.ambem permi:ir que o repasse éas 
verbas do Fuo.do Nactanal de As.tistênci~ Saciai possa ser feito aos Esta.dos , de modo 
simplificada. 

Pretcnd~-se esu.bclcce;r que ot E•r> cio: que j.í tcnbon s.t~o.;i<:a toei~ a 
cxigêccills do an. 30 da. Lei Orsinica d& Ass.iS\êa<.~t: !:ocial pos~am rr.:cébt-..r v va-'~u cio 
Fw:uío N.a.cioc.al de Ass.isté:c.Cia Social com truasí't:réucia direu pua o E"cspcctivo Fundo 
Esuciud.. i.a.dc:pcndEate de coa.vén.ioz. ou outros instrumentes burocráticos com o que s~ 
tomaria mais igi! o processo opcrc:cion.at. 

Fanalmente; é sabido qu" a Lei Orl!=inic:& da Ass.istenci~ Soei&! impõe como 
ecadiçla para este repasse. dentre outros requisitos. a existàlcia do Funda Est~ud de 
;_..müci& Social, oecrre que vários Estados, por dificuldades ou demora na seu processo 
legislativo. :t.iada nio puderam criar os seus Fuadot de Assistência Social. A consec:uCncia 
grave é que u "ções de assistcncia lOcial oestes Estados estia seriameate prejudicadas cm 
razia desta exigCncia. 

JustAmente p.ua solucionar este problema. propôe·se que oeste exercu:.1o 
filWiccita seja suspensa a vigência do art. 30 da Lei n" 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
de modo " pcnniti< que as !'Opul .. c;õc:s dos Estacas que sinds n.lo ten.bsm 11endldas a esses 
requisitot possam u.mbem se bcneticiar d.a. a_iud& de rec.ursos da. Uaiio. 

Estas. Excelc~usstmo . Scnnor Presadent: d.a. Re:pubfic~ . .as r.azóes Gl"< nos 
Jev~m a .sub~cter a cievzaa constacraç.to de Vossa .Ex~elénc:r.a .a presente pror .. ':((.J .ele 
prOICtO de lei. 

Rcspcno'$amcnte. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N~ 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 

Dispõe sobre a organização da A"bli3:;:.. 
tência Social e dá outras providências. 

·················-···-----------------------------------------------···· 
CAPÍTULO V 

Do Financiamento da Àssistência Social 

----------------------------------------------------------
Art. 30. É condição para os repasses, aos Municípios, aos 

Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata esta 
lei, a efetiva instituição e funcionamento de: 

I - ConselhÓ de Assistência Social, de composição pari
tária entre governo e sociedade civil; . 

II - Fundo de Assistência Social, com orientação e con
trole dos respectivos Conselhos de Assistência Social, 

III - Plano de Assistência Social. 
·-------~----------------------------------------------------------------------------· 

(.Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 47, DE 1997 
(N° 380/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação do Fundo de 
Recuperação Econôm.ica das Regiões 
Norte, Noroeste e Centro-Norte do 
Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
provi.dênc:ias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. É instituído o Fundo de Recuperação 

Econôm.ica das Regiões Norte, Noroeste e Centro-Norte do Estado 

do Rio de Janeiro, constituído de: 
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I recursos derivádos da Lei n° 8.167, de 16 de 

janeiro de 1991, nos ter.mos do art. 3° desta Lei; 

estadual, 

doações 

II dotações governamentais de origem federal ou 

bem como auxilies, subvenções, contribuições, 

de entidades públicas ou privadas, nacionais,, 

internacionais ou estrangeiras; 

III - recursos resultantes de incentivos instituidos 

pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro; 

IV rendimentos derivados de suas aplicações. 

Art. o Fundo tem por destinação prestar 

assistência financeira, sob a for.ma de participação acionár.ia 

e de operações de crédito, a empreendimentos industriais e 

agropecuários, localizados nas Regiões Norte, Noroeste e 

Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei, 

Art. 3 o • Poderão ser utilizados, nos ter.mos desta 

recursos de contribuintes do Imposto sobre a Renda 

domiciliados nos municipios referidos nos arts e QO - ' 
para aplicação no Fundo de Recuperação Econõmica das Regiões 

Norte, Noroeste e Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro, 

nos percentuais fixados na Lei n ° 8 .167, de :1.6 de janeiro de 

1991, ou em qualquer programa de desenvolvimento social e 

econômico com aquele objetivo. 

Art. Observados os mesmos percentuais e a 

preferência para investimentos, o contribuinte do Imposto 

sobre a Renda domiciliado nos municipios referidos nos arts. 

7° 1 8° e 9° poderá aplicar em empreendimentos agropecuários e 

industriais, ou em qualquer programa de desenvolvimento social 

e econômico para as três regiões, os recursos decorréntes dos 

incentivos instituidos por esta Lei. 



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

Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO ~DERAL 

§ .10. As opçõ~s para aplicação dos incentivos 

fiscais na forma deste artigo poderão ser usadas pelo prazo de 

cinco anos. 

interesse 

Noroeste 

§ 2 o • Optando pela aplicação em empreendimentos de 

para a recuperação econômica 

e Centro-Norte do Estado do 

das Reg~ões Norte. 

Rio de Janeiro, nos 

termos deste artigo, o contribuinte do Imposto sobre a Renda: 

I depositará a importãncia resultante da dedução 

do imposto de renda e adicionais não restitu:i.veis, em parcelas 

proporcionais às do recolhimento do imposto no Banco do Estado 

do Rio de Janeiro - BANERJ e comprovará o depósito perante o 

agente arrecadador, quando do pagamento de cada parcela do 

imposto devido; 

,II indicará, até seis meses após o recolhimento 

sem atraso da última parcela do depósito a que se refere o 

inciso anterior, o empreendimento a que pretende destinar os 

recursos. 

conta especial, a favor do contribuinte, para efeito de 

fiscalização e aplicação. 

Art. 5°. Os recursos a que se refere o artigo 

anterior serão aplicados pela pessoa jurídica depositante sob 

a forma de participação societária. 

§ 1 o • As ações adquiridas com os re=rsos a que se 

refere este artigo serão nominativas e intransferíveis pelo 

prazo de cinco anos. 

§ 2 o • O valor das ações adquiridas com rec!J_FSos a 

que se refere este artigo será igual, no máximo, a setenta e 

cinco por cento, e, no rninimo, a vinte e cinco por cento, do 

capital social da empresa assistida. 

§ 3°. Decorrido o prazo previsto no inciso II do § 

2° do artigo anterior, sem que o contribuinte tenha feito a 
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indicação êio projeto,. os recursos serão t:ransféridos para a 

conta do fundo de que trata o art. 1°. 

Art. Fica criado o Grupo Executivo para 

Recuperação Econômica das Regiões Norte, Noroeste e 

Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro GERENOR, com 

competência para administrar os recursos e incentivos 

previstos nesta Lei. 

Parágrafo único. A composição e as atribuições 

específicas do GERENOR serão fixadas em decreto. 

Art. 7°. Compõem a Região Norte do Estado do Rio de 

Jé.neiro os seguintes municípios: Campos, Macaé, Conceição de 

Macabu, São João da Barra e Quiçamã. 

Art. 8°. Compõem a Região Noroeste do Estado do Rio 

de Janeiro os seguintes municípios: Itaocara, Italva, 

Natividade, Itaperuna, Lage do Muriá, Bom Jesus do Itabapoana, 

Santo Antônio de Pádua, Cambuci, São Fidélis, Porciúncula, 

Aperibé e Miracema. 

Santo Antônio de Pádua, Cambuc:i., São Fidél.:i.s, Porciúncula, 

Aperibé e Miracema. 

Art. 9°. Compõem a Região Centro-Norte do Estado do 

Rio de Janeiro os seguintes municip:i.os: Bom Jardim, Cantagal.o, 

Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Nova Friburgo, Santa Maria 

Madal.ena, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, 

Teresópolis e Trajano de Morais. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

PROJETO ORIGINAL 

Dispõe Slobre a criação do Fundo de Recuperação Econômica daRegiAo 
Noroeste do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências· 
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Art. 19 - Fica 1nst1tuido o Fundo de RecuoPr~cão ~ccnõmica da Req1Ão ~ot6cstt 

do Estado do nio de Jane1ro, cons:1tuido de: 

ai recur~os derivados da Lei 8.167, de 16 de jane1ro de 1991, nos 

termos do Artiqo 19 desta Lei: 

/ b) dotações governa~entais de oriaem federal ou cstaàual, ~cm co~o 

aux!!ios, subvenções, contribuições, doações de entidades ~úblicas ou prlva

das( naciona1s, internacionais ou estranceiras: 

c) recursos resultantes d~ incentivo~ instituidos pelo Governo do 

E:tado do Rio de Janeiro: 

dl rendimentos derivados das suas aplicaçces. 

1\rt. 7.9 - b Funào tem por -principd __ finalil!aãe prestar assi:o:téncl.a fir.ance1rn 

sob a forrnf de part1c1paç~o ac1onÃria e de oocracõcs cie crédito, a empreenél.

mentos industr1a~s e aqrcpecuÃrios. localizndos na Rea1Ão Noroeste do Estado 

do Rio de Jane1ro. 

Art. 39 - O contrl.bul.nte do imposto sobre a renda, nessoa fisica ou JUr!;ica, 

residente ou co:icilibdo na RegiÃo Noroeste do Estado do ~io de Janel.ro, po

der~ aplicar no Fundo de necureraçao Econõ=l.ca da Rea1Ão Noroeste de F.staão 

do Rio de Jane1ro os incentivos 1nstituidcs por lei, nos perccntuai~ 1nàica

àos. 

Art. 4~ - Observados os mesmo~ percentuais e a preferência pa:a ~rtvestl.=en~os 

nos.aetcres da agricultura e de indústr1 a, 0 contribuin~e do i:posto sobre a 

renda, dom~iliado na Região Noroeste do RJ ooderi aolicar , em emoreenc•

mentos indJstriais e aqropecuários considerados. de 1nte~esse para a r~cu~er:
ção econêmlFa dessa Reqiio, os recursos decorren~es dos.incen~os institui-

~~• por lei. --



430 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1997 

§ 19 - .1\.s ·c,~çce« !'"ra "-Pli.::a:;:ão dos .i!!.:en-eivo~ f.isc:u.s na forma deste art:.co 

poderão ser.usadas pelo prazo de OS(cincol anos. 

§ 29 - Optando pela aplicação e~ cm;>reendimentos de interesse para a recu~e

ração econõm:.ca da Região Noroeste do Estado do Rio de Jane:.ro, nos termos 

deste artigo, o contribuinte do imposto sobre· a renda: 

a) depos:.tará a :.mportáncia resultante da dedução do imposto de renda 

e ad~ciona:.s nãÓ restituive:.s em parcelas nronorc:.ona:.s às do rccol~:.:r.en~= no 

B~nco do Estado Co Rio de Jane1ro - SANERJ e cc=provar~ o Ceoõs~~o ?e~a~~e c 

aqente arrecadado~. quando do paaa~ento de c~da ~arcela Co i~?OS~o Cev~:c: 

bl indicará, até 06<se1sl meses aoós o recolhimento sem atraso da ~~~:. 

ma parcela do Cepós~~o a que se refere a alinea ~· o emoreendi~~nto a que =~e 

tende des~~nar os recursos. 

9 3? - A !mportãnc1a depos1taãa. na íormc deste artigo, será rcqi~t.rada p~lo 

estabelec1:r.cnto de crédito cm. conta especial. a f11vor 'do cont.r!bu1nte, ""ra 

c!cit.o.dc fiscalização e aplicação. 

J\rt. 59 - Os recursos .a que. se refere o artigo 49 serão .apl!c.ados pela po;sso~. 

juridi~.a depositante sob a forma de pllrt1c1pação societária. 

§ 19 - As açõcs .adouir1das com os recursos a our. se refere. este artiqo serão 

nominativas c intr~nsferíve1s pelo prazo de OS(cincol .anos. 

§ 29 - O valor das .ações .adauir1da~ com recursos a oue se refere este artigo 

será igu.al, no máximo, .a 75t(setenta e cinco por cento), e. no mínimo • .a 

25$(v:.nte e c:.nco por cento), do capital social da e~prcsa ass!tida. 

§ 39 Decorrido o prazo previsto no § 29, alínea b, do art. ~<?, sem que o 

contribuinte tenha feito a indicação C.o projeto, os recursos serao transfer::.

dos para a conta do rundo de que trata o artiqo 1). 

Art. 69 - Poderão ser utilizados, sequndo as disoosições desta lei as recur

·sos de contribuintes domiciliados no Estado do Rio de J.ane::.ro, provenientes 

de ded.uções do imposto sobre a renda e ad1c1óna1s não restituiveis efetuadas 

·em conformidacle com os Decreto~-leis n9 22l.. de 28 de fevere::.ro de· 1967-e n9 

SS, de 18 de novembro de 1966, e que não estejam compromet::.dos na fcrma esta

bel'li!cida·pela leçisfaÇão própria': 

Art. 79- Fica criado o Gru~o Ex~cUtivo para·Recu=eração"Econêmica da Reçiio 

Noroeste do Estado do Rio de J~ne::.ro - GERENOR, com c~petênc:.a para admin:.s

trar e disciplinar oa recursos ~ incentivos previstos nesta lei. 

§ ún1co - A ecmpos1ção p as atribu1ções esoecificas do GERENOR serão fixadas 

em decreto. 
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Art. 2? - Çoropõern c. Req1-'o N6r.oestt· do E::tado do R"l:o de J aneJ.ro os sequl.ntes 

munlc~p:..os: :~.J.oca:-3.. :t.3.lva, ~!at1~._::..dade, :::~aperuna, ~age C~ Muri:i, Bom Jesus 

do I tabapoana, :Sdnto AntÕnl.o de p.;_dua·, C~buci., São F l.délis, ?orcl.Úncula e 
Miracc<r.a. 

Art. g9 - ~sta le1 entra cm vlqor na data de sua publl.ca~ão, revoqad~s as 

dispos1çScs ern cont~~rl.o. 

Nas últirnas décadas. o Estado do Rio de Jane1ro tem sofri 

do um c=:;s-::;~r.t.e ?::ocesso de esvazl.a..'"t.ent:.o econõr:~.ico, co~ sinais visíveis do 

agrav~mer.to C~s =:-==le~~z socla~s~ co~~ a toCos os Estados cras1le1ros. 

Art.-27 -O Poder Executl.Vo requl~~entarã a pre~~nte ~~~ 
no pra::o de ,;essenta dl.a!l contados de sua publl.caç.io. 

Essa situação tem sido refletida no inter1.or do Estado, 

princt~aL~ente na Reg1.io Noroeste do Estado do Rio de Janel.ro. 

Nunca canv1vemos co~ índices soc~a~s cão baixos, com 

sér1os reflexos- na condição c:!e v1da do nosso covo. 

Impõe-se. pois, uma tomada de posl.ção, acl.ma das sl.alas 

part1dár:..~s e das possivc1s diferenças ~deolóaicas, ?ara resaasearrnos a 

R~gião Noroc~tc ~o Estado do Rio de Janeiro c aar~nt1r~o~ ao sru odvo bE:. 

~adrões minimos dcse)~vcl~. com acesso n educação, Ã saúde, n hnbi~~~ã~ ~\/ '. . 
o{ercce~do ~~ sistema de transporte mni~ efctivo c mais scq~ranç~ par~~~ 

habit~ntcs da referida kegi~o • 

.t.peaar de ·serMos ~"!la Região com forte vocac:ão :rur.:.l, lC"Mo:>• 

uma agricultura lneY.pressiva c nenhuma estatistico co~nat!vel com a no~s~ 
voct:u;:ão. 

Nio temo~ nenhuma indústria de qrande porte na ~e~1Ão e 

nio·temos.condição de garantir emprego para os milhares de jovens ~ue anual

mente procuram se integrar ao mercado de trabalho. 

Este Projeto de Lei procur: atinqir ~sses objetivos, danu: 

à Reg~.io Noroeste o mesmo tratamento dispensado a outras regiões, garantindo 

o nosso acesso ã politica de incentivos gerenciada pelo r.overno rederal c 

aos incentivos gerados pelo próprio Esta·clo cio Rio de Jane1.ro. 

Apelar este Projeto é apo1ar o clesenvolvimento elo Estaclo 

do Rio de Jane1ro e minorar o sofrimento de m1lhares de· pessoa~ ~ue viv~m em 
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condições sub-h~~anas e que esperam de nós uma 5oluç~o ~ara os seus araves 
problemas. 

lol:I DO 

LEI 
Sala de sessões, ~de março de 1991. 

Oep~de=C7o~~ Gio ~ 

LEGISLAC~O CITADA. 

a.167. 4• 1.6 ·• ,.ne1.ro .. lttl. 

Altera a leqialaçio do 1mpoato sobra 
a Jtancia :ralst.:.•;a a !.:t.ca11~1voa t.ta• 
caia, ••~a~1oce novas conci.tçõ~a cpe• 
r~t.clonal.a O::oc f'undoa de Inveati.!:~ntca 
~~;l.on~l.= ~ ~á· outr~~ prov.tciincl.aa. 

O. P1t:ZSlDZW'rZ 1)A tZP'CBLICA 
Faço aaber que o Conqreaao Nac:a.onal decreta e eu aanciono a 

aequ:a.nte Lc1z 

Art. lO - A partir do exercicic finance:a.ro 4• 
reapondente ao periodo-baae de 1990, fica reatabelec1da 
da peaaoa jurid.tea optar pela aplicação de parcela• de 
renda óev:uiot 

19!1, cor• 
a faculdade 
.impoato d.e 

I - no Fundo de lnveatimentoa do Nordeste - tiNOR ou no 
Fundo de Inveat~entoa da AmazÕn1a - FINAM (Decreto-lei no 1.376, óe 
12 de dezembro de 1974, azt. 11, l, alinea •a•J, bem aaaim no 7undo 
6. Recuperação Econãmiea Có ~·~r.tto Santo - FUNR%S (Decreto-lei no 
I.376, 4e 12 de de:embro de 1974. art. ll, Vlr e 

II - ~ depÓsito para reinvestimento, de qae tratam oa 
arta. 23 da Lei no s.SOB, de 11 de outubro de 1968, e 29 do Decre• 
to-lei no 756, 4e 11 de aqosto de 1969, e alteraç~s poater:a.orea. 

Art. 20 ·- Ficam mantido&, até o exercic.tc financeiro da 
2000, correspondente ao periodo-baae de 1999, oc prazos e pereen
tua:a.a para dest~nação dos recuraos de que tratam o art. SO do Decre• 
to-lei nQ 1.10&, d~ 16 de junho de 1970, e o art. 6P do Decreto-lel. 
no 1.179, de 6 de julho de 1971, e alterações ~steri~res, para 
&plieação em prpqramas e prOJeto& eonstantes dos planos reqionais de 
da~envolv~nto da Am&zõniKe do Nordeste. 

Parãqrafo único - Enquanto não pro=ulqada5 as leis ati~en
tes aos planos reqiona1s, de que trata o •eaput• deste artiqo, os 
recursos serão aplicados em proqramas e projetos considerados ~io
ritárioa pelo Conselho Deliberat1VO da resoect1T& Suoer1ntendenc1a 
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de Desenvolvilllento Ret;p.cnal, em .es't.reita confo=O..,.:i.e cem as dire
tr1z~s aprovadas pelo Pres1dente da RepÚblica. 

Art. JO - A ~saca j~ridica que_op't.ar pela deducio prevl.a
ta no ert. lO recolhera nas aqenc1as bancar1as arrecadadoras de trl.• 
butos federa1s, :ed1ante OARF especif1co, o valor corresponden't.e a 

cada parcela ou ao to't.al do desconto. 

S lO - O Departamento do ~escuro ~ac1onal autor1zarã a 
transferenc1a dos recursos ao Banco ~rador no prazo de qu1nze d1as 
de seu recclhJ ... :ner.~o. para c:-éàl.t.o ao Fundo correspondente. Ã ordetr. 
da respec~l.va Super1ntendenc1a de DesenvclvLment.o Reql.onal. 

S 2ç - Ãpós decorr1do o prazo de que trata o paráqrafo an
t.erl.or, os recursos serÃo t.ransferl.dcs aos respectl.vos Fundos devl.
damente ccrr~g~écs pela var1acão do Sõnus do Tesouro Nacl.onal F~
cal. 

5 30 - ~s valere~ das deduções do l=pos~o de 
pressas na respect~va declaração. ~erão recolhl.dcs pe!c 
dev1d~~ent.e corrl.cl.dos pelo mesmo 1nd1ce de atual1zacao 
valor do Imposto de Renda, de acordo c:= a s1st~át1ca 
para o recolh~to des~e tr1buto. 

Renda. ex
con=:J:nante 
apl1caao ao 
e s tabe l e cada 

s 40 - o recolh~ento das parceles correspondentes ao 1n
cent~Vo fiscal f~cerá cond1c1onado ao paç~nto da parcela do l=?oa
to de ~enda. 

Art. 40 - ~s ~portãnc~as repassadas pelo Depar~mento do 
Tesouro Nac1cnal, decorrentes das opções por 1ncen~1vo fiscal, de 
que ~rata c art. lO, ~nc~ao l, e outros recursos dos ~undoa ·de Ln
vest~en~os, enqúan~o não apl1cados, serão atual1:ados mone~ar~amen
te pelos aancos Operadores, refer1dos no Decre~o-lei no 1.376, de 12 
de de:cmbro de 1974, sequndo a variação do Bõnus do Tesouro Nac1onal 
Fia cal - BmF. 

Pariçrafo ún1eo - O resultado .da var1acio monetár1a cona
titu1 recursos dos alud1doa Fundos. 

Art. 50 - Oa Fundos de Invest~entos aplicarão os aeua re• 
cursos, a part1r do orçamento de ~t9l, aob a forma de aubaer1cão de 
deben~ures, conversive1s ou não em"acões, de emLaaio das eapreaaa 
benef1o1ir1as, obaervando-ae que a converaão aomente ocorreriz 

l - após o pro;eto ter ~ciado a. aua faae de gperacio 
atestada pela Super1ntendênc~a.de Desenvolvimento Req1onal reapect~
Y&I 

11 - ea acõoa preferenciais ... direito a ~o. obaarva4a 
a levialacio daa aoc~adadaa por acõea. 

1 10 -·o =ontante a ••r a~licado .. debinturea não conver• 
·aivaLa nio podará aar auper~or a tr~nta por canto do oreaaanto anual 

da cada Fundo, aacluidoa ~. Yaloraa deatinados a projeto próprLo, 4e 
que trata o art. P• ua~a Lei .... auperior a u~nu pol" canto 4e 
cada ~pl1cacio noa caaoa da pro,ato de taplantacão·a c&DJ6aata por 
éanto noa caaoa da aapliacio, dtvaraificacio • eoéarnLaacao. 

433 
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5 2ó - Oa &ancoz ~rcdorea .podcTão ofatuar aiatribYi;~o 
aacundiria daa de~nturac cle que trate o paráqyafo antar~or, obaer
vadaa aa no~• nc v1qor sobre a aatir1a. 

S 30 - A conversão ~as ~ebéntur•s em açÕea d2veri ae afa
tivar 1ntagrQ~ent2 no prazo de um ano, a contar do inic1o d• opera
ção do projeto. 

ç co~ ~· debéntures a aer~ cubscritas cem oa recYrsca dos 
Fundos deverão ter qarant1& flutuante. 

5 SO - ~ cm1ssão de debénturea ae fará por escr1tura par-
t1cular. 

5 60 - Não ae a~lica às debêntures de ~e trata esta Lei o 
d1s?~sto nos ~rts. 57, S lO, 60 e 66 a 70 da Le1 no 6.404, de 15 de 
de:emDrc de 1976 \~1 das Soc1edades por Açóeal. 

~ 70 - As d~b;ntures renderão jures de ç:atro por cento ao 
ano, p~gáv~l~ de r.o~e ~ do:e :eses, calculado~ aobre o valer do 
pr1nc1~al atuall:~~o wonetar14mente. aeçundo a var1ação do BTST, e 
ee.::-l t.::!i:. .. ~'·~!.~ ~": ·~!'1te C,;.r~n~e o ~rio-:o de earênc:.a. q--we terá cc=o 
tei:o f1~al o 1ni:io de o?eração do pro,eto atestado pela Super1n
tendênc1a d~ O:~envolv~ento R~1onal respect1va. 

~. 60 - Oa ~· 4e in?~st~ntos fica. a:~r1:&àos a 
sc:;:!>:~::;:J-;,-:.r ;o.a ..:;.o:Or.sil .._. Ytiorea =billlr10& e::uti~ pcrr c··· paniu.aa 
ebert.aa. TinculAdas a prcj~.o aprovõM!o, obedec:1daa as 110raaa cS& l~t-
9islação ea v~çor sobre c ~têria e respe1~do o limlte de daae&Dol
ao c1a r~os pelos r~a. 

Art. 70 - Para efeito de cvaliação, os titulas inteqrantea 
4& carte1ra doa runcos d• ~nvest~ntoa aerão c~p~~ão4• 

I - pela cotação Eédia do último dia .. ~ toram neqoc:1a
doa, na hipótese de açÕes cotad.&a em Bo1aaJ 

II - pelo Talor patr:illlonial, e01: base no bal4%1ço da campre
&& nc últ~ 'xercic:io, ccrr~qiào aeyundo a T&r1ação do BTNF, até a 
data da avaliação, na hipoteae de açoes não cotadas em BolA&J 

III - pelo valor atuali%ado, acresc1do dos juros decorri
dos, na hipótese de debêntures. 

•ar&çrafo único - Deverão ser const1tuidas prov~aoea ade
quAdas, A fim de a)uatar o valor de aval~ação constantes das cartel
r&& dos fundos ao valor provável de realização desses ~nvest~ntos, 
coa baae em parecer técn1co elaborado pelos Bancos Operadores, e ou
Y14& a 6uper~nt~ndênc1a de Deaenvolv~nto Req1onal respect1V&. 

Art. lO - Oa Cert1ficados de Invest1aentos poderão ser 
CODYert1doa, 8ediante leilões eapecia1s real1zados nas bolsas de va
lores, em titules perten:entea ia carte1ras dos Fundos, de acordo 
coa a:aa ~espect1vas cotações. 

Slo - Caberá i Caa1aaio de Valores MobiliÁrios, ouvidos as 
A9incias da Desen'l'tllvi.-nto ~a.onal • .os Bancos Operadoras • fixar 
aa coadições·a os aa.ate.aa déa 
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II - ~qoc~~çio dos cart~f~cado~ de ~vest~~ntoa ~ bol
aaa óe.Yalores• 

S 20 Oa .Bancos Opera.doreo; poderão eat~puh.r ~c;ruo~nto 8.'111 

-.ia c:=rrente de p.1rcela d.o preço r.!.o.;; tittll.oa ofertad.:>a no;; le~lões 
-pec~•-

f 30 - ~ Ce:rtifica!Ü)a cie InveatU~"entos rofer~dor. neste 
artiqo poderão -r <~acr~tura~•, a&nt~eoa c:.a c:=zota úa d.c>pÓs~to junto 
- &..ncoa Operadores. 

Art. ~o - As Aqiitx:~aa de ~ .. envolvl.X>ttnt.o ~~o;">.rü e os 
~eos OFeradorea &QEegurarÃo Q; peaao~a jurid~ca& ~~ ~~· ~e .a
prea.aa COll.<;&.<i&& c;.-ue, l.&Olll.d~ OU CCnJU.::te.::>.ZIH.e, Ó~t<tO.Ü&A, r~lo -
DO&, c=~~ • = por cent.t:J &!o cap:. t.r.l vota.nte de:_ c=:.~:-dado!: t 1. tu
lAr da p~jet.o ~f~c::.ár:.o ~c ::.~ent:.~~. a apL~czc•c, ~•~r pro2~
to, da raeuraoa ~qu:.v~len~a a cotenta por cento ào valor u~~ ~~oes 
611 cr- trat..& o art- l~. :Lnc~ao I. 

S lO - lia ~u:pót.e~ d~ que trata cate il.rt:.:;o, acriio cbztóe
C1c5.oa os l:.a.1tea ~- l.no::cn~l.V02 fl.ac.a.l.: -co:tw~an't.C!l; ..!..:> e~q"J.:..~.l. Z.l.:le.n
ca::.ro ~~rovado p1ra o proJeto, &JU:&tado ao OTç~:nto ~~u~l ào, ~~
c!lo.. 

' 

%0 - gc. c•aos ~~ ~~t1c:.~r.çiD çc~j~nta, earÁ c~~»c1~ 
o lU:Iita g.ru.::o -'e des r::r ~•\tO d.o c&;:>ital ~óln~• para ~.l;a ,:-:::J:::~l 

juridica ou çrupo 6e eupreaaa coliqa4&a, a .. r ~taqrali&edo oa. re
cnzraoa prépr:~..oa. 

I 30 - O li.a::.t• .. tnil= c!a q,. trata o 
-rá azl.q1~o _para aa opçO.a que tar .. r-J.is&4&a 
c1o aequl.n~• .a da an~ra4a aa Y1qor 4aa~ Lei. 

paráqrato anterior 
a pert1r do azarei-

S 4• - Ralat~v ... nte aos projeto~ pr:~..va4oa, não 9Q?trmen
taia, YOltA4oc para a ccns~ruçio • cxplorac~o de Y1aa de ca.unicação 
• traft&po~• e de ~lezo2 Gnorqéticoa cona:~o.deradoa· pr:l..or:~o.tir~o• 
par- o 4.-aen'V'Olv:uz>an~o ntq~onal, c l:Uu.t.e ain.1.a0 c:1e q'IZil va~ o S 
20 ~-~e artiço aará -de cn.noo por ccn~o. 

S 59 - Cona::.~eraa-•e espraaaa coliqac:1aa, para fina de 41&• 
poato naau art:~..qo, aquele• cuja 1il.A:I..Or1a do cap1t..&l Yetante Mja 
controlac:1a, direta ou 1ndiratamant~, pela -..:a peaà~ .!Ia:~o.ca ou jv• 
ridica, caapreenc:1ida também, aata 6lt18&, ccno tnteqrante do qrupo. 

S 60 - oa inveat:u!ore• que ae ~quadrarem na ~ipÕtaae dea
te artiqo daverão coaprovar éaaa s:~o.tuação antec1p&d&Qenta i aprova
~io -4o projeto • 

.. f 70 ~ A aplicação doa recursos doa Pun~oa relativos ia 
paaaoaa jurichcaa ou• qrupoa de cz;preaaa coliqadaa que •• enquadrarem 
na h:~..pó~a•e c:1eate art1qo aerã raal1&&4a: 

I - quando o controle ac:~..onir:~..o ocorrer de forma 
.aob a IIOdal.idade de acees eacr1turaia c=- dire1t0 de ~o. 
4aa .aa Déiormaa ciaa aoc1edac1ea por açoea r e · 

435 
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II - noa caaoa de pcrt~c~~çÃo ~nj~n~ ~nor~tir~a aoh ~ 
.,.y' .... <Ül.dade de AçÕes ou debic~ures convera~ve~" ou nao .., açõea. 

Art. lO - Aoa Conselho: D•l~berativos daa Super~ntanQcn
C'-aa da Deaenvol v:u:en~c Reç~on.al ca..t>erá: 

I - no inic~o de cada ~%ercicio. defini~r :a diretrizes e 
pr1cr1dadea p~ra or~Qntar a proqranaçio crç~ntár~~ ~ual e aprovar 
o Orçz:ment.O J'.nual doa P'undOal 

II - •provar oa projet.Os azr~edorca daa 11plic:açÕea de re
c:ur=10, observados os p:1r~trca "' cb')et~ voa conat.an=s ~a Pl.aDOs 
Jteql.on.A~a de Desenvol v~nt.c. 

S l,O - Antes de ser sut:=t~do ao CGnael.ho D.:?.lib.,rat~ To das 
Sa:per1nurndcnc~aa de O...aanTOlvu;;znto ~l.o.nAl, o pro)~~o tle.,.,rã re-

eeber parrcer conelus1vo favorável da• Seeretar1aa 
~spact.l.T•J Scper~n~ndénc~as, no prazo de cento e 
par~~r de au~ apreaen~ç~o. 

!:.'<ec:utr1 Tas das 
c~~cnt:a ~aa, a 

5 20 - O ecc=~to • a fiscAlizaçÃo dck proJeta& te
nef~c~Ãrl.os LerÃo reali:ados pela& Super~ntendénc~as de Deaenvolvl
Den~o Req1onal, as qua1a r~orrerno ao concurso dos aancos Operado
r<l!a e de aud4LC~l.a• Lndependentea. 

S 30 - Os projetes aprovados e com iBplantaçÃo a1nda aio 
in~c~ada, &erio raavall.adoa pela Secretar~a Execut~va dAs 5aperl.n
tend~ncl.as de Deaenvolv~nto ~~nal para efe1t.c de enquadramento 
na &,l.ateaát~ca ora eat.Abelec~da. 

S 40 Os S&ncos Operadores fie~ raponaãve1.s pela eon~r
aão de qu~ trata o art. ~o desta Le1.. 

Art. ll Oa reeurr.os dos ~undos de que trata 
dectl.nar-se-ão, nos projetes a aer~ aprovados, i cobertura 
veat~ntos fixes, aendo: 

esta 
de 

I - ccs casos de projeto& induatrl.&l.s, 
para 111.áqu:r..nas, &parelhas e equ~paaentc&J e 

pref~renc1.almente 

II - nos deaa1a projetes, aa Super~ntendenc1aa _de Deaen
Yclv~nto Req~coal ea~be~ecerão, prev1.amente, as 1.nveraoea f~aa a 
eerem aàc1t1d&& para efe~to de v1.nculaçio. 

Parãqrafo ún1co - A aplicação de recuraoa de ~INOR e. do 
FrNM cu pro)et.ca aqropecui.r1oa .acment.e ae fará ...., reo;iõea de reco
Dbec~da Yocaçio •2ropaator1l, re&pel.tad&a as dLretr~zes qovernamen
tal.s de preservaçao &mbl.ental e, em &1.t.uaç~o de conflito aoc~al, ou
VJ.do c INCRA. 

Art. l2. - A aplicaçÃo dos recursos dos Fundos aerá reali
zada em est.r1.ta conacnÃncl.a com oa objet1voc do proJeto e em confor
~daàe cem todas •• cliuaulaa cond~c~cnantes quando da sua aprovação 
pelo Conselho Deliberat1.vc das Super~ntendénc~as de Oeaenvclv~nto 
Req1onal. 

S lO - O deacumpr1mento do d1cposto n9 •capct• deste LrtJ.-
90 resultará: 



Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

I- no cancel~en~O. peio_Cónselho Del~bere~1vo áa reepee
tlva Super~ntendênc1a, dos 1ncen~1vos aprovados: 

II - no recolhimento, p.la empreaa benafieiár1a. ao lance 
Operador, daa quantiao rocabidaa, corr1q1daa DOnat&rl~~nte, ••~ndo 
a Yar1ação do 8'l71T ,· a partlr da data de aau recebimento, uc:raacadaa 
da Multa de v1nte por c:~nto a de juroa de ~por cento ao r-2a, ~edu
&1deD, no caao do aplicaçDo de rec:uraoa eob a to~ 4e ~abãnturca, 
aa parcelaa ji amort1zaaaa. 

S 20 - Bem preju1zo do diaposto no S lO dea~e art1qo, a 
Ccm1aaão de Valorea Hob1liir1oa poderá ~por aoa infraoorea as pena-

lida~• prev1ataa no art. 11, da Le1 no 6.385, de 7 de doze~ro de 
1!176. 

' 30 -~pó. ·o ·recolhimento áoa recursoa, • empra&a benefl
ciárla emiaaora fica autor1:ada a proceder a redução do cap1tal fio
cial, proporc1onalmente ii.a aç~a a-u.bacrl:taa pelo Fu."ldo, c= o cons~
q~ente cancel4mento doa reapectlYOS titules. 

Art. 13 - A apuração dos desv1os das aplicaçÕes dos recur
aoa dos Fundos será felt!! ced1ante proce-.!.:..men.t:o ad:::ln.:.. .. ~rat.:..vo, :~.na
taurado sob pena de reaponaac~l.:..dade, pelas Superl~t:e~=;n:.:..~s de Oe• 
onnvolv1:ent:o ?.~g~onal, com a part:lc.:..paçÃo de repreaeut~nte do Banco 
Operador, adm1t.:..da ao i~frator ampid ~tf!!~~. 

Art. 14 - A falta de recolhimento, pela empresa benef.:..c.:..4-
ria, dos valores apurados em processo, no pr~~o de t=.:..nta d1as con-
tados da data do receblmento·da comunlcaçÃo do ça~celamento, impor
tará na execução judic.:..al a ser promov1da pela Agenc.:..a de Desenvo1-
VllDento r.eg1onal • 

• Art. 15 - As lrnportânc1as recebidas, na forma do art.l1, 
reverterao cm favor do fundo correspondente, cabendo ao Banco Opera
dor respectlvo, caso os titules já tenham a.:..do neqoc1ados, promover 
a em1ssao de novas quotas. 

Art. 16 - Para efeito do d1sposto no art. 12, equlpara-se 
i aplicação de recureos em desacorao com o projeto aprovado: 

I - a paral1sação ou suspensao das obras ou serv1ços d·e 
il:plantaçÃc do empreendl.JI\ento i sem prév1a autorl.:z:ação da autorldade 
ccmpetente: e 

II - o descumprimento dos cronogramas estabelecidos no ato 
de aprovação~o projeto, mot.:..vado por falta de aperte de recursos do 
grupo empreendedor, salvo mot.:..vo de força mal.or dev1damente comunl
cado à Superlntendênc.:..a de oésenvolvlmento Reg1onal e por ela reco
nhecldo. 

la aplicação dos recursos dos Fundos liberados pelos Bancos Operado

res e recebidos a partlr da data da publicação desta Le.:.. a empresa 
tltul~: d~ proJete e seus ac1on.:..stas controladores. 

Art. 18 - Cabe à Com1ssão de Valores Mob1l1Ãr1oa dlSClpli
nar a constJ:tUlção, a orqan1:açiio, o funcJ.ona:nento e a :.em::.; •.:tra, ~g 
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de Fundos MÚtuos de Açces lncem::~vadas, :..nc.lus.J.ve estabelecer no="s 
e prit1c~s a serem obse:-vadas cuanco a ~dre~n~s~ração e compOs~ção 
d~s cartc:..ras ée titules e valÓrcs mobJ.l:..ár:..os, be~ assJ.m quanto aos 
lu:ut.es l:' . .i:>amos de re.'!lunerar;ão. 

Art.. l9 - As emoresas que ~enharr. empreendL~entos indus
trl.aJ.s e agro:..ndust.r:..aJ.s,· em operação nas áreas de at.uaç~ da Suoe
rl.ntendénc:..a de Desenvol vJ.mento do Nord~ste - SUDEm;; e da Superin
tendêncl.a de Desenvolv1r::ento da .AmazÕnl.a - SUDAA, poderão deposl.tar 
no Banco do florcie>;te do Brasl.l S/A e no Banco da .1\mazÕnl.a S/A, res
Pt!C'tl.va::'len't.e, ::ara reJ.r:.vest:.l-":".en"Cc, q-ua.ren't.a por cento do valor do 
imoosto de Renda dev1do pelos referJ.dos empreendL~ent.os, calculados 
sobre o lur.ro da eY.olorar::ão. acresc:..do de c:..n~ent.a por cento de re
cursos prõ;:::-.:.os, f :.Cancio, poré..":l,_ a l~ração àesses recursos cond~
C1ooada à ~::Jrcvacão, pelas Acênc.:..as_ cio DesenvoYvl.ment.C: Regl.o~.al. dos 
r~spec-::::.~.~"'s p=oJet.os "t.écnl.co~conõ=.J.cos àe .rnoàern1.:z.acao ou comple
men~a~ão de equ~pamento. 

S lO -Os recursos de que tratl!" este,•art::.gc, enquanto nao 
apl:..=~dcs, Ge~ao co~~::.;::.dos m~neta:::..~~cnte pelo Banco Operpdc~. com 
base n~ ·:::.:::..:.çao co BTiõF. 

S 20 - Poderá Ger deduz:..da a quant::.a correspondente a do::.s 
por cento do valor de cada parcela de recursos lJ.be::ada, a ser dl.v::.
dl.da, cm pa rt.es J.gu.a s, entre a Agênc:..a de Desenvol Vl.l:lento P-eç ::.anal 
e o Banco Operador, a titulo de custo de adr..J.n:..str~ç~o do proJ~to. 

S 30 - !ia hJ.pÓtese de o projeto não ser aprovado, caberá 
ao B~,..,::.:: ('::;~:-ndc~ (!~\~0\.·~·~r il e.:::.?r~::i~ ci.2;.·o.r;1 ~an~c ü purcela dt! r~cur

sos prõpr::.os e recolher ã Unl.ão Federal o valor deposJ.tado como J.n4 
cent.J.vo. 

Art. 20 - Pala a~::.niatração ~os racuraoa ~oa rundoa de 
1nvaat1~cnto, caberia aa aaqu::.ntea remuneraçóeat 

I - t.ria por canto ao ano ao Banco Operador, devidos .. n
••lmente, calculadoa sobre o valor do pat.rl.mÕnJ.o liqu::.do ~o reapee• 
ttvo Fundo, a titulo da sarv::.ço de a~n::.stração das carta::.raar 

II - um • .. ::.o por cento ao Banco Operador, calculados, 
•obre o valor de cada l::.beraçio de recursos pelo respectivo Tundo, 
para cuate::.o de at::.vl.dadea de paaqu::.sa a prcmoçãor 

IIl- trêa e meio por cento'à Super::.ntendêncl.a de Daean
volv::.mento ~eg::.onal, calculados sobre o valor de cada liberação da 
recu~~oa pelo respectivo Fundo, para cuate::.o das atl.v::.dadea de pe~
qu::.aa e p~omoção relae::.onadaa com •• req::.õea benefl.cl.adaa coa oa ::.n
cectl.Voa e de anãliae, acompanhamento e fiscalização doa pro)etoa. 

Art. 21 - A& empreaaa benefic::.ãrJ.aa doe recurso& doa run-
4os ficam obrJ.qadsa, em cada exarcicio, a remeter ã Ccml.aaão de Vs
lorea·Mobl.liárl.oa e aoa Banco& Operadores doa reapectl.VOa Fundos cÕ
p1aa daa demonartaçõe5 f1nance::.ras dev1àamente aud::.tadaa por &Yd1to
rea ::.ndependentea. 

Art. 22 - t assegurado aoa beneficiário& de projeto• a~ro
vadoa e em ~plantação, o d1re::.to ã aàação de uma ~aa aequ::.ntea al
tern&tl.Va&z 
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I - opção pela aiattmática 4e incentivos fiacAia institui
da pela preaen~~ Lé~J 

II - conclusão do empreend1mento por me1o deoutras fon~s 
de recursos. 

Art. 23 - A faculdade referida no art. lO será extinta no 
prazo de dez.anoa. a contar do exereic:a.o finance1ro de 1991, &no-04-
ae de 1990·, :a.nclus:a.ve~ 

Art. 24 - os estatutos da companh:~.a poderão excluir o di
re:~.to de pre!erênc:~.a nas subscr:a.ções d.as debéntures conversive1s em 
ações correspondentes a em:a.ssões a serem adqu:~.r:a.das. exelus1v~ente, 
eom recursos dos Fundos. 

Art. 25 - Apl:~.c~-se ao Fundo de Recupera~ão Econõcica do 
Estado do Espir:~.to Santo - FUNRES e ao Grupo Execu~:~.vo p~ra Recupe
ração Econ~.:~.ca do Estado do Espir:a.to Santo, GERZS, no que couberem, 
aa d1spos1ções desta Le1. 

Art. 26 - Até doze =eses apõs o inicio da leq:a.slatura a 
1n1c1ar-se em 1991, Coc:~.ssão M1sta do Congresso Nac1onal reaval:a.arã 
oa :a.ncentl.VO& f:~.sca:a.s req1ona:~.s, propondo as ced:~.d~s corret:~.vas 6 
luz de suas conclusões. 

Art •. 27 - O Poder Execut:a.vo regulamentará a presente Le~ 
no prazo de sessenta d1as contados de sua publ:a.caçÃo. 

cãà. Art. 28 - &ata Lei entra em v1qor na data de sua publica-

Art. 29 - Revogam-se as dispos1çees em contrário. 

Brasilia, em 16 de 
1700 da Independénc:a.a e 1030 da República. 

janeiro c!e 1991; 

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Económicos.) 
,.. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 48, DE 1997 
(N° 2.707/97, na Casa de origem) 

(De inciativa do Presidente da República) 

DispÇie sobre a admissão de professo
res, técnicos e cientistas estrangei-
ros pelas universidades e pelas ins
tituições de pesquisa ·científica e 
tecnológica federais. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
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Art. 1°. O art. 5°· da Lei n° 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, em virtude da permissão contida nos §§ 1° e 

2° do art. 207 da Constituição Federal, passa a vigorar 

acrescido do seguinte§ 3°: 

"Art. 5°. 

§ 3°. As universidades e instituições de 

pesquisa científica e tecnológica federais poderão 

prover seus cargos com professores, técnicos e 

cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e 

os procedimentos desta Lei." 

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

"PROJETO ORIGINAL" 

Dispõe sobre à admissao de professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros pelas universidades e pelas instituições de 
pesquisa cientifica e tecnológica federais, 

O CO:'oóGRESSO :'oó.-\CIO:'oó.·\1. decreto 

\n ;'O <ln =; Ja Lei n' ~li:!. Je J I d~ dczcmnro de IQ90. c:m \1nudc da 
permissão ccmuda nos paragratOs I· : ~":' do an. :::07 da Consmuição. passa a \'1gorar acrescido do 
segumtc p::ragr:uO 

~ 3"' As universidades e instituições de pesquisa cientifica ~ tecnológica tCderaJS 
pcxicrõlo prover seus cargos com protCssores. tecnicos c cientistas. estrangeiros. de acordo 
com as nom1as c os procedimentos desta l.ci ·· 

Art. 2° Esta L~i entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 3° Revogam-se as disposições cm contrário 

BrasiiJa, 
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MENSAGEM N" 35, DE 13 DE JANEIRO DE 1997, DO PODER EXECUTIVO 

-;l!nnor~s \kmcro~ GO ( .. m!;!rcsso \..ac1onat. 

\:os t..:rn~os ao <lrti!:!O l~ t tia CnnsutUido f!!dcrJi. -ubmc10 J de\ ada ddibcrac.io .. h: 

\'assas Exceléncta.s. J...:omoannado ti~ E""oostcão de '.loti\'OS dos S!!nhore!l .\limstros de Esta!lo l..lJ 

Ciêncaa I!" fecnoiog1a. . ..:J. Educacào ~ do Dcspon:o ..: da . \dministração Federai t! Rc:tànna Jv 

Estado. o texto do proJeto de le1 que "Dispõe sobre a admissão de proressores. tecnicos e cientistas 

estrangeiros pelas universidades e pelas instituiç-ões de pesquisa cientifica e tecnológica federais .. 

Orasliia.. i 3 de janeiro de 1997 
' . 

d;2vL~ 
Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N° 167, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 1996, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA. DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO E DA ADMINISTRAÇÃO 

FEDERAL E REFORMA DO ESTADO 

Excc1enusSlmo Senhor Presidente da Republica. 

Temos a honra de submeter a eie\·ada ccnslàcraç.lo de Vossa Excciênc1a t: 
anexo proJeto de ld aue ··Dispõe sobre a admissão de professores. tccmcos e c1en11stas t:straneeJros 
pelas uníver~zàades e peias msmu1çõcs de pesquisa cJcnt1tic<r. e tccnologtcas icderals"' -

Ccrngmdo ~~ texto da Consmu1ção r:rn vigor. as Mesas da Câmara dos 
Deputados e ào Senaao Feder.li promuigaram. cm 30 de abril de 1996, a Emenda Consmucional nc 
l I, que tàcuita as umverstdades e as instituições de pesqutsa cientifica e tecnológica brasileiras 
admitir professores. tecrucos e cientistas eStrangeiros. 

Visando regular a nova disposição constitucional foi elaborado o incluso 
projeto de lei em que 5e optou por a,.crescer ao an. 5° da Lei nc 8. I 12, de II de dezembro de _,90 
(Regime Juridico Unico), mais um paragrafo. facultando-se ã.s universidades e instituições alud .. .l.S, a 
admissão em seus quadros de professores, te<:nicos e cientistas estrangeiros, o que, se o. trer. 
Jcvera ser de acordo com o regime juridico instituído pela ritencionada Lei n° 8.112/90. 

Considerando que a implmtação àe .. inteligências" é imPortante para que o 
nosso Pais possa panicipar dos progressos da Revolução Cientifica~Tecnológíca deste final de 
seculo? julgamos necessirio que seja solicitada urgência na apreciação do projeto de lei em análise, 
·conforme pcmútc o § I' do Art. 64 da Constituição . 

........ ~ . k Respeitosamente, n~ 

~~6~~~ ...... ~!;oRE:><d'-aN-<.EA"ldu'--<.."'-._) 
L~~ 

Ministro de Estado da Administração Federal 
e Reforma do Estado 
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LEGISLAÇÃO CITADA, A-NEXADA PELA SECRETARIA~GERAL DA MESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
------ --·-- ------ -·- ---- J~13j3 _____________ ------------ ··- ---------

"'Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

§ I !2 É facultado às universidades admitir professores, técnicos e 
cientistas estrangeiros, na forma da lei. 

§ 2!2 O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa 
científica e tecnológica. 

- ___ ......... --- .. - --- - .. -- ·- - - -- ---;-- - .... - --. -- - -- .. ---- --
LEI N. 8.112 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais 

------ ------ - ---- - - - ·----- ----- --
Art. 5." São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o gozo dos direitos políticos; 

III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV -o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V - a idade mínima de dezoito anos; 

VI - aptidão física e mental. 

!i 1.• As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requi
sitos estabelecidos em lei. 

§ 2." ÀS pessoas portadoras de deficiência é assegurado 0 direito de -
crever em_ concurso público para provimento de cargo cujas atribui - se _ms
compatíveiS com a deficiência de que são portadoras· para tais çoes SeJa:n 
reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas ofere~idas no conpcuessoas serao rso. -- ..... -- ------- ------- ------------ ... --

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 
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Projeto de Decreto Legislativo no 86, de 1997 
(N° 443/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica, Científica e Tec
nológica, celebrado entre a República 
Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia, em Fortaleza, 
em 17 de dezembro de 1996. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o texto _do Acordo Básico de 

.Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, celebrado entre 

a Repúblicc.. Federativa do Brasil e o Governo da República da 

Bolívia, em Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer ... atas que possam resultar em 

revisão do referido Acordo, bem corno quaisquer ajustes 

cornplemen tares que, nos termos do inciso I do art. 4 9 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrirnônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM No 400, DE 1997 

Sen,hores l\.lcmbros do Congresso Nacional. 

De: confonni<fudc com o 'disposto no artigo 49. inciso I. dJ Constituição Federal 
submeto a elevada consideração de: Vossas Excelêncbs. ;J.COmp:mh.:J.do de: Exposição de Molh·os do 
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Senhoç Mínisuo di! E.stado d.JS Relações .Exteriores. o texto do Acorilo ·Básico de Cooperou;ão 

TC:cruca.. Cientifica. e Tc:cnolôgica. celebrado entre a RepUblica Federativa do Brasil e o Governo da 

RepUblica da Boti\'i.:1.. crn Fonaleza. em 17 de dezembro de 1996. 

de abril do 1997. 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N"119/MRE, DE 02 DE ABRIL DE 1997. 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excclent~ss1~o Senhor Pr~sLdente da Republica~ 

Elevo ~ cons~der~çtio de Vossa Excelênc~~ o Acordo ~asLco 

de coopcr~ç~o T~cn1c~. Cientl!ic~ e Tecnoléqic~. ~elebra~o entre a 

Republica Fede~~t1va do Bras~l ~ a Republica da Bolivia. no dia 17 

de dezemoro de 1996, ~m Fort~leza, v qual devera substl.tUJ.r o 

Acordo v1gentc, fircado em 10 de JUlho de 1973. 

2. A·caoper~ç~o tccn1.ca. ~~enti~ica e tccnolóqica ~n~rc os 

do~~ pa~zes tem cvolu1Co nos ult~cos ünos nas ~reas de Lnformat:.c~. 

saude. "'ll.neraçao ·~ nel.o .lmbl.cntc. No ~am:po io :.ntcrc.:l:bl.o i e 

est:.udant:.c~. ~ coopcraç~o desenvolve-se slstema~l.camente. por ~eio 

de oterccl.cento de bolsas a estudantes boliviano~. 

3. Consta~ou-se, contudo, ~ue as realidades ~Ocl.o-poiitlc~s 

e cconoo..::..c.:~s •ie ambos o~ p;11~es eXl.CJl.:lr.l. a atuali=:lc:;:.:lo do Acordo . .ie 

l97J. ·.ie nodo a possl.Ol.litar .J pa.rt:.cJ.pação do se"t.or pr1.vado nus 

atiVl.dadcs de cooperacão. bem co~o ~m proJeto~ espec1ficos. Com 

v1stas ao êncacl.nnamento •'io novo Acordo '-'O f'oder :...egJ.slatl.~Jo, 

subme'to J. ~levada consl.derac;1o de •:assa E.xcelênci.:l :u.nut:::L rl.e 

Henzaoern 30 C.:Jnqrcsso N.acl.onal. 

Respeit:~a.mente, 

(2 .. --a-(2 ~ 
LUI~ FELIPf LAMPREIÀ 

Minl.~tro ae E~t;J.ào das Relaçocs Exteriores 

Setembro de !997 
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ACORPO BÁSICO pecpOPERACÃQ.JÉCNICA CIENTÍFICA E TECNO!.ÓGieA 
ENTRE O GOVERNO PA REP!JBI.!CA FEQERATIY,A PO BRASIL 

E O GOYERNO PA REP! JBLICA PA BOLIYIA 

O Governo da República Federativa do Brasil 

e 

O Governo da República da Bolívia 
(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Animados pelo desejo de fortalecer os tradicionais laços de 
amizade existentes -entre suas Nações, e 

Reconhecendo as vantagens · para ambos os países que 
resultariam de uma estreita cooperação no campo da Ciência e Tecnologia, 

Acordam o seguinte: 

AR11Gill 

I. As Partes Contra.tantes comprollletem-se '.!elaborar e executar, de 
comum acordo, programas e· projetas de cooperação técnica, cientílica e 
tecnológica. 

2. Os programas e projetas de cooperação a que faz referência o 
presente Acordo Básico serão objeto de ajustes complementares, que 
regulamentarão, em particular: 

a) o conteúdo e alcance dos projetas de pesquisa e as instituições 
a serem responsáveis por sua implementação; 

b) a exploração dos resultados produzidos pelas ·ati v idades 
conjuntas de pesquisa e desenvolvimento; 

c} o financiamento da cooperação; 
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d) obedicncia aos :regulamentos vigentes no local de trabalho 
pelos cientistas e pesquisadores que participem de programas 
de ititcrcâmbio. 

ARIJGO II 

1. Para os fins do presente Acordo, a cooperação técnica, científica 
e tecnológica entre as duas Partes Contratantes poderá assumir as seguintes 
forma.s: 

a) elaboração e execução conjuntas de programas e projetas de 
cooperação técnica e de pesquisa científica e tecnológica; 

b.) organização de seminários e conferências; 

c) realização de estágios para treinamento de pessoal; 

d) troca de informações e documentação; 

e) prestação de serviços de consultaria; ou 

f) qualquer outra modalidade convencionada pelas Partes 
Contratantes. 

2. Na execução das diversas formas de cooperação técnica, 
científica e tecnológica, poderão ser utilizados os seguintes meios: 

a) envio de técnicos e pesquisadores, individualmente ou em 
grupos; 

b) concessão de bolsas de estudo para o aperfeiçoamento 
profissional; 

c) envio de equi"pamento indispensável à realização de 
projetos específicos .. 

3. As atividades de cooperação previstas pelo presente Acordo 
poderão ser executadas por universidades, centros de pesquisa, instituições e 
empresas públicas e privadas, de acordo com a legislação vigente em cada 
país. 



Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

4. As Partes Contratantes, de comum acordo, poderão contemplar a 
participação de terceiros países e de organismos multilaterais de cooperação 
em programas e projetas específicos. 

ARTIGO !li 

L As Partes Contratantes instituirão um Grupo Permanente de 
Coordenação brasileiro-boliviana no âmbito do presente Acordo, constituído 
por Representantes do Ministério ââs Relações Exteriores e do Ministério da 

Ciência e Tecnologia do Brasil e do Ministério das Relações Exteriores e 
Culto e da Subsecretaria de Investimento Público e Financiamento Externo da 
Bolívia, além de outras instituiç_ões técnicas, científicas e tecnológicas 
competentes dos dois países. Sua _função será definir os campos de 
cooperação e os programas exigidos para a sua implementação. 

2. 
particular: 

As tarefas do Grupo Permanente de Coordenação incluirão, em 

a) a criação de ambiente favorável para a cooperação; 

b) apoio à implementação dos programas e projetas acordados; 

c) intercâmbio de opiniões sobre as perspectivas e prioridades da 
cooperação técnica, científica e tecnológica, bem como 
discussões de propostas para futuro desenvolvimento da 
cooperação; 

d) avaliação dos projetas conjuntos. 

3. O Grupo Permanente de Coordenação reunir-se-á alternadamente 
em ambos os países, em datas e locais a serem acordados por via diplomática. 

4. Cada uma das Partes Contratantes poderá, a qualquer momento, 
submeter os tennos de referência e cronograma de execução dos mencionados 
projetas por via diplomática à aprovação da outra Parte Contratante. 
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5. O Grupo Pem1anente de Coordenação encaminhará, para 
conhecimento, à Comissão Mista de Coordenação Brasil-Bolívia, os 
resultados dos seus trabalhos. 

ARTIGO IV 

L. As Partes Contratantes acordam que os equipamentos necessários 
para pesquisa conjunta e para projetas experimentais ao amparo do presente 
Acordo, não devem ser afetados por taxas de importação e/ou exportação. 

2.. Cada Parte Contr~tante, segundo suas leis e regulamentos, deverá 
assegurar' · toda assistência e facilidades aos cidadãos da outra Parte 
Contratante, que se encontrem. em seu território no cumprimento das 
atividades que estiverem incumbidos nos termos do presente Acordo. 

AB.:n::;o v 

1. A validade do presente Acordo será de 5 (cinco) anos~ 
prorrogáveis automaticamente por períodos de um ano, salvo se uma das 
Partes Contratantes comunicar à outra, com antecedência mínima de 6 (seis) 
meses, sua decisão contrária. 

2. O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das 
Partes Contratantes e seus efeitos cessarão 6 (seis) meses após a data da 
denúncia. 

3. A denúncia não afetará os programas e projetas em execução, 
salvo quando as Partes Contratantes convierem diversamente. 

ARTIGO YI 

1. As divergências na interpretação e implementação deste Acordo 
serão resolvidas pela negociação entre as Partes Contratantes. 
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2. O presente Acordo entrará em vígor no momento em que as 
Partes Contratantes entreguem uma à outra notificação por escrito tle que 
forl).m cun1pridos os requisitos legais internos para sua entrada em vigor. 

3. Este Acordo substituirá o Acordo Básico de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Bolívia, firmado em ·1 O de julho de 12?3. 

Feito cm Fortaleza, em f+ de tlezembro de 1996, em dois 
exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente autênticos. 

!'EDERA TIV A DO BRASIL 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

Projeto de Decreto Legislativo no 87, de 1997 
(N° 387/97, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Bra
sil e o Governo do Reino dos Países 
Baixos relativo ao exercício de ati--
vidades remuneradas por parte de de
pendentes do pessoal diplomático, 
consular, administrativo e técnico, 
celebrado .em Brasília, em 31 de julho 
de -1996. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
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Art. 1 o. Fica aprõvádo o texto do Acordo entre 0 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo-do Reino 

dos Países Baixos relativo ao exercício de atividades 

remuneradas por parte de dependentes do pessoal diplomático, 

consular, administrativo e técnico, celebrado em Brasília, em 

31 de julho de 1996. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Brasília, 31 de julho de 1996. 

DAI/DPL'DE-1' Ol /PAIN-BRAS-HOLA 

Senhor Embaixador, 

Tenho 'a honra de propor a Vossa Excelência, em nome do Governo da 
República Federativa do Brasil, o seguinte Acordo relativo ao exercício de atividades 
remuneradas por parte de dependentes do pessoal diplomático, consular, 
administrativo e técnico. 

1. O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos 
Países Baixos concordam que, com base no princípio da reciprocidade, os 
dependentes do pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico de uma das 
Partes Contratantes, designado para exercer missão oficial na outra, como membro de 
Missão diplomática, Repartição consular ou Missão junto a Organismo Internacional 
com sede em qualquer um dos dois países, poderão receber autorização para exercer 
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atividade remunerada no Estado acreditado, respeitados os interesses nacionais. A 
autorização em apreço poderá ser negada nos casos em que: 

a) o empregador for o Estado acreditado, inclusive por meio de suas 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista; 

b) afetem a segurança nacionaL 

2. Para fins deste Acordo, são considerados "dependentes" os familiares do 
pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico, apresentados naquela 
qualidade pelo Estado acreditado. 

3. a) O exercício da atividade remunerada por dependente, no Estado 
acreditado, dependerá de prévia autorização de trabalho do Governo local, por 
intermédio de pedido formulado pela Embaixada junto ao Cerimonial do Ministério 

. das Relações Exteriores. ApÓs verificar se a pessoa em questão se enquadra nas 
categorias definidas no presente Acordo e após observar os dispositivos internos 
aplicáveis, o Cerimonial informará oficialmente à Embaixada que a pessoa tem 
permissão para exercer atividade remunerada., sujeita à legislação aplicável no Estado 
acreditado. 

b) Nos casos de profissões que requeiram qualificações especrms, o 
dependente não estará isento de preenchê-las. As disposições do presente Acordo não 
poderão ser interpretadas como implicando o reconhecimento, pela outra Parte, de 
títulos para os efeitos do exercício de uma profissão determinada. 

4. Para os dependentes que ex;erçam atividade remunerada nos tem1os 
deste .Acordo, fica suspensa., em caráter irrevogável, a imunidade de jurisdição civil e 
administrativa relativa a todas as questões decorrentes da referida atividade. 

5. Para os dependentes que. exerçam atividade remunerada nos termos 
deste Acordo ·e que gozem de imunidade de jurisdição penal, aplicar-se-ão, quando 
acusados de delito cometido em relação a tal atívidade, as seguintes regras no tocante 
àquela imunidade: 

a) se o Estado acreditado solicitar por escrito a renúncia à 
imunidade, o Estado acreditante considerará seriamente a referida 
solicitação; 
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b) a renúncia à imunidade de jurisdição não implica renúncia à 
imunidade de execução, a qual deverá ser objeto de nova solicitação e 
nova renúncia expressa. Em tais casos, o Estado acreditante também 
considerará seriamente a possibilidade de renunciar à imunidade de 
execução. 

6. Os dependentes que exerçam atividade remunerada nos termos deste 
Acor,do perderão a isenção de C!lmprimento das obrigações _tributárias e 
previdtmciárias decorrentes da referida atividade, ficando, em conseqüência, sujeitos 
à legislação de referência aplicável às pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no 
Estado acreditado. 

7. A autorização para exercer atividade remunerada por parte de um 
dependente cessará quando a pessoa de quem ele é dependente encerrar a função 
para a qual foi nomeada pelo Estado acreditante. 

8. A aplicação deste Acordo poderá ser estendida às Antilhas Neerlandesas 
e/ou a Afuba através de notificação pelo Governo do Reino dos Países Baixos ao 
Governo da República Federativa do Brasil. 

9. Cada Parte notificará à outra o cumprimento dos respectivos requisitos 
legais internos necessários à entrada em vigor deste Acordo, a qual se dará no 
primeiro dia do segundo mês seguinte ao da última notificação. 

1 O. Cada Parte poderá manifestar, por via diplomática, sua intenção de 
denunciar o presente Acordo. Neste caso, a denúncia surtirá efeito, a partir do 
primeiro dia do sétimo mês após o recebimento da notificação. 

11. Caso o Governo do Reino·dos Países Baixos esteja de acordo com as 
propostas apresentadas, esta Nota e a Nota de resposta de Vossa Excelência em que 
se expresse a concordância de seu Governo constituirão um Acordo entre a República 
Federativa do BraSil e o Reino dos Países Baixos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
da minha mais alta consideração. 

LUIZ FELIPE LAMPREIA 
Ministro de Estado das Relações Exteriores 

da República Federativa do Brasil 
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M-ENSAGEM No 1001, DE 1996 

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do 
Reino dos Países Baixos relativo ao ex:ercício de atividades 
remuneradas por parte de dependentes do pessoal diplomático, 
consular, administrativo e técnico, celebrado em Brasília, em 31 
de julho de 1996. 

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES; DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E 
DE REDAÇAO (ART. 54)) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

De conformidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da Constíruição Federai, 

submeto â elevada consideração de Vossas Excelências~ acompanhado de Exposição de Motivos do 

Senhor !vfinistro de Estado,. Interino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o Govern9 

da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Palses Baixos relativo ao exercício de 

atividades remuneradas por parte de dependentes do pessoal diplomâtico, consular, administrativo e 

têcnico. cefebrad<? em Brasilia,. em 31 de julho de 1996. 

Brasília. 22 de outubro de 1996. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W 420/CGPI·MRE- DIMU, 
DE 20 DE SETEMBRO DE 1996.' 

DO SR MINISTRO DE ESTADO INl ERINO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo 

texto de Acordo por troca de Notas entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Reino dos Paises Baixos relativo ao 

exercício de atividades remuneradas por parte de dependentes do 

pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico, 

celebrado em Brasília, em 31 de julho de 1996. 

2. O presente Acordo - semelhante aos assinados com os 

Estados Unidos da Am.êrica, o Canada e a Grã-Bret.anha (em 1987) , 

com a Argentina (em 1991), ~om o Chile, a Colômbia e o u~~ai 

(em 1993), com a Dinamarca,. Venezuela e Austrâlia (em 1994), 

RepUblica Do~inicana (em 1995} e França (maio de 1996) 

reflete tendência a~úal de estender aos dependentes dos agentes 

das Missões oficiais a oportunidade de 'trabalhar no exterior, 

pe.t"':l.itindo-lhe~ 

profissional. 

o enriquecimento de sua experiência 

J 4 Com etei to, __ as novas gerações do serviço diplomatico 

brasileiro reivindicam espaço profissional autõnomo, no 

exterior, para seus dependentes - cônjuges em especial - que 
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reclama~ atividades outras que a mera função de acompanhacento 

do func~onario transferido a outro pais. 

4. Em vista do que precede, pei."""mito-me subn:.eter a Vossa 

Excelência o anexo proj etc de Mensagem ao Congresso Hacional, 

juntamente com as cópias autênticas do Acordo, com vistas a seu 

encaminhamento a apreciação do Poder Leg_islativo. 

Ministro de Exteriores 

Brasília, 31 de julho de 1996. 

(A C omissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

Projeto de Decreto Legislativo no 88, de 1997 
(N" 438/97, na Câmara dos Deputados) 

Setembro de 1997 

Aprova o texto do Acordo de Coopera
ção para o Combate ao Narcotráfico e 
à Farmacodependência, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados pnidos 
Mexicanos, na Cidade do México, em 18 
de novembro de 1996. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. Fica aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação para o Combate ao Narcotrafico e à 

Farmacodependência, cel.ebrado entre o Governo da República 

Federàtiva do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, 

na Cidade do México, em 18 de novembro de 1996_. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 
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complementares que, nos termos do inciso 49 da 

Constituição .Federal, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

acQBQO DE COOPERA CÃO ENTRE O GOVERNO FM RfptJUI!Có rEPERATIYA 
DQ DRA$If fOÇQYFRNO DOS FSIAQOS UNIDOS MEXICANOS PARA O 

CQMBATE AO "11\RCO!BÁFICQ E A FAKMAí'ODFf•FNp(;N("!A 

O Governo da República Federativa do Brasil 

e 

O Governo dos Estados Unidos Mexicanos 
(doravante denominados .. Partes Cont~tantcs""}. 

Conscientes de que o narcotrâlico e a làrmacodependência 
representam uma séria ameaça às estrulllr::is politicas. cconômicas e 
sociais. :1 saúde da sociedade e â trnnqüilidade pública; 

Coincidindo na necessidade de proteger a vida e a saúde de 
seus respectivos povos contra os graves efeitos da lànnõlcodepcndência. do 
narcotrilfico e de seus delitos conexos. e reconhecendo que essas condutas 
devem ser combatidas de forma integral. em especial a prevenção e a 
redução da demanda ilícita de entorpecentes e substânci:~s psicotrópicas. o 
controle da oferta. :l suspensão do trâfico ilícito. n tr.:Jtamento e a 
reabiJitilç:lo; 

Preocupados com o incremento t.lo narcotráfico, a 
farmacodependência e seus delitos conexos como a lavagem de dinheiro. o 
crime organizado, o desvio de precürsores quhnicos. o tráfico i legal de 
annas e o tráfico de pessoas e bens; · 

Reconhecendo que o combate deste t'i!nômeno requer a adoção 
e aplicação ctotiva de leis estritas e modernas que permitam prevenir e 
sancionar e~ta conduta criminosa e seus delitos conexos, assim como a 
estrutUraÇão de órgãos de investigação e prestação de justiça eticientes e 
plenamente capacitados, que Contem com os recursos humanos e materiais 
necessários para t3zer face ao problema; 

Dispostos a out9rgarem-se a cooperação mútu~ necessária 
·narR combater efetivarncnte o narcotrâfico e a tàrmacodependênciª e seus 
d~~;s-~-~~~~os. em ~o de suas característicaS de· fenômenos de natureza 
e alcance internacionais; 

Animados pelo objetivo de que ::1 cooperação a cjue se refe~e o 
presente Acordo deve comple1T1cntar :1quela que :nnbas as Partes 
Contr.Uantes se outorgarão no cumprimc:nto da~ obrigações internacionais 
que ilSSumam confOrme a Convenção dm;. Nações Unidas contra o Tráfico 
Ilícito t.le Entorpecentes t~ s~ohst:incfas Psicotrôpicns (doravante 
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denomimu.Ja .. A Convenção .. ) :t«.iotada cm Viena. Austria. cm 20 de 
dezembro de 1988; 

Acordam o scguimc: 

t\RJ.Iillll 
AICJ:nce Uo t\t ordo 

1. O propúsitn do pn·s«.~ntc .1\n,rdo C. pnm!nvcr :: •:noperaçao 
!.!ntrc as Partes_,(. , .. ,tt.alrl.we-:~ a fmt Jt! tp·e r:nss3m ·:·:nO:!tcr com 1naior 
etic:lcia o nnrcorráfico. :i !b.rnmcmJ<.'pC"udêncin e s.:us oditos conexo~. 

como ::r. lavoq,•m <..:(' din!~..:.iro. 'l c·rimc .lf:!:l!~i7.Jd~··. , t!c :vin ~!t: 7·~·cursorcs 

auimicus. o tráfico ilegal de nrmas e o tró.ticp de pessoas c hcns. 
fcnõmenos que transcendem as fronteiras de ambas as P~utes. 

2 As Partes Comratames cumprirão $ti:IS ohrigaçtlt.•s dt!.-ivnd~J$ 
.J., prr:sc11te Ac&rdv ~:mfu:nh! ~l::i t;.:n.:orillS ,i~ .'utc~<h:icrmi: •. :.·àu. fl,k· 

mtcr. cnçà11 oc:r.; as::.u:Hos •ntcr:!OS. :gual~iac.k j11!'1 Jica c 1 t•o:~,t.~i:o a 

!n~...:gu !.·~:.:. 1 ::rill ri ..li d.1::: F H~!du · 

3. Uma Parte Contra!ante não exercerá nu tl.!'rritõrio úa outra 
Parte Contratante competências ou runçõeS que correspondam 
~xclus:v:uncnlc ~i.s autorú.lat.lcs desta uutm Pane Comralamc. contOrme seu 
Jireito interno e soberania nacionaL 

ARlli.!illl 
Ãmhito df• Cooperadio 

1. As P-artes Contratantes tomarão as medida.<; de cooperação 
necessãrias pnra d.ar pleno efeito. entre :tmbas e de maneira. mais cf1ca7 .. às 
obriga.;ões que assumam coni'Orme a Cnt~vcm;ão e prncurnrão rc:tlizar a 
referic.kl coopcr.lc;ão. nil mcdidil do pns$ivcL cunfonne os objetivos c 
recomcnd::u;ões dn mesma. 

A desig.naçãn e aplicaçãO de recursos humanos. linanceiros e 
materiais necessàrios para a execução de programas concretos cm matéria 
de t'(1mbatt- ·ao narcotr.:ifico e- :1 f:1rmacodeo!"'~ndC:m·i:t. ~..·ujo1~ ;u;ôcs :-::crào 
realizadas em um marco de C("~-rt."spon::><Jhititlndc. !'t.:ràn dctinidas cm cada 
f...aso pelas Po.Jr1es c 'ontrat~mtc.~. !la medida de :-.uas poss1bil'idadcs 
orçmncr•t:iri~L'i. 

1. Em atenção ao disposlll no :\rtigo l. a ~..·nopcr:.u;~iu a que se 
retere n presente Acordo procurará realiz..1r programas. cm cada um dos 
Estados. destinado!-' a: 

a) reduzir a demanda ilícita úe entorpecentes e 
substâncias psicotrópicas mediante atividades de 
prevenção. tratamento e intbnnação pública:_ .. 

b) estabelecer sistemas . elicazes de intercâmbio de 
infonnações em matéria de combate ao narcotráfico. à. 
rarmacodependência e seus delito.c; conexos. como a 
lavagem de dinheiro, o crime organi7.ado. o des,~io de 
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precursores químicos. o trálico' ilegal de arm:ts e o tráfico 
de pessoas e bens. com absoluto respeito â. competência das 
autoridades nacionais~ 

c) analisar as possibilidades de treinamento dos recursos 
humano~ para retOrçar as. ações integrais de luta contra o 
narcotrático. através de cursos. seminários e congressos de 
capacitação; 

d) d~ maneira gernl. todas aquela~ atividades 
considerem peninentes para alcançar uma 
cooper.~ção entre as Partes Contratantes. 

ARTIGO III 
Mecanismo de Cooperação 

que se 
melhor 

Para os efeitos do Artigo II deste Acordo. as Partes 
Contratantes concordam em estabelece:r um Comitê Brasil-México de 
Cooperação contra o Narcotnifico. a Farmacodependênci:t e seus Delitos 
Conexos (doravante denominado "'o Comitê""). 

ARTIGO IV 
Composição do Comitê Brasil-México úe Cooperação 

I. O Curnitê será intP:grado pelas aU.torid:1des que as Partes 
Contratantes designem. 

2. No caso da RepUblica Federativa do Brasil as autoridades que 
integrarão o Comitê serão o Conselho Federal de Entorpecentes 
(CONFEN). o Deparumento de Policia Feder~! tDPF) c o Ministério das 

· Relações Exteriores. 

3. No caso dos Estados Unidos Mexicanos as nutoridades- que 
integrarão o Comitê serão a Secretaria de Reiõlçües Exteriores e a 
Procuradori~ Geral da República. 

4. As autoridades de ambas as Partes Contratantes poderão 
solicitar das instituições pUblicas e privadas dos seus respectivos Estados 
relacionadas com a matéria do presente AcÔrdo. a prestação de assessoria 
especialiZõlda e a assistência técnica que delas se requeiram. 

ARTIGO V 
Funções do Coonit<: 

I. O C"omir.ê terá como função principill IOrmular. mediante 
consenso das amoridades de ambas as Partes Contrnt::ui.tt!s. recomendaçües 
aos oespectivos Governos sobre a maneir.:l mais t:ICtiva. pura realizar ::1 

coopernção e para tomar cfic:~7.es as obrig.:tç6es assumidas pelo presente 
Acordo. contbrme a Convenção e os objctivos recomendados· para tal 
propósito. 

2. Cada autoridade submeterá as recomendações do Comitê a 
seus respectivos Governos. 

3. No desempenho de sua função principal. o Comitê realizorá 
outras funções complementares para promover. no âmbito do combate ao 
nateotrálico e à fannacodependência. a aplicação mais eficaz de outros 
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instrumentos convencionais de caráter l:ilateral vigentes entre as Partes 
Contratantes e os que se adotem no futuro. incluindo os referentes à 
extradição. assistência mUtua em matéria legal e execução de sentençõlS 
penais. As referidas funções serão realizadas confOrme o estabelecido no 
parágrafo I deste Artigo. 

ARTIC!O VI 
Reuniões do ComitC 

I. O Comitê se reunirá ern lugar e dnt:l que. pd3 vi~1 diplom::itica. 
determinem as autoridades. d~vendo cada P::mc Contrat::tnte ser 
alternativamente sede das reteridas reuniões. 

2. Durante suas reuniões. o Comitê nprovarã st.~us informes e 
todas ns suas recomendações e decisões acordadas pelas aUloridades. 

ARTIGOYU 
Entrada em Vigor 

O presente Acordo entrará em vigor na data f!tn que os 
Governos das Partes Contratantes noti ti quem. por via diplomâtica. o 
cumprimento de todos os requisitos de seus respectivos ordenamentos 
jurídicos internos. 

ART!<JO V iii 
Duração e Término do Acordo 

O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer uma 
das Partes Contratantes. mediante comunicação. por escrito e pór via 
diplomática. Ne~te caso. o Acordo terminará 4 (quatro) meses depois da 
data de entrega da referida comunicação. 

ARTI"GO lX 
Revisão 

As Partes Contratantes poderão revisar as, disposições do 
presente Acordo e as modificações ou emendas resultantes entrarão em 
vigor de conformidade com o Artigo VIL 

Em te do que. os abaixo assinados. devidamente autorizados 
por seus respectivos Governos~ firmam o presente Acordo. 

Feito na Cidade do México. em 18 de novembro de 1996. em 
dois exemplares originais. nos idiomas português e espanhol. sendo ambos 
os textos igualmente autênticos. · 

Sebast15? ~o Re~o Parros 
Secre1;.á.::"".J.o-Ger.:tl 

das Re~aç3c3 E~teriores 

Rafael F.~trada S5mano 
Subprocur~dor Juridico d~ I 

Procuradoria C~ral d~ R~públtc~ 

Setembro de 1997 
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Aviso n.l 1 79 - SL"P:\RfC Civil · 

Brasliia. :'3 de janeiro de 19Q7. 

Senhor Primt:lrO s~cretano. 

Encaminho a essa SecrerariJ. \fensagcm do Excclenussimo Sc:nhor Presidente d:1. 

Republica relativa. ao texto do .·\corOo de Cõoperaçio p:rra o Combate JO :":arcotrafico c: .1 

MENSAGEM No 142, DE 1997 

Senhores Membros do Cor.gresso Nacional .. 

De conformidade com o disposto no anigo 84. incíso~Vlll. da Constituição FederaL 

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências_ acorilpanhado de Exposição de Motivos do 

Senhor Ministro de Estado das Relações E:tteriores. o texto .do Acordo de Cooperação para o 

Combate ao Narcotrãfico e à Farmacodepcndência.. celebrado entre o Governo da RepUblica 

Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos. na Cidade do México. em !8 de 

novembro de'l996 

Brasdia. 29 de janeiro de !997 

EYPOSIÇÃC DF llr.OT'vos N• ~29'MRE, OE 23 or: .!J!NEIRO o~ 1997 
DO St=NHOR MIIJISTRO OE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

J:.xcele~1t~i:::~.imo Senhor .P'-:::-esidc;n~:c •"!a R~pub}.ic-::: 

Excelência o ana;to Ac::n .. ·.do d.c Ccoperac;;:ão para o co·mbate ao 

NarCotrafico e à Farnacodependência, firmado entre o Governo da 
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R~pUblica Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 

Mexicancs, na cidade do México, em 18 de no•Jcrtb:-o cte 1'J96. 

2. Sucint~mcm:e, c ."'-curdo presc-reve seg"Wintc~ 

resp •• nsabj .Lldac:1a-s .:-esp:~ct:.i vas 

leqi~iaçoes e obrigaç~es intern~~ionais: 

e 

suCst.:~.ncias psicotropl.C::ls. mediante atividades <i e ~revençào, 

tratamento .. ~ intormac~o publica: 

b} est:tb~leci:::ento dt1 si~temas eficazes de l:1tcrc:lmbio de 

infor:o:t:ac6es. em ~atêria de combate ao narcotráfico, 

farmnc:::Jdepend&ncl.a e seus deli tos conexos, como '1 lavager.t de 

dinhP.l.~o, o crime ~rgani~ado, c desv1o de pre~urso~cz q~1rniccs, o 

tràf.:.::::o ilenc:..l de armas e o triiico de pessoas e bP.ns, com .lbsol'..l"CO 

cespeLtO a competén~l~ d~s ~utoriC~~es nacional~; 

c; anál1::e •.!.as oos::;ibil~ctades t!P. t:-einaü.E:mto dos rec;urscs 

humanos para retorçar d.S aç:óes inteqr<J.lS oe Luta ..:entra o 

narcotr~tico. atro.ves ie cursos. seminarios ~ congressos :i e 

capacitac;:ão, e 

d) de .~.aneir~ ge::-al~ todas ...t.q•.telas .J.t:.iv~d.aaes. •-1ue se 

considere~ pertinentes ~a~~ alcançar uma melhor ~ooperscão entre as 

?artes Cont~3tante~. 

J. Tendo ei!l •Jist='l c-. re!!!"i·:tncia Jos p:-~nclpius e proposit.:Js 

.H.: ~1'arcot=-:lf i=:::~ 

Farma1:,..,de~··n~:-:!:f!:lC" ~ ~ P.:r!"::"~ ::> ~r as 1 l ~ ~ Méxl.c:J, permi t:.o-me submeter =i 

Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao congresso Nacional~ 

para quB:"'·o referido ato internacional bilateral seja encaminhado à 

apreciação do Poder Leq~slativoa 

Raspei tcsamente •. 

çz;__Bf?~ 
LUIZ FELIP~ LAMPREIA 

Ministro de Estado das Relações Exteriores 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

Setembro de I 997 
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.. 

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRET-ÁRJO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

No 151197, de ~16 do corrente, encaminhando ao 
Senado Federal Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado no 146, de 1992 (n° 4.695/94, naquela Casa), de 
autoria da Senadora Júnia Marise, que dispõe sobre a 
inclusão do Vale do Jequitinhonha do Estado de Minas 
Gerais na área de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

É a seguinte a emenda encaminhada 

EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO No 146, DE 1992 

(No 4.695/94, naquela Casa), que "dispõe sobre 
a inclusão do Vale do Jequitinhonha do Estado 
de Minas Gerais na área de atuação da 
Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste ·SUDENE." 

Dê-se ao art. 1° de Projeto a seguinte redação: 

"Art. 1° - Para os efei.tos da Lei. n° 

3. 692, de 15 de dezembro de 1959, fica o Poder 

Executivo autorizado a i.nc1ui.r na área de atué!,ção da 

Superintendência do Desenvo1v±mento do Nordeste -

SUDENE os muni.cipi.os de A1menara, Araçuai, Bandeira, 

Beri.1o, Cachoeira do Pajeú, Cape1i.nha, Carai, 

Carboni. ta, Chapada do Norte, Comerci.nho, Corone1 

Murta, Couto Maga1hães de Minas, Datas, Diamantina, 
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Divi.sópolis, Felicio dos Santos, Felisburg~, 

Francisco Badaró, Itamarandiba, Itaobi.m, I tinga, 

Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, 

Malacacheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, 

Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, 

Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubi.m, Salto 

da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio 

Jacinto, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do 

Rio Preto, Serro, TuJ:malina e Virgem da Lapa, da 

região do Vale do Jequi tinhonha, no Estado de Minas 

Gerais; e os municípios de Baixo Guandu, Cola tina, 

Linhares, Marilândia, Rio Bananal. São Domingos do 

Norte; Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia 

Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré, 

Mantenópolis, Barra de São Francisco, Vila Pavão, 

Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus, 

Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, 

Ecoporanga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro 

Canário, da região norte do Estado do Espírito 

Santo." 

PROJETO ORIG~NAL APROVADO PELO SENADO FEDERAL 

DispiJe sohre a inclusão do Vale do 
Jequitinhonha do F:.~tado de Minas Gerais na 
área de atuar;i'ío da Superintendência do 
.Deseni'O!I•imento do Nordeste - SUDENE. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. lo Para os efeitos da Lei 11° 3.692, de 15 de dezembro de 
1959, fica o Poder Executivo autorizado a incluir na área de atuação da 
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Superintendênc!a <lo uesenvolvnnento do Nordcste-SUDENE, os mumctptos de 
Almenara, Araçuaí, Bandeira, Bcrilo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, 
Chapada do Norte. Comercinho, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, 
Diamantina, Divisópolis, Felício dos Santos, Fclisburgo, Francisco Badaró, 
Itamarandiha, ltaobim, !tinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Malacacheta, 
Mata Verde; Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cmzeiro, Padre Paraíso, 
Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da Divisa, Santa 
Maria do Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do 
Rio Preto, Serro, Turmalina, Virgem da Lapa, da região do Vale do Jequitinhonha, do 
Estado de Minas Gerais. 

Art. r O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no 
prazo de sessenta dias. 

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

SENADO fEDERAL, EM 1)6 DEJULIIO DE 1994 

LEGISLAÇÃO CITADA 

ANEX~" PFT h COQRI>EN"ÇÀO DE COMISSÕES PFRM.!>,)J'.EH'i'ES 

LEI N.0 3.692, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1959 

Institui • Superintendência do Desenvol
vfmenl.o do Nordeste. e dá o:utras provi
dências. 

·····----···-··-----··-------~~~3~----------------

(A Comissão de Assuntos Económicos.) 
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PARECERES 

PARECER No 498, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 116, de 1996 (n° 275196, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão 1l Carícia Radiodifusão Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
jreqüência modulada na cidade de Correntina, 
Estado da Bahia. 

Relator: Senador Waldeck Ornelas 

1. RELA TÓRIO 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 116, de 1996 (n° 275, de 1996, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Carícia Radiodifusão Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada na 
cidade de Correntina, Estado da Bal1ia. 

Por meio da Mensagem Presidencial no 100, de 1990, o então 
Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria no 13, de 9 de janeiro de 1990, que outorga pennissão para 
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos tennos do art. 49, inciso 
XII, combinado com o § I o do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composiçãó acionária do empreendimento 
Caícia Radiodifllsão Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação 
• Teófilo Pedro da Silva Guerra 12.000 
• Rafael de Souza Rocha 9.000 
• Antônio Donizete Neves 9.000 

TOTAL DE COTAS 30.000 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Infonnática da Câmara dos Deputados, tendo 
recebido parecer favorável de seu relator, Deputado José Jorge, e 
aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 

Setembro de 1997 
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2. VOTO DO RELATOR 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, 
dos atos que outorgam e renovam concessão, pennissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
praticados pelo Poder Executivo, nos tennos do .~. 223 da Constituição 
Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislàtivo, às fonnalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 39, de 1992. Essa nonna 
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 Comissão de 
Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha 
o PDL n° 116, de 1996, evidencia o cumprimento das formalidades 
estabelecidas na· Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
Carícia RadiodifUsão Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais 
para habilitar-se à outorga da permissão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo, originário da Câmara dos 
,utados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
WALDECK ORNELAS: RELATOR 

HUGO NAPOLEÃO 
SEBASTIÃO ROCHA 
FRANCELINO PEREIRA 
ROMEUTUMA 
ELCIO ALVARES 
SÉRGIO MACHADO 
FERNANDO BEZERRA 
VILSON KLEINÜBING 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABO R JÚNIOR 
JOSÉ FOGAÇA., 
JEFFERSON PERES 
ABDIAS NASCIMENTO 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO NQ 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e critérios 
para a apreciação dos ates de outorga e 
renovacão de concessão, permi·ssão e auto
rizaçãÕ para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 112. o e-Xame e a apreciação pe 1 a Comi s
são de Educação dos atas de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. obedecerá às seguintes for
malidades e critérios: 

I _ QUanto aos de renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações; 

b) requerimento da concessionária 
missionária solicitando a renovação. 
deverá constar a declaração de que 
fringe as vedações do § 512. do art. 
Ccns~ituição Federal; 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dia cem suas obrigações sociais e contribui
ções sindicais. nos termos da legislação em 
viQor:: 

d) certidão de quitação de tributos; 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções; 

f) lau~o de vistoria técnica do Dentel: 

·g) informação do Oentel sobre a existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to. de QualQuer 1nfração cometida pela emis
sora durante o último período de vigência de 
sua concessão ou permissão: em caso positi
vo. a documentação integral do processo re
lativo à infração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

h) parecer da Diretoria Regional do Dente1 
e da Secretaria ·Nacional de ComunicaçõeS so
bre o requerimento; 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o período de vigência da outo~ga. 
nos ouais se esclareça se os reauerentes to
ram cedentes ou concessionários de cotas. 
ações .ou ou~ros ~elos de trans~erência do 
controle direto ou indireto da sociedade: 

j) informação~ pela emissora.,da p~ogra~
çãa semanal que venha senda executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de re.tr"ansmls
são; 

1) manifestações de apoio ou contestaÇão à 
renovação da concesSão. apresentadas em 
qualquer instância durante o processe; 

m) declaração firmada peles diretores e 
administradores das emissoras. de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permiss1onár1a.d9 mesmo t1po de ser
Viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nicipio cu em mun~cfpio .cont!guo; 

II _ ~uanto aos. de concessão: 

a) exposição de motivos do Ministre dos 
Transportes e das Comunicações. da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação; 

b) requerimento das entidades que pleitea
ram a concessão ou permissão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do § 5~ do art. 220 da Constituição 
federa 1; 

C) cópia de edital que abriu a 
concorrência; 

d) cópia de todos os -documentos apresenta
dos pelos concorrentes em cumprimento aos 
Itens do edital. especialmente: 

1) ates constitutivos e alterações sub
seqüentes das sociedades; 

2) quadre socletãrio atuallzado. do qual 
constem o número. valor e o tipo de aç6es de 
cada sócio; 

3) certidão de qu1~ação de tributos por 
parte de cada acionista ou cotista: 

4) documentos relativos a cada acionista 
ou cotista; 

5) demonstração de recursos técnicos e fi
nanc~iros; 

6) .Proposta de programação a ser desenvol
vida. detalhando o periodo dedicado a jorna
lismo e a debateS de temas lo=ais e regio
nais; 
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7) ~vc11tuat5 alterações no contrato so
e•.:: 1: 

8) cópia do contrato para execuçáo dos 
serv1ços de radiodifusão; 

e) estudos têcn1cos apresentados pelas en
tioades e sua avaliação pelas diversas ins
tâncias da Secretaria Nacional de 
Comunicações; 

f) levantamenLo da capacidade econômica da 
Cldade pretendente; 

g) estudos de viabilidade económica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
nv Básico de Dist~ibuição de canais 
correspondente: 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secreteria Nacional de Comunicações em rela
Ção às propostas apresentadas; 

i ) informação 
esclarecimentos 
cada pretendente; 

de eventuais exigências ou 
adicionais solicitados a 

j) informação oficial do Ministério dos 
.Transportes e das comunicações sobre a par
t 1 c'1 pação das empresas pretendentes ou de ·
qualquer de seus sócios em qualquer outra 
emissora de rádio ou t!>)~visão no Pafs e, em 
case afirmativo. indich~ao do local da con
cessão ou permissão. potência da emissora e 
vincules com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

_ 1) informação sobre a existência de previ
são de novos canais para. a localidade: 

m) informação sobre a composição acionária 
e vinculas de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio ou con
testaçóes a qualquer das sociedades preten
dentes: 

o) em caso de igO~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros. a informação das razões 
que levaram à escolha da vencedora: 

p) infrações registradas no Dentel quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acionistas da entidade pretenden
te; 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure o cumprimen
to. em particular, na programação. do dis
posto nos arts. s~. incisos IV e xrv. 220 e 
221 da Constituição Federal; 

. r) do"cumentos que deram or1gem à abertura" 
da 11c1tação: 

s) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das emissoras de que não 
particlpam de d1reção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viçO de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nicípio ou em municipio contíguo. 

Parágrafo único. Constarão ainda, do pro
cesso. os documentos resultantes das 
anál1ses e consultas feitas pela Comiss~o. . 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta. como fator positivo. para uma conélU
são favorável à outorga ou r~novação. o fa~o 
de existir. nos autos. comprovação: 

I _.de 
cultural, 
tiva; 

maior tempo dedicado à produção 
educacional, artística e informa-

II de maior nivel de compromisso com a 
promoção da cultura nacional. regional ou 
local; 

III de maior nivel de compromisso com os 
valores éticos e sociais da pessoa e da fa
mil·ia; 

IV_ de oferecimento de maiores facilida
des de ~articipação da população como SUjei
to do processo comunicativo. 

-·> Art. 3~ A Comissão de Educaç:ão. por deli
beração da maioria de seus membros. poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
recebimento do processo. audiência pública. 
a ser anunciada pela imprensa oficial. 

§ 1~ A Comissão. por deliberaç:ão da maio
ria de seus membros. relacio~arâ as autori
dades e lideranças do município. sede da e
missora interessada. que deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

§ 2.2 Do anúncio, pela imprensei oficial·. 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo anterior, que 
tratem dos requisitos constantes do art. 2~-

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 1~ de julho de 1992. 
senador Mauro Benevides, Presidente. 

Publicado no CCN (Seção II). de 3-7-92. 
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PARECER No 499, DE 1997 

1. .Relatório 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 117, de 1996 (n° 276/96, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova permissão outorgada à Rádio Liberdade de 
Cantaru Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em jreqüência modulada na 
cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco. 

Relator: Senador Joel de Hollanda 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 
117, de 1996 (n° 276, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova permissão à Rádio Liberdade de Caruaru Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caruam, Estado de 
Pernambuco. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 346, de 1992, o então Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria n° 67, de 
22 de junho de 1992, que renova permissão· para exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos tennos do att. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do att. 
223 da Constituição Federal. 

É a seguinte· a composiÇao acionária do empreendimento Rádio 
Liberdade de Caruaru Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista 

• Luiz José de Lacerda 
• Raimundo José de Lacerda 
• Heleno José de Lacerda 
• José da Silva · 

TOTAL DE COTAS 

Cotas de Participação 

7!.000 
1.200 

800 
200 

73.200 
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O presente projet.o foi examinado pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia. Comunicação c Infonnática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer tàvorável de seu relator, Deputado Luciano Fizza!lo, e aprovação unânime 
daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o 
Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

2. Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos 
que outorgam e renovam concessão, per.missão ou autorização para que se executem 
serviços de radiodifusão sonora e & -sons e imagens, praticados pelo Poder 
Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta 
Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 
39, de 1992. Essa n<;mna interna elenca_uma série de infmmações e exigências a 
serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão 
de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL n° 
117, de 1996, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na 
Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Liberdade de t.aruaru 
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da 
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo, originário da Câmara dos Deputados. 

<\ala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

ABDIAS NASCIMENTO: PRESIDENTE EVENTUAL 
JOEL DE HOLLANDA: RELATOR 

HUGO NAPOLEÃO 
JOSÉ FOGAÇA 
SEBASTIÃO ROCHA 
FRANCELINO PEREIRA 
ROMEUTUMA 
ELCIO ALVARES 
SÉRGIO MACHADO 

VILSON KLEINUBING 
FERNANDO BEZERRA 
W ALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABOR JÚNIOR 
ESPERIDIÃO AMIN 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N2 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e critérios 
para a apreciação dos ates de outorga e 
renovação de concessão, permissão e auto
rização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ O exame e a apreciação pela Comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiod1fusão sonora e de 
sons e imagens. obedecerá às seguintes for
malidades e critérios: 

I _quanto aos de renovação: 

a) exposição je motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações: 

b) requerimento da concessionária 
missionária solicitando a renovação. 
deverá constar a declaração de que 
fringe as vedações do§ 5~ do art. 
Constituição Federal: 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dia com suas obrigações sociais e contribui
ções sindicais. nos termos da legislação em 
vigor: · 

d) certidão de quitação de tributos; 

e) relação de todos os empregados da em1s
sora. com as respectivas funções; 

f) laudo de vistoria técnica do Dentel; 

g) informação do Dentel sobre a existência 
ou não de processo de aouração. em andamen
to. de qualquer 1nfração cometida pela emis
sora durante o último período de vigência de 
sua concessão ou permissão; em caso positi
vo~ a documentação integral do processo re
lativo à infração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora~ 

h) parecer da Diretoria Regional do Oente1 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerimento; 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o periodo de v1gênc1a da outorga. 
nos quais se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionários de cotas. 
ações ou outr~s meios de ~rans~erência do 
controle dtreto ou indireto da sociedade; 

j) informação. pela emissora, da programa
ção semanal que venha sendo executada, dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de retransmis
são; 

1) manifestações de apoio ou contestação à 
renovação da concessão. apresentadas em 
qualquer instância durante o processo; 

m) declaração firmada pelos d1retores e 
administradores das emissoras. de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permissionãria _do·~mesmo tipo de ser
viço de r-adiodifusão. in~·telada no mesmo mu
nicípio ou em munlcipio contíguo; 

II quanto aos de concessão: 

a) expos1çao de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações, da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação; 

b) _requerimento das entidades que pleitea
ram~ concessão ou perm1ssão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do§ 5~ do ar~. 220 da Constituição 
Federal; 

c) cópia do edita1 que abriu 
concorrênc'ia; 

d) cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concorrentes em cumprimento aos 
itens do edital. especialmente: 

1) ates constitutivos e alter-ações sub
seqü~ntes das sociedades: 

2) quadr-o soc1etário atua1izado. do qual 
constem o número. valor e o tipo de ações de 
cada .sócio: 

3) certidão de quitação de ~ributos Por 
part~ de cada acionis~a ou cotista; 

4) documentos relativos a caca ac1onista 
ou cOtista: 

5) :demonstração de recursos técnicos e fi
nanceiros; 

6) ·proposta de programação a ser desenvol
vida. detalhando o período dedicado a jorna
lismo e a debates de t.emas lo-=ais e regio
nais: 
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7) eventuais alterações no contç~to so
cial; 

8) cópia do con1r.ato para execução dos 
serviços de radiodifusão; 

e) estudos técnicos apresentados pelas en
tidades e sua avaliação pelas diversas ins
tâncias da Secretaria Nacional de 
Comunicações; 

f) levantamento da capacidade econômica da 
cidade pretendente; 

g) estudos de viabilidade económica da im~ 
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Distribuição de Canais 
correspondente; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações em rela
ção às propostas apresentadas; 

1) informação de eventuais exigências ou 
esclarecimentos adicionais solicitados a 
cada pretendente: 

j) informação oficial do Ministério dos 
Transportes e das Comunicações sobre a par
tfcipação das empresas pretendentes ou de 
qualquer de seus sõcios em qualQuer outra 
emissora de rádio ou televisão no Pais e. em 
ceso afirmativo. indicação do local da con
cessão ou permissão. potência da emissora e 
vincules com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos canais para a localidade; 

m) in~crmação sobre a composição acionária 
e vínculos de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital: 

n) recursos ou documentos de apoio ou con
testações a qualquer das sociedades preten
dentes; 

o) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros. a informação das razões 
QUe levaram à escolha da vencedora: 

p) infraç5es .registradas no Dentei Quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acionistas da entidade pretenden
te: 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure o cumprimen
to. em particular. na programação. do dis
posto nos arts. 5~. incisos IV e XIV. 220 e 
221 da Constituição Federal; 

r) documentos que deram'origem à abertura 
da 1 ici tação; 

s) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das emissoras de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nic-ípio ou em município contíguo. 

Parágrafo 
cesso. os 
análises e 

único. Constarão ainda~ do pro
documentos resultantes das 

consultas feitas pela Comissão. 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta. come fator positivo. para uma conclu
são- favorável à outorga ou renovação. o fato 
de existir. nos autos. comprovação: 

I _ de 
cu! tura I. 
tiva: 

maior tempo dedicado à produção 
educacional, artistica e informa-

II de maior nivel de compromisso com a 
promoção da cultura nacional. regional ou 
local: 

III 
valoreS 
mf 1 i a: 

de maior nivel de compromisso com os 
éticos e sociais da pessoa e da ra-

IV_ de oferecimento de maiores facilid~~· 
des de participação da população como sujef-
to do processo comunicativo. 

Art. 3 2 A Comissão de Educação. por deli
beração da maioria de seus membros~ poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
recebimento do processo. audiência pública. 
a ser anunciada pela 1mprensa oficial. 

§ 1A A Comissão. por deliberação da maio
ria de seus membros. relacionará as autori
dades e lideranças do município. sede da e
missora interessada. que deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

§ 2~ Do anúncio~ pela imprensa ofJcial. 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo anterior. que 
tratem dos requisitos constantes do art. 2~. 

Art. 4~ Esta resolução, entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. s~ Revogam-se as diSposições em 
contrário. 

Senado Federal. 12 de julho de 1992. 
Senador Mauro Benevides. Presidente. 

Publicado no DCN (Seção II). de 3-7-92. 

-----------
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PARECER No SOO, DE 1997 

1. Relatório 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 118, de 1996 (n° 277196, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão deferida à TV Eldorado 
Catarinense Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina. 

Relator: Senador Vilson Kleinubing 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 118, de 
1996 (n° 277, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
concessão à TV Eldorado Catarinense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão) na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 406, de 1992, o então Presidente da 
República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 30 de julho 
de 1992, que renova cóncessão para exploração de canal de radiodifusão de sons e 
imagens, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1° do art. 223 da 
Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do empreendimento TV Eldorado 
Catarinense Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista 

• Jayme Sirotsky 
• Nelson Pacheco Sirotsky 
• Carlos Eduardo Schneider Melzer 
• Antônio Sebastião dos Santos 

TOTAL DE COTAS 

Cotas de Participação 

1.845 
1.385 
1.385 

23 

4.638 
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O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer 
favorável de seu relator, Deputado Leonel Pavan, e aprovação unânime daquela 
Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

2. Voto do Relator 

O processo de exame e aprec1açao, pelo Congresso Nacional, dos atos que 
outorgam e renovam concessão, permissão ou ·autorização para que ·se executem 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo, 
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do 
Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações e exigências a serem 
cumpridas pela entidade pr~tendente, 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 118, de 
1996, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n° 39/92, 
ficando caracterizado que a empresa TV Eldorado Catarinense Ltda. atendeu a todos 
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos 
pela aprovação do ato, na forma do Projeto_ de Decreto Legislativo, originário da 
Câmara dos Deputados. · 

Sala das Comissões, II de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
VILSON KLEINUBING: RELATOR 

HUGO NAPOLEÃO 
SEBASTIÃO ROCHA 
FRANCELINO PEREIRA 
ROMEUTUMA 
ELCIO ALVARES 
SÉRGIO MACHADO 

FERNANDO BEZERRA 
WALDECKORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABOR JÚNIOR 
JOSÉ FOGAÇA/ 
JEFFERSON PERES 
ABDIAS NASCIMENTO 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N2 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e critérios 
para a apreciação dos atos de outorga e 
renovação de concessão, permissão e auto
rização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 2 o exame e a apreciação pela Comis
são de Educação-dos atas de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. obedecerá às seguintes for
malidades e cri tér.J os: 

I _quanto aos de renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações; 

b) requerimento da concessionária 
missionár1a solicitando a renovação. 
deverá constar a declaração de oue 
fringe as vedações do§ 5~ Do art. 
Constituição Federal; 

ou per
da qual 
não i n-
220 Da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dfa com suas obrigações sociais e contribui
ções sindicais. nos termos da legislação em 
vigor:· 

d) certidão De DU.itação De tributos: 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções; 

f) laudo de vistoria técnica do Dentel: 

g) informação do Dentel sobre a existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to. de Qualquer infração cometida pela emis
sora durante o último periodo de vigência de 
sua concessão ou permissão; em caso pos j_t i
vo. a documentação integral do processo re
lativo à infração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

h) parecer da Diretoria Regional do Dentel 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerimento: 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionãria da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o período de vigência da outo~ga. 
nos quais se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionários de cotas. 
Bções ou outros meios de ~rans~erência do 
controle direto ou indireto da sociedade: 

j) informação, pela emissora. da programa
ção semanal que venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo, de geração própria e de retransmis
são: 

1) manifestações de apoio ou contestação à 
renovação da concessão. apresentadas em 
qualquer instância durante o processo; 

m) declaração firmada pelos d1retores e 
ªdmi n:t stradores das emissoras.. de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo t1po de ser
viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nicip_io ou em munlcipio contigua; 

II _ quanto aos de concessão: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações. da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação; 

b) requerimento das entidades que pleitea
ram a concessão ou permissão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do § 5~ do art. 220 da Constituição 
Federal; 

c) cópia do ed1tal que abriu a 
concorrência; 

d) cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concor.rentes em cumprimento aos 
itens do edital. especialmente: 

1) ates constitutivos e alterações sub
seqüentes das sociedades; 

2) quadro societário atualizaDo. Do qual 
constem o número. valOr e o tipo de ações de 
cada sócio; 

3) certidão de quitação de tributos por 
parte de cada acionista ou cotista: 

4) ·documentos relativos a cada acionista 
ou cctista: 

5) demonstração de recur$CS técnicos e fi
nanceiros; 

6) preposta de programação a ser desenvol
vida. detalhando o período dedicado a jorna
lismo e a debates de ternas lo=ais e regio
nais: 
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7) eventua1s alterações no contrato. so
ei a 1: 

8) cóp1a do contrato para execução dos 
serv1ços de radiodifusão; 

e) estudos técnicos apresentados pelas en
tidades e sua avaliação pe1as diversas ins
tâncias da Secretaria Nacional de 
Comunicações; 

f) levantamento da capacidade econOmica da 
c1dade pretendente; 

g) estudos de viabilidade econõmica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Distribuição de Canais 
correspondente; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações em rela
ção às propostas apresentadas; 

1) informação de eventuais exigências ou 
esclarecimentos adicionais solicitados a 
cada pretendente: 

j) informação oficial do Mtnistério dos 
Transportes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes ou de 
qualquer de seus 'SÓcios em qualquer outra 
emissora de rádio ou televisão no Pafs e. em 
caso afirmativo, indicação do loc~l da con
cessão ou permissão. potência da emissora e 
vinculas com·a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão: 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos canais para a localidade: 

m) informação sobre a composição acionária 
e vínculos de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio 
testações a qualquer das sociedades 
dentes: 

ou con
preten-

o) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros, a informação das razões 
que levaram à escolha da vencedora; 

p) infrações registradas no Dentei quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acicnistas da entidade pretenden
te;----

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes, no qual se assegure o cumprimen
to. em particular. na programação. do dis
posto nos ar~s. s~. incisos IV e XIV. 220 e 
221 da Constituição Federal: 

r) documentos que deram origem à abertura 
da lic1tação: 

s) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das em1ssoras de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão, insta1ada no mesmo mu
nic.ipio ou em município contíguo. 

Parágrafo único. Constarão ainda. do pro-
cesso. os documentos resultantes das 
análises e consultas feitas pela Comissão. 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta, como fator positivo. para uma conclu
são favorável à outorga ou renovação, o fato 
de existir. nos autos. comprovação: 

_ de 
cultura 1 , 
tiva; 

maior tempo dedicado à produção 
educacional, a~tist1ca e informa-

II de maior nivel de compromisso com a 
promoção da cultura nacional, regiona1 ou 
local; 

III _.de maior nível de compromisso com os 
valores éticos e sociais da pessoa e da fa
mfl ia; 

IV de oferecimento de maiores fac111da
··des de participação da população como sujei

to do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação. por deli
beração da maioria de seus membros. poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
recebimento do processo, audiência pública. 
a ser anunciada pela lmPrensa oficial. 

§ 1~ A Comissão. por deliberação da maio
ria de seus membros. relacionará as autori
dades e lideranças do município. sede da e
missor.a interessada. que deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

§_ 2~ Do anúncio, pela imprensa o·Fjcial. 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo anterior. que 
tratem dos requisitos constantes do art. 2~. 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5St Revogam-se as dfSposições em 
contrário-.--

Senado Federal, 1~ de julho de 1992. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Publicado no CCN (Seção II), de 3-7-92. 
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PARECER No 501, DE 1997 

1. RELATÓRIO 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° JI9, de 1996 (no 278'96, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão deferida à Rádio Dijitsora 
de Mirassol D 'Oeste Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Mirassol D 'Oeste, Estado de Mato Grosso. 

Relator: Senador Ramez Tebet 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 119, de 1996 (n° 278, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão à Rádio Difusora de Mirassol D'Oeste 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso. 

Por meio da Mensagem Presidencial no 1.151, de 1995, o então 
Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 11 de outubro de 1995, que renova concessão para exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art 49, inciso XII, combinado 
com o § 1 o do art. 223 da Constituição Fec;leral. 

É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio 
Difusora de Mirassol D'Oeste Lida.: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação 
• Ataíde Pereira Leite 10.000.000 
• Geni Fernandes da Cunha Leite 10.000.000 

TOTAL DE COTAS 20.000.000 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo 
recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Nilson Gibson, e 
aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa 

Setembro de 1997 
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2. VOTO DO RELATOR 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos 
atos que outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados pelo 
Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve 
obedecer, nesta Casa do Legislativo, âs formalidades e critérios estabelecidos 
pela Resolução 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 Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o 
PDL n° 119, de 1996, evidencia o cumprimento das formalidades 
estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio 
Difusora de Mirassol D 'Oeste Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e 
legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA : PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
RAMEZ TEBET : RELATOR 

SEBASTIÃO ROCHA 
HUGO NAPOLEÃO 
ROMEUTUMA 
FRANCELINO PEREIRA 
JOSÉ FOGAÇA 1 
JEFFERSON PERES 
SÉRGIO MACHADO 
ABDIAS NASCIMENTO 
FERNANDO BEZERRA 
WALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABO R JÚNIOR 
ELCIO AL V ARE;~ 
ViLSON KLEINUBING 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO NQ 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e critérios 
para a apreciação dos ates de outorga e 
renovação de concessão. permissão e auto
rização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ O exame e a apreciação pela Comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. obedecerá às seguintes far-
~ma11dades e critérios: 

I _quanto aos de renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações; 

b) requerimento da concessionária 
missionária soltcitando a renovação. 
deverá constar a declaração de que 
fringe as vedações do § s~ do art. 
Constituição Federal; 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dia com suas obrigações sociais e contribui
ções sindica1s. nos termos da legislação em 
vigor: · 

d) certidão de qu'itação de tributos; 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. cem as respectivas funções: 

f) laudo de vistoria técnica do Dentel; 

g) informação do Oentel sobre a existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to. de qualquer infração cometida pela emis
sora durante o último período de vigênc1a de 
sua concessão ou permissão; em caso positi
vo. a documentação integral do processo re
lativo à infração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

h) parecer da Oiretoria Reg1onal do Oentel 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerimento; 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato soc1al 
durante o período de vigênc1~ da outo;ga, 
nos quais se esclareça .se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionários de cotas. 

_ações ou outros meios de trans~erência do 
controle direto ou indireto da soc1edade; 

j) informação. pela emissora. da programa
ção semanal que venha sendo executada. dis
crimi.nando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de retransmis
são: 

1) manifestações de apoio ou contestaçêo à 
renovação da concessão. apresentadas em 
qualquer instância durante o processo; 

m) declaração firmada pelos d1retores e 
administradores das emissoras. de que não 
participam de direção de outra concessioná
rla ou perm1ssionár1a do mesmo t1po de ser
viço de radiodifusão, instalada no mesmo mu
nicipio ou em munlcfp1o contíguo: 

II _quanto aos de concessão: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações. da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação; 

b) requerimento das entidades que pleitea
ram a concessão ou permissão~ do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do§ 5~ do art. 220 da Constituição 
Federal: 

c) cópia do edital que abriu a 
concorrência; 

d) cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concOrrentes em cumprimento aos 
itens do edital. especialmente: 

1) atas constitutivos e alterações sub
seqüentes das sociedades: 

2) quadro soc1etãrio atua11zado. do qual 
constem o número~ valor e o tipo de ações de 
cada sócio: 

3) certidão de quitação de tributos por 
parte de cada acionista ou cotista: 

4) documentos re1atlvos a cada acionista 
ou cotista:. · 

5) demonstração de recursos técnicos e fi
nanc~iros; 

5) proposta de programação a ser desenvol
vida, detalhando o período dedicado a jorna
lismo e a debates de temas lo~ais e regio
nais: 
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7) eventua1s alterações no contrato so
cial: 

8) cóp1a do contrata para execução dos 
serv1ços de radiodifusão; 

e) estudos técnicos apresentados pelas en
tidades e sua avaliação pelas diversas ins
tâncias da Secretaria Nacional de 
Comunicações: 

f) levantamento da capacidade económica da 
cidade pretendente: 

g) estudos de viabllidade econõmica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Distribuição de Canais 
correspondente: 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações em rela
ção às propostas apresentadas; 

1) informação de eventuais exigências ou 
esclarecimentos adicionais solicitados a 
cada pretendente: 

j) informação oficial do Ministério dos 
Transportes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes ou de 
qualquer de seus sõcios em qualquer outra 
emissora de ráQlo ou televisão no Pais e, em 
caso afirmativõ,:indicação do local da con
cessão ou permissão. potência da emissora e 
vínculos com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos canais para a localidade: 

m) informação sobre a composição acionária 
e vínculos de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio 
testações a qualquer das sociedades 
dentes; 

ou con
preter\-

o) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiras. a informação das razões 
que levaram à escolha da venced~ra: 

p) infraçóes registradas no Dentel ouanto 
a outras emissoras de propriedade da sacie
dade ou de acionistas da entidade pretenden
te: 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure a c~mprimen
to, em particular, na programação, do dis
posta nos arts. 5~. incisos IV e XIV. 220 e 
221 da Constituição Federal; 

r) documentos que deram o r 1 gem à aber"tura 
d~ lit:i·tação; 

s) declaração firmada pelos ;d1retores e 
administradores das em1ssoras de que não 
participam de direçâo de outra concessioná
ria ou permissionãrla do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão, instalada no mesmo mu
n1cjpio ou em municipio contigue. 

Parágrafo único. Cons~arão ainda. do pro
cesso. os documenlos resu1tantes das 
análises e consultas fe1tas .pela Comissão. 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta. como fator positivo, para uma conclu
são favorável à outorga ou renovação, o fato 
de existir. nos autos. comprovação: 

I de maior tempo dedicada à produção 
cultural, educacional. artlstica e informa
tiva: 

II de maior nlvel de compromisso com a 
promoção da cultura nacional~ regional cu 
loca1; 

III de maior ryivel de compromisso com os 
valores éticos e sociais da pessoa e da fa
milia: 

IV de oferecimento de maiores facilida
-des de participação da população como sujei
to do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação, por deli
beração da maioria de seus membros, poderá 
realizar, na período de até quinze dias do 
recebimento do processo, audiênc1a pública. 
a ser anunciada pela 1mprensa oficial. 

§ 1~ A Comissão, por de11beração da maio
ria de seus--membros. relacionarã as autori
dades e lideranças do município, sede da e
missora interessada, que deverão ser conví
dadas a participar da audiência pública. 

§- 2~ Do anúncio, pela imprensa oficial. 
deverã constar que a Comissão consíderar6 
correspondências das autoridades e lider~,~

ças mencionadas no parágrafo anterior. 
tratem das requisitos constantes do art. 

Art. 4~ Esta resolução entra em v1go; 
data de sua publicação. 

Art. 5 2 Revogam-se as disposições 
cantrãrio. 

Senado Federal, 1~ de julho de 199-
Senador Mauro Benevides~ Presidente. 

Publicado no CCN (Seção II), de 3-7-92. 
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PARECER No 502, DE 1997 

1. Relatório 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 120, de 1996 (n° 279/96, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão outorgada à Rádio São 
Carlos Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
de São Carlos, Estado de Santa Catarina. 

Relator: Senador Esperidião Amin 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 120, 
de 1996 (n° 279, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
concessão à Rádio São Carlos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de São Carlos, Estado de Santa Catarina. 

Por meio da Mensagem Presidencial no 1.157, de 1995, o então Presidente da 
República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 de 
outubro de 1995, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão 
sonora, nos termos_do art. 49, inciso XIL combinado com o § 1° do art. 223 da 
Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio São Carlos 
Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista 

• Mário Luiz Rauber 
• Cláudio Alberto Campos 
• Darei Schmitz 

TOTAL DE COTAS 

Cotas de Participação 

1.600.000 
200.000 
200.000 

2.000.000 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer 
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favorável de seu relator, Deputado Nilson Gibson, e aprováção unânime daquela 
Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto 
foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

2. Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que 
outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados pelo Poder 
Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta 
Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF 11° 
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 Comissão 
de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL n° 120, 
de 1996,' evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 
39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio São Carlos Ltda. atendeu a 
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, 
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, 
originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
ESPERIDIÃO AMIN: RELATOR 

HUGO NAPOLEÃO 
SEBASTIÃO ROCHA 
FRANCELINO PEREIRA 
ROMEUTUMA 
ELCIO ALVARES 
SÉRGIO MACHADO 
VILSON KLEINÜBING 

FERNANDO BEZERRA 
W ALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABOR JÚNIOR 
JOSÉ FOGAÇA 
ABDIAS NASCIMENTO 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N2 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e critérios 
para a apreciação dos atos de outorga e 
renovação de concessão. permissão e auto
rização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e Imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 2 O exame e a apreciação pela Comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiodif.usão sonora e de 
sons e imagens. obedecerá às seguintes ~ar
mal idades e critérios: 

I _quanto aos de renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações; 

b) requerimento da concessionária 
missionária solicitando a renovação. 
deverá constar a declaração de Que 
fringe as vedações do § s~ do art. 
Constituição Federal; 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de Que a emissora está em 
dia com suas obrigações socia1s e contribui
ções sindicais. nos termos da legislação em 
vigor; , 

d) certidão de ou"i tação de tributos: 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções; 

f) laudo de vistoria ~écnica do Oentel; 

g) infõrimação do Oentel sobre a existência 
ou não dé.Processo de apuração. em andamen
to. de qualQuer 1nfração cometida pela emis
sora durante o último período de vigência de 
sua concessão ou permissão: em caso positi
vo. a documentação integral do processo re
~ativo à infração, bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora; 

hl parecer da Oiretoria Reg1onal do Dentel 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerimento; 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o período de vigência da outo~ga. 
nos quais se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionários de cotas. 
ações ou outr~s meios de ~rans~erência do 
controle direto ou indiretc da sociedade; 

j) informação. pela emissora. da programa
ção semanal que venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de retransmis
são: 

1) manifestações de apoio ou contestação à 
renovação da concessão. apresentadas em 
QUalquer instância durante o processo: 

m) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das emissoras. de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nicipio ou em município contigue: 

II _ quanto aos de concessão: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações. da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação; 

b) requer1mento das entidades que pleitea
ram a concessão cu permissão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do§ 5~ do art. 220 da Constituição 
Federa 1 ~ 

c) cópia do edital que abriu a 
concorrência: 

d) cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concorrentes em cumprimento aos 
itens do edital~ especialmente: 

1) ates constitutivos e alterações sub
seqüentes das sociedades; 

2) quadro soc1etário atua11zado~ do qual 
constem o número. valor e o tipo de aç6es de 
cada sócio; 

3) certidão de quitação de tributos por 
parte_ de- cada acionista ou cotista; 

4) documentos relativos a cada acion1sta 
ou cotista; 

5) demonstração de recursos técnicos e fi
nanceiros; 

6) proposta de programação a ser desenvol
vida. êetalhando o período dedicado a jorna
lismo e a debates de temas lo=ais e regio
nais; 
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7) eventua1s alterações no contrato so
e~ a i : 

8) cõp1a do contrato para execução dos 
serv1ços ce radiodifusão: 

e) estudos técn1cos apresentados pelas en
tiaades e sua avaliação pe1as diversas ins
tâncias da Secretaria Nacional de 
Comunicações; 

f) levantamento dê capacidade econômica da 
ciaade pretendente; 

g) estudos de viabilidade económica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sonç
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Distr1buição de canais 
correspondente; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de comunicações em rela
ção às propostas apresenta~as; 

i ) informação 
esclarecimentos 
cada pretendente; 

de eventuais exigências ou 
adicionais solicitados a 

j) informação oficial do Ministério dos 
Transportes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes ou de 
qualquer de seus sócios em qualquer outra 
emissora de rádio ou televisão no Pais e. em 
caso afirmativo, indicação do local da con
cessão ou permissão. potência da emissora e 
vfnculos com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos canais para a 1oca1idade: 

m) informação sobre a composição acionária 
e vinculas de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio 
testações a qualquer das sociedades 
dentes: 

ou con
preten-

o) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros. a informação das razões 
Que levaram à escolha da vencedora: 

p) infrações registradas no Oente1 quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de ac1onfstas da entidade pretenden
te: 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no oual se assegure o cumprimen
to. em particular. na programação, do dis
posto nos arts. 5~. incisos IV e XIV. 220 e 
221 da Constituição Federal: 

r) documentos que deram origem à abertura 
da licitação; 

s) declaração firmada pelos di;etores e 
administradores das em1ssoras de que não 
participam oe direção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viÇo de radiodifusão, instalada no rr.esmo mu
niCípio ou em município contíguo. 

Parágrafo único. Constarão ainda, do pro-
cesso, os documentos. resultantes das 
análises e consultas feitas pela Comissão. 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta. como fator positivo. para uma conclu
são favorável ã outorga ou renovação, o fato 
de existir, nos autos. comprovação: 

I _ de 
cultural, 
tiva: 

maior tempo dedicado à produção 
educacional. artística e informa-

II de maior nível de compromisso com a 
promoção da cultura nacional. regional ou 
local; 

III de maior nível de compromisso com os 
valoreS éticos e sociais da pessoa e da fa
mil ia: 

rv de oferecimento de maiores facilida
des de participação da população como sujei
to do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação. por de1i
beração da maioria de seus membros. poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
recebimento do processo. audiência pública. 
a ser anunciada pela imprensa oficial. 

§_ 1~ A Comissão. por deliberação da maio
ria de seus membros, relacionará as autori
dades e lideranças do município. sede da e
missora interessada, QUe deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

§ 2~ Do anúncio, pela imprensa oficia1, 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo ,_.?nter i ar. que 
tratem dos requisitos constantes do art. 2~~ 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5~ R~vogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal. 1~ de julho de 1992. 
Senador Maurc~Benevides. Presidente. 

Publicado no CCN (Seção II). de 3-7-92. 
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PARECER NG 503, DE 1997 

1. Relatório 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo 11° 3, de 1997 (n° 300i96, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova concessão outorgada à Rede Gaúcha 
Zero Hora de Comunicações Ltda., hoje 
pertencente à RBS TV de Florianópolis S. A., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina. 

RELATOR: Senador VILSON KLEINÜBING 

Chega a esta Comissã,o, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 03, 
de 1997 (n° 300, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
concessão à Rede Gaúcha Zero Hora de Comunicações Ltda., hoje pertencente à 
RBS TV de Florianópolis S.A., para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 595, de 1994, o então Presidente da 
República submeteu ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 26 de 
julho de 1994, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão de 
sons e imagens, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § I o do att. 223 
da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do empreendin1ento Rede Gaúcha Zero 
Hora de Comunicações Ltda., ltoje pertencente à RBS TV de Florianópolis S. A.: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação 

• Ione Pacheco Sirotsky 
• Jayme Sirotsky 
• Fernando Ernesto de Souza Corrêa 

1.016.440 
814.994 
157.192 

14.014 • Outros Acionistas 

TOTAL DE COTAS 2.002.640 
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O presente projeto foi examinado pela (ornissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 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 jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

2. Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que 
outorgam e renovam concessão, permissão ou· autorização para que se executem 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados pelo Poder 
Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federai, deve obedecer, nesta 
Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF no 
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 Comissão 
de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL n° 03, 
de 1997, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n° 
39/92, ficando caracterizado que a empresa Rede Gaúcha Zero Hora de 
Comunicações Ltda., hoje pertencente à RBS TV de Florianópolis S.A. atendeu a 
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, 
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, 
originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA : PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
VILSON KLEINUBING : RELATOR 

SEBASTIÃO ROCHA 
HUGO NAPOLEÃO . 
ROMEUTUMA 
FRANCELINO PEREIRA 
JOSÉ FOGAÇA/ 
JEFFERSON PERES 
SÉRGIO MACHADO 

ABDIAS NASCIMENTO 
FERNANDO BEZERRA 
W ALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABOR JÚNIOR 
ELCIO ALVARES 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N2 39, DE 1 992 

Dispõe sobre fo~lidades e critérios 
para a apreciação dos ates de outorga e 
renovação de concessão. permissão e auto
rização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ,~o exame e a apreciação·pe1a comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. obedecerá às seguintes for
malidades e critérios: 

1 _quanto aos de renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações; 

b) requerimento da concessionária 
m1ssionária solícitando a renovação. 
deverá constar a declaração de que 
frínge as vedações do § s~ do art. 
Constituição Federal; 

ou per
do qual 
não i n-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dia com suas obrigações sociais e contribui
ções slndica1s. nos termos da legislação em 
v1gor: 

d) certidão de quitação de tr1butos; 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções; 

f) lauoo de vistoria técnica do Dentel; 

g) informação do Dentel sobre a'existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to. de qualquer infração cometioa pela emis
sora durante·o último período de vigência de 
sua concessão ou permissão: em caso positi
vo, a documentação integral do processo re
lativo à 1nfração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora; 

h) parecer da Oiretoria Regíonal do Oentel 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerimento; 

i) documentos a~ualizados revelando a com
pos,ção ac1onária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o pe~iodo de vigência da outo~ga. 
nos quais se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionáríos de cotas. 
ações ou outr~s meios de ~rans~erência d~ 
controle dtreto ou indireto da sociedade; 

j) informação. pela emissora, da programa
ção semanal que venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de retransm1S
são: 

1) manifestações de apoio ou contestaçéo à 
renovação da concessão. apresentadas em 
qualquer instância durante o processo; 

m) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das emissoras. de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. 'instalada no mesmo mu
nicípio ou em muni-cípio contíguo: 

II _ quanto aos de concessão: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações. da qual 
const·em as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação; 

b) requerimento das entidades que pleitea
ram a concessão ou permissão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do § ss do art. 220 da Constituição 
Federa 1; 

c) cópia do edital que abriu a 
concorrência: 

d) cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concorrentes em cumprimento aos 
itens do edital. especialmente:· 

1) atas constituti~os e alterações sub
seqüe·ntes das soei edades; 

2) quadro soei etário atua·l i zado. do qua 1 
const.em o número. valor e o tipo de ações de 
cada .sócio; 

3} certidão de quitação de tributos por 
parte de· cada acionista ou cotísta; 

4) documentos relativos a caoa acionísta 
ou co.t i sta; 

5) .demonstração de recursos técnicos e fi
nanceiros: 

6) proposta de programação a ser desenvol
vida. detalhando o período dedicado a JOrna
lismo e a debates de temas 1o~ais e reglo
nais; 
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7) eventua1s al teraçõts no contrato so
Cla 1; 

8) cópia do contrato para execução dos 
serv1ços de radiodifusão; 

e) estudos técnicos apresentados pelas en
tidades e sua avaliação pelas diversas ins
tâncias da S~cretaria Nacional de 
Comunicações; 

f) 1evantamen~o da capacidade económica da 
c1aade pretendente: 

g) estudos de viabilidade econômica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Oistrtbuição de Canais 
corresponoent:e: 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações em rela
ção às propostas apresentadas; 

i) informação de eventuais exigências ou 
esclarecimentos adicionais solicitados a 
cada pretendente: 

j) informação oficial do Ministério dos 
Transportes e das comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes ou de 
qualQuer de seu::; .sóci.os em qualquer outra 
emissora de rádfo ou televisão no Pais e, em 
caso afirmativo. indicação do local da con
cessão ou permissão. potência da emissora e 
vincules com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

1) inforwação sobre a existência de previ
são de novos canais para a localidade: 

m) informação sobre a composição acionária 
e vínculos de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio ou con
testações a qualquer das sociedades preten
dentes; 

c) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros. a informação das razões 
que levaram à escolha da vencedora; 

p) 1nfraçóes registradas no Dentel quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acionistas da entidade pretenden
te; 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure o cumprimen
to. em particular. na programação. do dis
posto nos art's. 5~. incisos IV e XIV. 220 e 
221 da Constituição Federal; 

r) documentos qúe deram origem à abertura 
da 1 1 c 1 tação: 

s) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das emissoras de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nicípio ou em município contíguo. 

Parágrafo único. Constarão ainda. do pro-
cesso. os documentos resultantes das 
análises e consultas feftcls- pela Comissão. 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta, como Tator positivo. para uma conclu
são favorável à outorga ou renovação. o fato 
de existir. nos autos. comprovação: 

I de maior tempo dedicado à produção 
cultural, educacional. artística e informa
tiva: 

II de maior nível de compromisso cem a 
promoção da cultura nacional. regional ou 
local; 

III _ de maior nível de compromisso com os 
valores éticos e sociais da pessoa e da fa
mfl i a: 

IV de o~erecimento dç>naiores facilida
des de participação da po~Lnação como sujei
to do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação. por deli
beração da maioria de seus membros. poderá 
realiza-r. no per-iodo de ati--quinze-di-as- de 
recebimento do processo, ~audiência pública, 
a ser anunciada pela imprensa oficial. 

§ 1~ A Comissão~ por deliberação da maio
ria de seus membros. relacionará as autori
dades e lideranças do município. sede da e
missora·interessada, que deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

§ 2~ Do anúncio. pela imprensa oficial. 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo anterior. que 
tratem dos requisitos constantes do art. 2~. 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5~ Revogam-se as dispo~ições em 
contrário. 

Se.nado Federal. 1~ de julho de 1992. 
senador Mauro Benevides, Presidente. 

Publicado no OCN (Seção II), de 3-7-92. 
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PARECER No 504, DE 1997 

1. RELA TÓRlO 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 4, de 1997 (n° 301196, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova concessão deferida à Televisão Chapecó 
S.A., para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Chapecó, Estado de 
Santa Catarina. 

Relator: Senador Esperidião Amin 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 04, de 
1997 (no 301, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
concessão à Televisão Chapecó S.A., para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 635, de 1994, o Presidente da República 
submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 8 de agosto de 1994, 
que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinad,g_ com o § 1° do art. 223 da Constituição 
Federal. 

É a seguinte a composição acionária do empreendimento Televisão Chapecó 
~:A.: 

COTISTAS ORD. PREF. VALORESC:ZS 

IONE PACHECO SIROTSKY 23.799.425 18.571.755 42.37l.l80 
ALOYSIO GENTIL DA COSTA 12.365 605.740 618.105 
ANTONIO OBET KOERICH 31.040 288.350 319.390 
WALTER OSLI KOERlCH 31.040 288.35 319.390 
NATHALIA ALVES SCHIMIDT o 120.09 120.095 
EURIDES ANTUNES SEVERO 113.140 5.005 118.145 
JACQUES SCHWINDSEN 5.005 112.14 117.145 
ODETE RAMALHO 112.140 o 112.140 
1L TO FRANCISCO CAMPOS 30.035 54.065 84.100 
ADMAR GONZAGA 22.020 57.065 79.085 
LAURO LUJZ LOPES DA SILVA 21.025 54.065 75.090 
JOSE L!NO SCHAPPO 5.005 70.080 75.085 
ARMANDO LUIZ GONZAGA 17.015 57.065 74.080 
GEORGE WINKERlED WILDI 3.005 69.085 72.090 
LUIZBORK 1.000 67:oso 68.080 
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ALDO SEBERIANO OLIVEIRA 
ARLINDO FRANCISCO PHILIP! 
HYPOLITO JESUINO .MAFRA 
ORLANDO ODiLIO KOER!CH 
ARTHUR' ANTONIO MENEGOTTO 
ALOISIO ACASIO PIAZZA 
HAMILTON ADRIANO 
HENRIQUE ARRUDA RAMOS 
NEREU DO VALE PEREIRA 
SADI CAIRES BERBER 
GENOVENCIO MATOS NETO 
ADELIA MARIA C. AMIN 
EDY GENOVEZ LUFT 
GERALDO VALE LOPES 
GERMANO SPRICEGO 
HEINZ LIPPEL 
JORGE HUMBERTO MACHADO 
JOSE MARQUES TRILHA 
LUIZ ADOLFO DA VEIGA 
LUMAR PRA TES 
MIGUEL SAVAS 
MAHAIR THOME DE OLIVEIRA 
OSMUNDO W. DA NOBREGA 
VICTOR FREYLEBER MORITZ 
FRANCISCO EVANGELISTA 
ARY KARDEC BOSCO MELLI 
LUIZ ESTEVAN ROCHA FREIRE 
ARTHUR THEODORO DA LUZ 
HAROLDO SILVA 
MILTON LEITES DA COSTA 
NELSON JOSE'DIAS 
RAUL FERNANDO KLEIN 
ADA FILOMENO FONTES 
DIBCHEREM 
ALTAMIRO ROGERIO PHILIPI 
JOSE LICINJO LOPES 
JOSE WITTHINRICH 
OSW ALOO DAMASCENO DA SILVA 
KJRANA'AlfHERINO LACERDA 
MARTINHO CALADO JUNIOR 
AFONSO NIEHUES 
ALOISIO BLASI 
ANTONIO KOW ALSKI 
ANTONIO MODESTO PRIMO 
ARLINDO ANTONIO HULSE 
ACHILLES BALSIN! 
ADRIANO PIRES SILVEIRA 
BRUNO MARIO SECHINEL 
CARLOS ALBERTO S. LENZI 
CID GOMES 
DAVID LUIZ DOS SANTOS 
ERNANI BITENCOURT C. FILHO 
EURICO MOSTEIRO 
FERNANDO OSWALDO OLIVEIRA 

5.005 
5.005 

11.015 
5.005 

o 
2.005 

2.005 
2.005 
2.005 
2.005 
2.005 
I. 995 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

.o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3.000 
o 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

60.075 
60.075 
54.065 
60.075 
54.065 

57.065 
57.065 
57.065 
57.065 
57.065 
57.065 
57.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
53.065 
53.065 
43.060 
43.060 
43.060 
43.060 
43.060 
37.040 
38.045 
35.045 
35.045 
35.045 
35.045 
35.045 
43.050 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035· 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 

65.080 
65.080 
65.080 
65.080 
65.065 
59.070 
59.070 
59.070 
59.070 
59.070 
59.070 
59.060 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
54.065 
53.065 
53.065 
43.060 
43.060 
43.060 
43.060 
43.060 
40.040 
"38.045 
36.045 
36.045 
36.045 

.36.045 
35.045 
34.050 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
33.035 
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FLORISBELA F. DE CAMPOS o 33.035 33.035 
HELMUTH NASS o 33.035 33.035 
1-!ERCILIA C A THARINA DE LUZ o 33.035 33.035 
IVANY LENTZ DOS SANTOS o 33.035 33.035 
IVO SELL o 33.035 33.035 

JOSECHEREM o 33.035 33.035 
JOSE DIAS o 33.035 33.035 
JOSE ELIAS o 33.035 33.035 
LUCI O rREIT AS DA SILVA o 33.035 33.035 
LUIZ BA TTISTOTTI o 33.035 33.035 
LUIZ EUGENIO BEIRAO o 33.035 33.035 
LUIZ FELIPE DA G.L. D'EÇA o 33.035 33.035 
MARIA DA C. KRASS NINDERAUER o 33.035 33.035 
MARIA DA GRAÇA CAMARGO o 33.035 33.035 
MARIO GENTIL DA COSTA o 33.035 33.035 
MARIO LUIZ DE FARIAS o 33.035 33.035 
MARIO ORESTES BRUSA o 33.035 33.035 
MAURITY DAL GRANDE BORGES o 33.035 33.035 
MJCHEL DAURA o 33.035 33.035 
NABOR SCHLIGTING o 33.035 33.035 
NIL TON DIAGIACOMO DA SILVA o 33.035 33.035 
NUNO CAMPOS o 33.035 33.035 
OLGA SOARES DE O. SCHMIDT o 33.035 33.035 
ORLANDO BECKER o 33.035 33.035 
PAULO HENRIQUE BLAS! o 33.035 33.035 
ROMEU JOAQUIM CASCAES o 33.035 33.035 
ROSENDO VASCONCELOS LIMA o 33.035 33.035 
SAUL DAMIANI o 33.035 33.035 
SERGIO FELIPE P. MULLER o 33.035 33.035 
SIDNEY DAMIANI o 33.035 33.035 
WALDIR BUSCH o 33.035 33.035 
W!LMAR HENRIQUE o 33.035 33.035 
YOLDORY B!TTENCOURT o 33.035 33.035 
ZULEIMA R. MONTENEGRO o 33.035 33.035 
WALNEI MEDEIROS o 33.035 33.035 
ELMO LEAL COELHO o 33.035 33.035 
SYL VlO ORLANDO DAMIANI o 33.035 33.035 
HERVAL MELIN o 28.030 28.030 
JOSE NUNES DE FARIA o 25.030 25.030 
MARIA E. DA SILVA JARDIM o 16.520 16.520 
DINO FULVIO BERTOLUZZI o 13.010 13.010 
JARI MEIRINHO o 13.010 13.010 
JOSE SEARA POLIDORO o .12.015 12.015 
ANTONIO AUGUSTO CASER o 8.005 s-.óo5 
BENNOJOSESCHORR o 8.005 8.005 
LAERTH MELLO 8.005 o 8.005 
RODOLFO EDUARDO SULLIVAN o 8.005 8.005 
ADELAIDE DA SILVA JARDIM o 4.130 4.130 
EDrSON DA SILVA JARDIM o 4.130 4.130 
GERALDO LUIZ S. JARDIM o 4.130 4.130 
JOSE AFONSO DA S. JARDIM o 4.130 4.130 

TOTAL 24.258.320 24.258.320 48.516.640 
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O presente projeto foi examinado pel~ Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 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 jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

2. VOTO DO RELATOR 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que 
outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo, 
nos tcnnos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do 
Legislativo, às fmmalidades e c1itérios estabelecidos pela Resolução SF n° 39, de 
1992. Essa nmma interna elenca uma séi-ie 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 Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL n° 04, de 
I 997, evidencia o cump!Ímento das formalidades estabelecidas na Resolução 39/92, 
ficando caracterizado que a empresa Televisão Chapecó S.A. atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, originário da Câmara 
dos Deputados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA : PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
ESPERIDIÃO AMIM: RELATOR 

SEBASTIÃO ROCHA 
HUGO NAPOLEÃO 
ROMEUTUMA 
FRANCELINO PEREIRA 
JOSÉ FOGAÇA 
JEFFERSON PERES 
SÉRGIO MACHADO 

ABDIAS NASCIMENTO 
VILSON KLEINUBING 
FERNANDO BEZERRA 
WALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABOR JÚNIOR 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N!2 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e critérios 
para a apreciação dos ates de outorga e 
renovacão de concessão. peMmissão e auto
rlzaçãÕ para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e Imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ o exame e a apreciação,pela Comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de r~d1odifusão sonora e de 
sons e imagens. obedecerá às seguintes for
malidades e critérios: 

I _quanto aos ce renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações: 

b) requerimento da concessionária 
missionária solicitando a renovação. 
deverá constar a declaração de que 
fringe as vedações do§ s~ da art. 
Constituição Federal: 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dia com suas obrigações sociais e contribui
ções sindica1s. nos termos da legislação em 
vigor: 

d) certidão de qu"itação de tributos; 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções; 

f) laudo de vistorla ~ecnlca do Den~el; 

g) informação do Dentel so~e a existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to, de qualquer infração come~ida pela emis
sora durante o último período de vigência de 
sua concessão ou permissão; em caso positi
vo. a documentação integral do processo re
lativo à infração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

h) parecer da Diretoria Regional do Dentel 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerimento; 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o período de vigência da outo~ga. 
nos quais se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionários de cotas. 
ações ou outros meios de trans~erência do 
controle direto ou indireto da sociedade; 

j) informação, pela emissora. da programa
ção semanal que venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de retransmis
são; 

1) manifestações de apoio ou contestação à 
renovação da concessão. apresentadas em 
qualquer instância durante o processo; 

m) declaração firmada peles dlretores e 
administradores das emissoras. de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão, instalada- no mesmo mu
nicípio ou em muntcipio contfguo; 

II _ quanto aos de concessão: 

a) _exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações. da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação: 

b) requerimento das entidades que pleitea
ram a concessão ou permissão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do§ s~ do art. 220 da Constituição 
Federal; 

c) cópia do edital que abriu a 
conco:rrência: 

d) cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concorrentes em cumprimento aos 
itens do edital. especialmente: 

1) ates constitutivos e alt·erações sub
seqüentes das sociedades; 

2) quadra societária atua11zado·. do qual 
cons t_em o número. v a 1 o r e o . tipo de ações de 
cada .sócio; 

3) certidão de quitação de tributos por 
parte de cada acionista ou cotista: 

4) documentos relativos a cada acionista 
ou cotista: 

5) demonstração de recursos técnicos e fi
nanceiros~ 

6) proposta de programação a ser desenvol
vida, detalhando o período dedicado a jorna
lismo e a debates de temas lo~ais e regio
nais; 
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7) eventua1s alter.ações no contrato so
C1a1: 

8) côp1a do contrato para execução dos 
serv1ços oe radiodifusão; 

e) estudos técnicos apresentados pelas en
tioaoes e sua avaliação pelas dlversas ins
tâncias da Se.cretaria Nacional de 
Comunicações: 

f) levantamento da capacidade económica da 
cidade pretendente; 

g) estudos de viaLi1idade econõmica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Distribuição de Canais 
correspondente; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comun1cações em rela
ção às propostas apresentadas: 

i) informação de eventuais exigências ou 
esclarecimentos adiciona1s solicitados a 
cada pretendente: 

j) informação oficial do Ministério dos 
Transportes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes cu de 
qualquer de seus ·.sõcios em qualquer outra 
emissora de rádio ou televisão no PaíS e, em 
caso afirmativo. indicação do local da con
cessão ou permissão, potência da emissora e 
vínculos com a ·programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos cana1s para a localidade; 

m) informação sobre a composição acionária 
e vinculas oe programação de outr~s emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio ou con
testações a qualquer das sociedades preten
dentes: 

o) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros. a inrormaçãc das razões 
que levaram à escolha da vencedora; 

p) infrações registradas no Dentel quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acionistas da entidade pretenden
te; 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure c cumprimen
to. em particular. na programação. de dis
posto nos arts~ 5~. incisos IV e XIV. 220 e 
221 da Constituição Federal; 

r) documentos que deram or1gem à abertura 
da l1citação; 

S) declaração firmada pelas diretores e 
admin1stradores das emissoras de que não 
part1cipam de direção de outra concess1aná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão, instalada no mesmo mu
nicípio ou em municipio contíguo. 

Parágrafo únlco. Constarão ainda. do pro-
cesso. os documentos resultantes das 
análises e consultas te1tas pela Com1ssão. 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta. como fator positivo. para uma conclu
sãO: favorãvel à outorga ou renovação, o fato 
de existir. nos autos. comprovação: 

I _ de 
cultural. 
tiva: 

maior tempo dedicado à produção 
educacional. artística e informa-

II de maior nível de compromisso com a 
promoção da cultura nacional. regional ou 
local: 

III d·e maior nfvel de compromisso com os 
valores éticos e sociais da pessoa e da fa
mf i i a: 

IV de oferecimento de maiores facilida
des de participação da população como sujei
to do proCesso comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação, por deli
beração da maioria de seus membros. poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
recebimento do processo. ãudiência pública. 
a ser anUnciada pela imprensa oficial. 

§ 12 A Comissão, por deliberação da maio
ria-de seus membros. relacionará as autori
dades e lideranças do município. sede da e
missora interessada. que deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

§ 2.R. De anúncio. pela imprensa oficial. 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo anterior. que 
tratem dos requisites constantes de art. 2~. 

Art. 4.Q. Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 1~ de julho de 1992. 
Senador Mauro. Benevi des. Presidente. 

Pubiicado no DCN (Seção II). de 3-7-92. 

-------
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PARECER No 505, DE 1997 

Da Comissão de Educação. sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 5, de 1997 (n° 302/96, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova concessão deferida ao Sistema Clube de 
Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sonora em onda média na cidade 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

RELATOR: Senador ROBERTO REQUIÃO 

1. RELA TÓRIO 

Chega a esta Comissão, para exame, o Projeto de Decreto Legislativo n° 05, 
de 1997 (n° 302, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova concessão ao Sistema Clube de Comunicação Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial no 779, de 1994, o então Presidente da 
República submeteu ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 19 de 
setembro de 1994, que renova concessão para exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § lo do 
art. 223 da Constituição FederaL 

É a seguinte a composição acionária do empreendimento Sistema Clube de 
Comunicação Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista 

• José Inácio Geilllari Pizani 
• Paulo de Tarso Geilllari Pizani 
• Demétrio Luiz Pedro Bom 
• José Roberto Villela 

TOTAL DE COTAS 

Cotas de Participação 

48.540.000 
48.540.000 
12.120.000 
10.800.000 

120.000.000 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecei 
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favorável de seu rel-ator, Deputado Ni/son Gibson, e aprovação w1ânime daquela 
Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o 
Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica 
legislativa. 

2. VOTO DO RELATOR 

O processo de exame e apreciaÇão, pelo Congresso Nacional, dos atos que 
outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados pelo Poder 
Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta 
Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução 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 
Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS n° 05, 
de 1997, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 
n° 39/92, ficando caracterizado que a empresa Sistema Clube de Comunicação 
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação 
da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
ROBERTO REQUIÃO: RELATOR 

ABDIAS NASCIMENTO 
EMÍLIA FERNADES . 
HUGO NAPOLEÃO 
JOSÉ FOGAÇA 
SEBASTIÃO ROCHA 
FRANCELINO PEREIRA 
ROMEUTUMA 
ELCIO ALVARES 

SÉRGIO MACHADO 
VILSON KLEINUBING 
FERNANDO BEZERRA 
JEFFERSON PERES 
W ALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABOR JÚNIOR 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO NQ 39, DE 1992 

Dispõe sob~e ,fonmalidanes e c~itérlcs 
pa~a a ap~eciaçãc dos ates de cutc~ga e 
renovacão de concessão, permissão e auto
~1zaçãÓ para c serviço de radiodifusão 
sono~a e de sons e imagens. 

O Senado FeOeral resolve: 

Art. i~ o exame e a apreciação pela Comis
são de Educação aos ates de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. obedecerá às seguintes for
malidades e critérios: 

I _quanto aos ae renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicaçõesi 

b) requerimento da concessionária 
missionãrla solicitando a renovação. 
deverá constar a declaração de Que 
fr1nge as vedações do § 5~ do art. 
Constituição Federal; 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dia com suas obrigações sociais e contribui
ções sindicais, nos termos da legislação em 
vigor: 

d) certidão de quitação de tributos; 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções: 

f) laudo de vistoria ~écnica do Dentel: 

g) informação do Dentel sobre a existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to. de Qualquer infração cometida pela emis
sora durante o último período de vigência de 
sua concessão ou permissão; em caso positi
vo. a docu~entação integral do processo re
lativo à infração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

hl parecer da Oiretoria Regional do Oentel 
e da Secretarfa Nac1onal de Comunicações so
bre c requerimento: 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o periodo de vigência da outo~ga, 
nos ouais se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionários de cotas. 
ações ou outr~s meios de trans~erência do 
controle direto ou indireto da sociedade: 

j) informação. pela emissora. da programa
ção semanal que venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
ltsmo. de geração própria e de retransmis
são: 

1) manifestações de apoio ou contestação à 
renovação da concessão. apresentadas em 
qualquer instância durante o processe: 

m) declaração firmada peles dlretores e 
administradores das emissoras. de que não 
participam de di~eção de outra concessioná
ria cu permissicnária do mesmo t1po de ser
viço de radiodifusão. 'instalada no mesmo mu
nicípio ou em munic{p;o contigue; 

II _ Quanto aos de concessão: 

a) exposição de motives de Ministro dos 
Transportes e das Comunicações~ da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação: 

bl .reouerimento das entidades oue pleitea
ram ~ concessão ou permissão. do qual deverá 
constar declaração de q~e não infringem as 
vedações do § 5~ de art. 220 da Constituição 
Federal: 

cl cópia de edital ou e abriu a 
concqrrência: 

d) cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concorrentes em cumpr1mento aos 
itens de edital. especialmente: 

1) ates constitutivos e alterações sub
seoüentes das sociedades; 

2) ouadrc societário atual1zadc. do qual 
constem c número. valor e o tipo de ações de 
cada.sócio; 

3) certidão de quitação de tributes por 
parte de cada acionista ou cotista: 

4) documentos relativos a cada acionista 
ou cotista; 

5) :demonstração de recursos técnicos e fi
nanceiros; 

6) proposta de programação a ser desenvol
vida. detalhando o periodo dedicado a jorna
lismo e a debates de temas lo~ais e regio
nais: 
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7) eventu~is alterações no contrato so~ 
c1a 1: 

8) cóp1a do contrato para execução dos 
serv1ços de radiodifusão: 

e) esLudos técnicos apresentados pelas~en
tidades e sua avaliação pelas diversas ins
tâncias da Secretaria Nacional de 
Comunicações: 

f) levantamento da capacidade econômica da 
cidade pretendente; 

g) estudos de viabilidade econômica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Distribuição de Canais 
correspondente; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações em rela
ção às propostas apresentadas; 

i) informação de eventuais exigências ou 
esclarecimentos adicionais solicitados a 
cada pretendente: 

j) informação oficial do Ministerio dos 
~ransportes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes cu de 
qualquer de seus sõcios em qualQuer outra 
emissora de rádio ou televisão no Pafs e. em 
caso afirmativo. indicação do local da con
cessão ou permissão. potência da emissora e 
vincules com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos canais para a localidade: 

m) informação sobre a composição acionária 
e vínculos de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio ou con
testações a qualquer das sociedades preten
dentes: 

o) em case de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros. a informação das razões 
que levaram à escolha da vencedora: 

p) infrações registradas no Dente! quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acionistas da entidade pretenden
te; 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure o cumprimen
to. em par,ticular. na programação. do dis
posto nos arts. s~. incisos IV e XIV, 220 e 
22i da Constituição Federal: 

r) documentos que deram origem à abertura 
da -l.1c1 tação: 

S) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das emissoras de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria cu permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nicípio ou em município contigua. 

Parágrafo ünico. Constarão ainda. do pro
cesso. os documentos resultantes das 
análises e consultas feitas pela Comissão. 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta. como fator positivo. para uma conclu
são ~avorável à outorga ou renovação. o fato 
de existir. nos autos. comprovação: 

I _ de 
cultural. 
tiva; 

maior tempo dedicado à produção 
educacional. artfstica e informa-

II de maior nivel de compromíssp com a 
promoção da cultura nacional. regional ou 
local; 

III 
valoreS 
mília; 

de maior ·nível de compromisso com os 
éticos e sociais da pessoa e da fa-

IV 9e· oferecimento de maiores facilida
des de p~ticipação da população como sujei
to do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação, por deli
beração da maioria de seus membros, poderá 
realizar. no perfodo de até quinze dias do 
recebimerifo do processo. audiência pública. 
a ser anunciada pela imprensa ofici~l. 

§ i~ A Comissão. por deliberação da maio
ria de seus membros, relacionará as autori
dades e lideranças do município, sede da e
missora interessada, que deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

_§ 2~ Do anúncio, pela imprensa oficial. 
deverá constar que a- Comissão ·considerar~ 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo anterior. que 
tratem dos requisitos constantes do art. 2~. 

Art. 4~ Esta resolução entra em Vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5 2 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 1 2 de julho de i992. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Publicado no DCN (Seção II), de 3-7-92. 
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PARECER No 506, DE 1997 

1. Relatório 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 6, de 1997 (n° 303196, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova concessão da Rádio Difusora Taubaté 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical na cidade de Taubaté, 
Estado de São Paulo. 

Relator: Senador Coutinho Jorge 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 06, de 
1997 (n° 303, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
concessão à Rádio Difusora Taubaté Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 1.163, de 1994, o Presidente da 
República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 9 de 
dezembro de 1994, 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 empreendimento Rádio Difusora 
Taubaté Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista. 

• Marina Miranda Beringhs 
• Emilio Amadei Beringhs Neto 
• Marcelo Miranda A. Beringhs 
• Ricardo Miranda Beringhs 

TOTAL DE COTAS 

Cotas de Participação 

202.752 
42.416' 
42.416 
42.416 

330.000 
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O presente projeto foi examinado pela Comissão de ·Ciência e Tecnologia, 
Comunicação ê Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer 
favorável de seu relator, Deputado Salvador Zimbaldi, e aprovação unânime daquela 
Comissão. 

Na Com,issão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

2. Voto do Relator 

O processo de exame e aprec1açao, pelo Congresso Nacional, dos atos que 
outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo, 
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do 
Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 39, de 
1992. Essa norma interna relaciona 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 Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL n° 06, de 
1997, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n° 39/92, 
ficando caracterizado que a empresa Rádio Difusora Taubaté Ltda. atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela 
aprovaÇão do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, originário da Câmara 
dos Deputados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
COUTINHO JORGE: RELATOR 

HUGO NAPOLEÃO 
SEBASTIÃO ROCHA 
FRANCELINO PEREIRA 
ROMEUTUMA 
ELCIO ALVARES 
SÉRGIO MACHADO •• 
VILSON KLEINUBING 

FERNANDO BEZERRA 
W ALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABOR JÚNIOR 
JOSÉ FOGAÇA/ 
JEFFERSON PERES 
ABDIAS NASCIMENTO 
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA-SECRETARIA-GERAL DA MESA. NOS TERMOS 
DO ART. 250, § ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO 

NOTA TÉCNICA No 136, DE 1997 

Ref Projeto de Decreto Legislativo n° 06, de 1997, (n° 303, de 
1996~ na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que 
renova a concessão da Riídio Difusora Taubaté Ltcla., 
para explorar serviço de radiodifosão sonora em onda 
tropical, na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo';. 

Efetuada, . nesta. Consultaria Legislativa, a análise do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 06, de 1997 (n° 303, de 1996, na Câmara dos Deputados), por 

solicitação do Sr. President~ da Comissão de Educação, Senador Artur da Távola, 

constatou-se falha na instrução do processo, evidenciando-se a inexistência e/ou a 

perda de validade dos seguintes documentos, nos termos da Resolução n° 39/92 que 

"dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação dos atos de outorga e 

renovação de concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora 

e de sons e imagens":· 

• atualização da comprovação de .que a emissora está em dia com suas obrigações 
sociais e contribuições sindicais, nos termos da legislação em vigor; 

• arualização da Certidão de Quiração de Tributos Federais - Certificado de 
siluação junto à Caixa Econômica Federal- FGTS; Certidão Negativa de Débito 
CND do INSS; . 

• validação/atualização da declaração firmada pelos diretores e administradores 
da emissora de que não participam de direção de outra concessionária ou 
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permissionária do mesmo tipo de serviço' de radiodifusão, instalada no mesmo 
município ou em municiplo comíguo; 

awafi::açâo do quadro societário, do quaf constem o número, o Pa/or (expresso 
em Rear.1) e o tipo de açc3es de cada sócio. 

À época da solicitação de renovação, era a seguinte a composiç:âó acionária 
do empreendimento Rádio Difusora Taubaté Ltda. 

Nome do SóCio Cotista Cotas de Participação 

• Emílio Amadei Beringhs Filho 21.517.200 
• Marina Miranda Beringhs 6.382.800 

TOTAL DE COTAS 27.900.000 

Em vista da indispensabilidade do pleno cumprimento da citada norma para a 

continuidade de sua tramitação, recomendamos as providências da Comissão de 

Educação para a competente instrução do processo. 

Brasília, 26 de março de 1997. 

RUBEM MARTINS AMORESE 

Consultor Legislativo 
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Taubaté, 16 de junho de i 997 

A 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DO SENADO FEDERAL 
!Imo. Sr. Júlio Ricardo Borges Linhares . 

Prezado Senhor : 

Setembro de 1997 

Conforme solicitação de V.Sa. em 19.05.97, estamos apresentando os documentos 
requisitados a saber : 

a) Certificado de regularidade das obrigações sociais e contribuições sindicais ; 

b) Certificado de regularidade junto ao INSS/FGTS ; 

c) Declaração dos sócios da não participação em outra concessionária ; 

d) Atualização do quadro societário ; 

Sendo o que se nos apresenta, colocamo-nos a disposição para maiores 
esclarecimentos. 

Atenciosamente 
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DECLARAÇÃO 

Os abaixo assinados, sócios da Rádio Difusora Taubaté Ltda., situada à Rua Dr. 

Souza Alves,, 960, centro , Taubaté, São Paulo, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o n• 

72.28.038/0001-12, DECLARAM para· os devidos fins, que não participam da direção de outra 

concessionária em serviços de radiodifusão no município de Taubaté - SP, bem como em municípios 

adjacentes. 

Por ser verdade, firmam o presente 

Taubaté, 20 de !Dllio de 1997 

'Z!l~·, /f /) . 
>·lr;- •,, "'·' }"l ' 
··.'~~~~m:'iill;õf!s~M 

DIRETORA PRESIDENTE 
CPF : 005.294.578-22 
RG: 5.396.708 SS /SP 

RICARDO MIR.Af'IDA BE , GHS 
DIRETOR ADMJ;NTSTRATIYO 
CPF: 014.098.078-43 · 
RG: 9.256.555-4 SSP/SP 
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Rádio Difusora Taubaté Ltda.·CGC: 72.288.038/0001-12 

Alteração contratual em: 12.11.96 - n° 199.293/96- O · JUCESP 

Aprovação : Ministerio Estadual das Comunicações no Estado .de Sào Paulo 

Portaria n° 579, de 23.09.96, processo no 29100.000057/91 

ATUALIZAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO 

W . COTAS VALOR EM R$ TIPO 
MARINA MJRANDA BERINGHS 
EMILIO AMADEI BERINGHS NETO 
MARCELO MIRANDA A. BERINGHS 
RICARDO MIRANDA BERINGHS 

202.752 202.752,00 Resp.Limitada 
42.416 42.416,00 Resp.Limitada 
42.416 42.416,00 Resp.Limitada 

_-,.:4;:;:2·:..:,4~16:,-__ 74="'2:..;.4~16:!',0::':0:--_ Resp.Limitada 
330.000 330.000,00 

Portaria n° 579 de 23 de setembro de 1996 

O DELEGADO ESTADUAL DA DELEGACIA DO 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
no uso de suas atribuições, em conformidade com a competência que lhe foi 
delegada através da P01taria no 296, de 10/05/94, e tendo em vista o que 
consta do Processo no 29100.000057/91 

RESOLVE: 
I - Autorizar, nos te1mos do artigo 1 O 1 do Regulamento 

dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 11° 52.795/63, a 

RÁDIO DiFUSORA TAUBATÉ LTDA, com sede na cidade de Taubaté, 
Estado de São Paulo, a promover alteração em seu ato constitutivo com o
objetivo de: 

a) efetum· as seguintes cessões de cotas, "mortis causa": 

TITULARIDADE 

De : Espólio de Emílio Amadei Beringhs 
Filho 

Para : Marina Miranda Beringhs 
Emílio Amadei Berighs Neto 
Marcelo Miranda Amadei Beringhs \ , 
Ricardo Miranda Beringhs ~ 

COTAS CEDIDAS 

127.248 
42.416 
42.416 
42.416 
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b) aprovar todo.s os sóçios pa~a exercerem ?S funções de 
diretores da enlidadc 

· II - Em consequência das operações propostas, os quadros 
societário e diretivo ficarão assin1.constituídos: 

COTISTAS 

Marina Miranda Beringhs 
Emílio Amadei Beringhs Neto 
Marcelo Miranda Amadei Beringhs 
Ricardo Miranda Beringhs 

COTAS 

202.752 
42.416 
42.416 
42.416 

VALOR R$ 

202.752,00 
42.416,00 
42.416,00 
42.416,00 

TOTAL 330.000 330.000,00 

CARGOS 

Diretora Presidente 
Diretor Superintendente 
Diretor Comercial 
Diretor Administrativo 

NOMES 

Marina Miranda Beringhs 
Emílio Amadei Beringhs Neto 
Marcelo Miranda Amadei Beringhs 
Ricardo Miranda Beringhs 

III - Determinar, nos termos do artigo 102 do referido 
regulamento, que a entidade apresente a alteração contratual ora autorizada, 
devidamente arquivada na "JUCESP", para aprovãção desta Delegacia,· 
dependendo desta medida o exame e a decisão de seus futuf'os pedidos. 
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LEGISLAÇÃO CITÁDA, ANEXADA-PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N2 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e criterios 
para a apreciação dos atos de outorga e 
renovação de concessão, permissão e auto
rização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. 

o Senado Federal resolve:· 

Art. 1~ o exame e a apreciação pela Comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão~ permissão e autorização 
para serviço de rad1 adi fusão sonar·a e de 
sons e imagens. obedecerá às seguintes for
malidades e critérios: 

I _quanto aos de renovação: 

a) ·exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes·e das Comunicações; 

b) reQuerimento da concessionária 
missionãria solicitando a renovação. 
deverá constar a declaração de QUe 
~r1nge as vedações do § s~ do art. 
Constituição Federal; 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de Que a emissora está em 
dia com suas obrigações sociais e contribui
ções sindicais. nos ~ermos da legislação em 
vigor: 

d) certidão de quitação de tributos:--

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções: 

f) laudo de vlstoria ~écnica do Dentel: 

g) informação do Dentel sobre a existência 
ou não de processo· de apuração. em andamen
to. de qualquer infração cometida pela emis
sora durante o último periodo de vigência de 
sua concessão ou permissão: em caso positi
ve. a documentação integral do processo re
lativo à infração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

h) parecer da Diretoria Regional do Dentel 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerimento: 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o pe~íodo de v1genc1a da outo~ga, 
nos quais se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionários de cotas. 
ações ou outros meios de transTerência do 
controle direto ou indireto da sociedade: 

j) intormação. pela emi~sora. da programa
ção semanal QUe venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
ltsmo. de geração própria e de retransmis
são: 

1) .ma':' i festacrões· de apoio ou contestação à 
renovaçao da concessão, apresentadas em 
qualquer instância durante o processo; 

m) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das emissoras. de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permissionária da mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nicípio ou em município cont{guo: 

II _ quanto aos de concessão: 

a) expos1çao de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações. da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação; 

b) requerimento das entidades que pleitea
ram a concessão ou permissão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do § 5~ do art. 220 da Constituição 
Federal: 

c) ·cópia do 
concorrência: 

edital que abriu a 

d} cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concorrentes em. cumprimento aos 
itenS do edital~ especialmente: 

1) a tos con-stitutivos e alterações sub
seqüentes das sociedades; 

2) quadro societário atualizado. do qual 
constem o número. valer e o tipo de ações de 
cada sócio: 

3) certidão de quitação de tributos por 
parte de cada acionista ou cotista: 

4) documentos relativos a cada acionista 
ou cotista; 

S)'demonstração de recursos técnicos e fi
nancEd ros; 

6), proposta de programação a ser desenvol
vida'. detalhando o pericdo dedicado a jorna
lismo e a debates de ternas lo=ais e regio
nais; 
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/} ••v(.,-nt~lrtiS "ltí"':Z).ÇÕe::. no "r~t.r·ato so-· 
Clô 1: 

8) cópia do contrato para execução dos 
serv1ços oe radiodifusão: 

e) estudos técnicos apresentados pelas en
tidades e su~ avaliação pelas diversas ins
tância~ dd Secretaria Nacional de 
Comunicações. 

f) levantamento da capacidade econõmica da 
cidaáe pretendente; 

g) estudos oe viabil1dade económica da·im
plantação de emissoras de radiod1fusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla-· 
no Básico de Distribuição de Canais 
correspondente; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações em rela
ção às propostas apresentadas; 

i) inTormação de eventuais exigências ou 
esclarecimentos adicionais solicitados a 
cada pretendente; 

j) informação oficial do Ministério dos 
Transportes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes ou de 
qualquer de seus sócios em qualquer outra 
emissora de rádio ou televisão no Pais e. em 
caso afirmativo. indicação do local da con
cessão ou permissão. potência da emissora e 
vínculos com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão: 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos canais Para a localidade: 

m) informação sobre a composição acionária 
e vinculas de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio 
testações a qualquer das sociedades 
dentes: 

ou con
preten-

o) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros. a informação das razões 
que levaram à escolha da vencedora; 

p) infrações registradas no Dente! quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acionistas da entidade pretenden
te; 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure o cumprimen
to~ em particular. na programação. do dis
pos·to nos arts. sj;t. íncisos IV e XIV. 220 e 
221 da Constituição Federal; 

r) documentos que deram or1gem ã abertura 
da l1c1 tação: 

s) declaração firmada pelos diretores e 
ad~lnistradores das em1ssoras de que não 
partlcipam de direção de outra concessionã
rl~ ou permlssionária do mesmo tipo de ser
Vlço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
niçipio ou em município contigua. 

Parágrafo único. Constarão ainda. do pro
cesso. os documentos resultantes das 
análises e consultas feitas 'Pela Comissão. 

Art. 2Q A Comissão de Educação levará ém 
conta. como fator positivo. para uma conc1u.
são favorávei à outorga ou renovação~ o fato 
de ex'istlr. nos autos. comprovação: 

I _ de maior tempo dedicado à produção 
cultural •. educacional. artfstica e informa
tiva: 

II de maior nível de compromisso com a 
promoção da cultura nacional. regional ou 
local; 

III de mafor nível de compromisso com os 
valoreS ét1cos e sociais da pessoa e da fa
mflia; 

IV de oferecimento de maiores facilida
des de participação da população como sujei
to do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação. por deli
beração da maioria de seus membros. poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
recebimento do processo. audiência pública. 
a ser anunciada pe1a imprensa oficial. 

§ 1 2 A Comissão. por deliberação da maio
ria de seus membros. relacionará as autori
dades e lideranças do município. sede da e
missora interessada. que deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

§ 2~ Do anúncio. pela imprensa oficial. 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo anterior. que 
trat.em dos requisitos constantes do art. 2,g,. 

Art. 4J:~. Esta resoluÇão entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5Q Revogam-se :·as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 1~ de julho de 1992. 
Senador Mauro Benevfdes, Presidente. 

Publicado no DCN (Seção II). de 3-7-92. 
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1. Relatório 

ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1997 

PARECER No 507, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 7, de 1997 (n° JO.J/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova concessão da 
Rádio Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Relator: Senador Esperidião Amin 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 07, 

de 1997 (n° 304, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 

concessão à Rádio Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 

sonora em onda média na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 1.439, de 1995, o Presidente da 

República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 de 

dezembro de I 995, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão 

sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § I o do art. 223 da 

Constituição Federal. 

A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da 

República, documento que integra os autos, dá conta de que os órgãos competentes 

daquele Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de 

·acordo com a legislação aplicável, o que levou ao deferimento do pedido de 

renovação. 
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É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Ribeirão 

PretoLtda: 

Nome do Sócio Cotista 

• Edilah de Faria Lacerda Biagi 
• Nelson Machado (espólio) 
• Octávio de Souza Silveira 
• Antônio Carlos Morandini 
• José Jader Sirnonelli 
• Pedro Biagi Neto 
• Outros 

TOTAL DE COTAS 

Cotas de Participação 

24.686.400 
7.044.800 
7.044.800 
7.044.800 
7.044.800 
7.044.800 

14.089.600 

74.000.000 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Infcirmá:tica da· Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer 

favorável de seu relator, Deputado Maluly Netto, e aprovação unânime daquela 

Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto 

foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legi_slativa. 

2. Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que 

outorgam e renovam concessão; permissão ou autorização para que se executem 

serviços de radiodifusão sonora e de so~s e imagens, praticados pelo Poder 

Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta 

Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 

39, de I 992. Essa norma interna relaciona urna série de informações e exigências a 
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serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das.· 

Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão 

de Educação. \ (/;·: -~ 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL n° 07, 

de I 997, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n° 

39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Ribeirão Preto Ltda. atendeu a 

todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, 

opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, 

originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissão, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
ESPERIDIÃO AMIN: RELATOR 

ABDIAS NASCIMENTO 
HUGO NAPOLEÃO 
JOSÉ FOGAÇA 
SEBASTIÃO ROCHA 
FRANCELINO PEREIRA 
ROMEUTUMA 
ELCIO ALVARES 
SÉRGIO MACHADO 

•• 
VILSON KLEINUBING 
FERNANDO BEZERRA 
W ALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABOR JÚNIOR 
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LEGISUÇÃÕ CITADA. AdEXADA PELA SECRETARIA-GERAL Di A-tESA 

RESOLUÇÃO N!:! 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e critérios 
para a apreciação dos atas de outorga e 
renovacão de concessão, permissão e auto
rizaçãÔ para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e Imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ O exame e a apreciação pela Comis
são de Educação dos atas de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. obedecerá ãs seguintes for
malidades e critérios: 

I _Quanto aos de renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações; 

b) requerimento da concessionária 
missionária solicitando a renovação. 
deverá constar a declaração de oue 
fringe as vedações do § 5~ do art. 
Constituição Federal; 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está _e~. 
dia com suas obrigações sociais e contribui
ções sindicais. nos termos da legislação em 
~vigor: 

d) certidão de quitação de tributos; 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções; 

f) laudo de vistoria técnica do Dentel: 

g) informação do Oentel sobre a existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to. de qualquer 1nfração cometida pela emis
sora durante o último período de vigência de 
sua concessão ou permissão: em caso positl
vo. a documentação integral do processo re
lativo à 1n~ração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

h} parecer da Diretoria Reg1onal do DenLel 
e da Secretaria Nac1onal de Comunicações so
bre o requerimento: 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e evenLuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante O período de v1gência da outo~ga. 
nos quais se esclareça se os reauerentes fo
ram ceoentes ou concessionár1os de cotas. 
ações ou outros meios de ~rans~erência do 
controle direto ou indireto da sociedade: 

j) informação, pela emissora. da p~ograma
ção semanal que venha sendo executada. dis
c~1minando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de ret~ansmis
são; 

1) manifestações de apoio ou contestação à 
renovação da concessão. apresentadas em 
qua)quer ins~ânc1a durante o p~ocesso: 

m) declaração f1rmada pelos diretores e 
administrado~es das emissoras. de que não 
participam de direÇão de outra concessioná
~ia ou perm1ssionária do mesmo tipo de se~
viço de radiodifusão, instalada no mesmo mu
nicípio ou em município contíguo: 

II _ quanto aos de concessão: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações. da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação: 

_ b) requerimento das entidades que pleitea
ram. a concessão ou permissão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do § 5~ do art. 220 da Constituição 
Federa 1: 

c) cópia áó edital que abriu 
concorrência: 

d) cópia de todos os documentos apresent~ 
dos pelos concorrentes em cumprimento 
itens do edital~ _especialmente: 

-:.. ~-
1) ates constitutivos e alterações 

seqüentes das sociedades; 

2) quadro societário atualizado. do 
constem o número. valor e o tipo de açt 
cada sócio; 

:3) certidão de quitação de t r i but.c::. 
par.te oe cada aci on1 sta ou cot i sta: 

4) oocumentos rêlativos a cada acio 
ou cotista: 

s'> demonstração de recursos técnicos e 
nan~eiros; 

6J proposta de programação a ser desenv< 
vida. detalhando o período dedicado a JOrn. 
lis~o e a debates de ternas lo=ais e re~ 
nai.s: 
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7) eventua1s alterações no contrato sa
cia 1: 

8) côp1a do contrato para execução dos 
serviços de radíodifusão: 

e) estudos técn1cos apresentados pelas en
tidade~ e sua avaliação pelas diversas ins
tâncias da Secretaria Nacional de 
Comunicações: 

f) levantamento da capacidade econõmica da 
cidade pretendente: 

g) estudos de viab11idade económica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Distribuição de Canais 
correspondente; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações.~m~ rela
ção às propostas apresentadas; 

i) informação 
esclarecimentos 
cada pretendente; 

de eventuais exigências ou 
adicionais solicitados a 

j) informação oficial do Ministério dos 
Transportes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes ou de 
qualquer de seus sõcios em qualquer outra 
emissora de rádio ou televisão no País e. em 
caso afirmativo. indicação do local da con
cessão ou permissão, potência da emissora e 
vincules com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

1) informação sobre a existência de previ
São de nOvos ca-na1S parã -a -10Calfi3ãae: 

m) informação sobre a composição acionária 
e vinculas de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio 
testações a qualquer das sociedades 
dentes; 

ou con
preten-

o) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros. a informação das razões 
que levaram à escolha da vencedora; 

p) infrações registradas no Dentel quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acionistas da entidade pretenden
te; 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes, no qual se assegure o cumprimen
to. em particular. na programação, do dis
posto nos arts. 5~. incisos IV e XIV. 220 e 
221 da Constituição Federal: " 

r) documentos que deram origem à abertura 
da l1c1tação: 

s).declaração firmada pelos diretores e 
administradores das em1 ssoras ·de que não 
participam de direçâo de outra concessioná
ria ou permissionárla do mesmo tipo de ser
viço,de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nicípio ou em municipio contigue. 

Parágrafo único. Constarão ainda. do pro
documentos resultantes das 

consultas feitas pela Comissão. 
cesso. os 
análises e 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta •. como fator positivo, para uma conclu
são favorável à outorga ou renovação. o fato 
de existir, nos autos. comprovação: 

I _ de 
cultural. 
tiva: 

maior tempo dedicado à produção 
educacional, artística e informa-

II de maior nível de compromisso com a 
promçção da cultura nacional, regional ou 
local: 

III de maior nível de compromisso com os 
valores éticos e sociais da pessoa e da fa
mf 1 i a: 

IV de oferecimento de maiores facilida
des de participação da população como sujei
to do processe comunicativo. 

Art. 3 2 A Comissão de Educação, por deli
beração da maioria de seus membros. poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
receQnnento --ao processo~- lü.Jd'rêncra --pú011 ca-:
a ser anunciada pela imprensa oficial. 

§ 1 2 A Comissão. por deliberação da maio
ria de seus membros, relacionará as autori
dades e lideranças do município. sede da e
missora interessada. que deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

§ 2~ Do anúncio, pela imprensa oficial. 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo anterior. que 
tratem dos requisitos constantes do art. 2 2 . 

Art. 4 2 Esta resolução entra em vigor na 
data-de sua publicação. 

Art. 5~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 1~ de julho de 1992. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Publicado no DCN (Seção II). de 3-7-92. 
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Documentos anexados nos termos do art. 250, parágrafo único do Regimento Interno. 

COM IS SÃ O DE E D V C AÇAo 

Senhor Diretor, 

O Projeto de Decreto _Legislativo (PDS) n° 07/97, que "aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Ribeirão Preto LTDA., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo", se encontra nesta Comissão para a competente 
apreciação da matéria, nos termos da Resolução no 39/92. do Senado Federal 
que '"Dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação dos atos de 
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para o serviço 
de radiodifusão sonora e de sons e inlagens." 

Procedida a análise do referido projeto pela Consultaria desta 
Casa, constatou-se falha na instrução do processo, evidenciillldo-se a 
inexistência e/ou perda de validade dos seguintes documentos: 

validação/atualização da declaração firmada pelos diretores e 
administradores da emissora de que não participam de direção 
de outra concessionária ou permissionária do mesmo tipo de 
serviço de radiodifusão, instalada no mesmo município ou em 
município contíguo; 

atualização do quàdro societário, do qual constem o número, o 
valor (expresso em reais) e o tipo de ações de cada sócio. 

Em vista da indispensabilidade do pleno cumprimento da citada 
norma para a continuidade de sua tramitação; recomendamos as devidas 
providências para a competente instrução do processo. 

Brasília, 28 de Abril de 1997. 
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Ribeirão Preto,OS de Maio de 1.997. 

ILMO SNR. DR. 

JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES 

SECRETARIO DA COMISSAO·D~ EDUCAÇAO DO SENADO FEDERAL 

Ala Senador Alexandre Costa-Sala-17-Anéxo II do Senado Federal 

BRAS1LIA - DF 

REF:- Projeto de Decreto Legislativo 

(PDS)-Nt!- 07/97 

A Rádio Ribeirão Preto Ltda,estabelecida na Cida
de de Ribeirão Preto,Estado de São Paulo,dando cumprimento a solicita 
ção via FAX,datado de 28 p.p. dessa Secretaria,junta os documentos ~ 
baixo relacionados: 

a)- Declaração firmada pelos Diretores e Adminis
tradores da emissora de que não participam da 
direção de outra concessionária ou permissio
riária do mesmo tipo de serviço de radiodifu -
são,instalada no mesmo município ou município 
contíguo. 

b)- Quadro societário atualizado,constando o va 
lor das cotas em.Reais de conformidade com o 
Capital Social,ap6s as devidas conversões es
tabelecida pelo nfsso Sistema Monetário. 

Sendo o que nos apreJenta para o momento. 

OCTAVIO DE 
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Q abaixo assinado, Sócio-Gerente, legalmente 

responsável pela Rádio Rfpeirão Preto Ltda .. , com sede na cidade de 

Ribeirão Preto, Estado ãe São Pau o, declara, que não participa e 

não integra o quadro social de out a empresa executante do serviço • 

de Radiodifusão, ou em município con

tíguo. 

Octávio de 

Sócio-Gerente .. 

D E C L A R A ç A O 

O abaixo assinado, Sócio-Gerente, legalmente 

responsável pela Rádio Ribeirão Preto Lt_da .. , com sede na cidade de 

Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, declara, que não participa e 

não integra o quadro social de outra empresa executante do serviço 

de Radiodifusão, 

tíguo. 

instalada no _J;nesmo __ município ou em município 

"'~'"'~7· "''! ~(XA-:é._ 
Antonio

1
éarlos Moran?ini 

Sócio/Gerente. 

D E C L A R A Ç A O 

de 1.997. 

con-

o abaixo assinado, Sócio-Gerente, legalmente 

responsável pela Rádio Ribeirão Preto Lt?a., com sede na cidade de 

Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, declara, que não participa e 

não integra 0 quadro social de outra emp_resa executante do serviço 

ãe Radiodifusão, instalada no mesmo muni~ípio ou em município con

tíguo. 
maio de 1. 997. 
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QUADRO SOCIETÁRIO. DA RÂDIO 'RinEIRAO PRETO "LTDA,estabelecida n_a Cidade 

de Ribeirão Preto,Estado de São Paulo. 

RELAÇÃO DOS COTISTAS 

01- Antonio Carlos Morandini 
02- Edilah de Faria Lacerda Biagi 
03- José Jader Simonelli 
04- Miguel Antonio Liporassi 
05- Espólio de Nelson Machado 
06- Octávio de Souza Silveira 
07- Pedro Biagi Neto 
08- José Wilson Toni 
09- Welson Gasparini 

Total do Capital em REAL 

9152% •••• ••••• 
33136% .•••••••• 

91 52% • • • • • • • • 
4"1 76% ••....•• 
9 1 52% • • • • • • • • 
9152% •••••••• 
9 r 52% .•.••... 
4, 76% .• ••••••• 
9,52% ~-······ 

DECLARAÇÃO 

VALOR EM REAL 

R$- 2, 56. 
R$- 8,98 
R$- 2,56 
R$- 1,28 
R$- 2, 56. 
R$- 2,56 
R$- 2,56 
R$- 1,28 
R$- 2,56 

R$- 26190. 

O abaixo assinaao,Sócio-Gerente,legalmeRte res
ponsável pela RÃDIO RIBEIRÃO PRETO LTDA 1 com sede na cidade de Ribei
rão Preto 1 Estado de São Paulo,declara que os cotistas acima relacio
nados não participam e não integram·o quadro social de outra empresa 
executante do serviço de Radiodifusão,ihstalada no mesmo·Município -
ou em Município contíguo. 

Ribeirão'Preto 105 de Maio de 1.997 . 

..,,•··.:.:....- ~---

·:=~ 
-OCTÃViÕ-bE-SO -ZA SILVEIRA. 

l' 
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Ri9eirão Preto,30 de Maio de 1.997 

ILMO SNR.DR. 
JÚLIO RICARDO B.LINHARES 
SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DO SENADO FEDERAL 
Àla Senador Alexandre Costa-Sala 17-anéxo II do Senado Federal 

BRASÍLIA - DF 

ALTERAÇ0ES NO NúMERO DE COTAS DOS COTISTAS DA RÁDIO 

RIBEIRl'i.O PRETO LTDA, TENDO EM VISTA AS ALTERAÇOES NO SISTEMA MONET.ÂRIO 

NACIONAL. 

01-últirna alteração contratual em 01.07.92-Registro na Jun
ta Comercial do Estado de São Paulo nQ 99.846/92-5. 

Cotistas % -----
Antonio Carlos Morandini 
Edilah de Faria L.Biãgi 
José Jader Sirnonelli 
Miguel Antonio Liporassi 
Nelson Machado 

9,52% 
33,36% 

9,52% 
4,76% 
9,52% 
9,52% 
9,52% 

NQ de Cotas 

7.044.800 
24.686,400 
7.044.800 
3.522.400 
7.044.800 
7.044.800 
7.044.800 
3.522.400 
7.044.890 

Capital em Cruzeiros 

7.044.800,00 
24.686.400,00 
7.044.800,00 
3.522.400,00 
7.044.800,00 
7.044.800,00 
7.044.800,00 
3.522.400,00 
7.044.800,00 

Octávio de Souza Silveira 
Pedro Biagi Neto 
José Wilson Toni 
Welson Gasparini , 

4,76% 
9,52% 

100,00% 74.000.000 74.000.000,00 

Capital de 74.000.000,00(Setenta e quatro milhÕes de cruzeiros) cada' 
cota no valor de Cr$ 1,-00(hurn cruzeiro) até 31.07.93. 

02-De 01.08.93 a 30.06.94 a moeda passou para Cruzeiro Re
al cortando três casas,passando o Capital para 
CR$-74.000,00(Setenta e quatro mil cruzeiros Reais) o ' 
valor de cada cota passou a não existir com o corte das 
três casas em relação ao Capital acima. 

03-Ern Ol.07.94,a moeda passou para Real,sendo dividido o ' 
Capital de CR$ 74.000,00(Setenta e quatro mil cruzeiros 
Reais) por 2.750,00 URV,com a referida conversão o Capi 
tal ficou em R$ 26,90(Vinte e seis Reais,noventa centa
vos) ,o valor de cada cota ficou prejudicada em relação 
a última alteração contratual,conforme quadro acirna,co~ 
servando o percentual de cada cotista,titulares do Capi 
tal de R$ 26,90. 

OB. Todos os valores contábeis existentes em 30.0 .94 forma converti
dos,isto é dividido por 2.750,00. 
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1. RELATÓRIO 

ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1997 

PARECER No 508, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 8, de /997 (n° 310196, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova concessão 
outorgada à Rádio e Jornais do Ceará S.A., para 
explorar serviço de radiodifusão de sonora em onda 
média na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 

Relator: Senador Beni V eras 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo 11° 8, de 1997 (n° 31 O, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão à Rádio e Jomais do Cear·á S.A., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará. 

Por meio da Mensagem Presidencial no 160, de 1996, o então 
Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 26 de fevereiro de 1996, que renova concessão para exploração 
de canal de radiodifusão sonora, nos tennos do art. 49, inciso XII, 
combinado com o § 1 o do mt. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do empreendimento 
Rádio e Jomais do Ceará S.A.: 
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Nome do Sócio Co.tista 
• Sérgio Cais de Oliveira 
• Cesar Cais de Oliveira Filho 

Cotas· de Pa1·ticilmção 
122.478 

• César Cais de Oliveira Filho (espólio) 
172.809 
121.864 
57.710 

350.139 
• César Cais de Oliveira Neto 
• Outros Acionistas 

TOTAL DE COTAS 825.000 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Infonnática da Câmara dos Deputados, tendo 
recebido parecer f.1vorável 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 jurídico, constitucional e vazado em 
boa técnica legislativa. 

2. VOTO DO RELATOR 

O processo de exame e apreciação, pelo Conf,>Tesso 
N11cional, dos atos que outorgam e renovam concessão, pennissão ou 
autorização para que se executem serviços de radiodifitsão sónora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos tennos do art. 223 da 
Constituição Federal, deve obedecer, . nesta Casa do Legislativo, às 

fonnalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF 11° 39, de_J 992. 
Essa nom1a intema elenca uma sé1ie de infonnações e exigências a serem 

cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das 

Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta 
Comissão de Educação. 
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_ Tendo em vista -que o exame da documentação que 

acompanha o PDL no 8, de I 997, evidencia o cumprimento das formalidades 

estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 

Rádio e .Jornais do C 'c:ará ,\'.A. atendeu a todos os requisitos técnicos e 

legais para habilitar-se à renovnção da concessão, opinamos pela aprovação 

do ato, na forma do p,·ojcto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 

Deputados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

:JOEL DE HOLLANDA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
BENIVERAS:RELATOR 

HUGO NAPOLEÃO 
SEBASTIÃO ROCHA 
FRANCELINO PEREIRA 
ROMEUTUMA 
ELCIO ALVARES 
SÉRGIO MACHADO 
FERNANDO BEZERRA 4. 
VILSON KLEINUBING 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABOR JÚNIOR 
JOSÉ FOGAÇA 
ARDIAS NASCIMENTO 
ESPERIDIÃO AMIN 
WALDECK ORNELAS 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N!:! 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e crl~érlos 
para a apreciação dos a~os de ou~orga e 
renovação de concessão, penmtssão e au~o
rtzação para o serviço de radiOdifusão 
sonora e de sons e imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ O exame e a apreciação pela Comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de r~dfcd1~usão sonora e de 
sons e imagens, obedecerá às seguintes ~or
ma11dades e critérios: 

I _ Quanto aos de renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das comunicações; 

b) requerimento da concessionária 
missionária solicitando a renovação. 
deverá constar a declaração de oue 
fringe as vedações do § 5~ do ar~. 
Constituição Federal; 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dia com suas obrigações sociais e contribui
ções sindicais. nos termos da legislação em 
vigor: 

d) certidão de qu"itação de tributos: 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. cem as respectivas funções: 

f) laudo de vistoria ~écnica do Oentel: 

g) informação do Dentel sobre a existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to. de qualquer infração come~ida pela emis
sora durante o último periodo de"vigêncla de 
sua concessão ou permissão: em caso positi
vo. a documentação integral do processo re
lativo à infração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

hl parecer da Oiretoria Regional do Oentel 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerimento; 

f) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o período de v1genc1a da outo~ga, 
nos Quaís se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionários de cotas. 
ações ou outr~s meios de trans~eréncia do 
controle direto ou indireto da sociedade: 

j) informação, pela emissora, da programa
ção semanal que venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de retransmis
são: 

1) manifestações de apoio ou contestação à 
renovação da concessão. apresentadas em 
qualquer instância durante'o processo; 

m) .declaração rirmada pelos di retores e 
administradores das emissoras, de QUe. não 
participam de direção de outra concessfonã
ria ou permiss1onária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão, instalada no mesmo mu
n1cipio ou em munlç::·fpio contiguai 

II _ quanto aos de concessão: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações. da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação~ 

b) requerimento das entldades que pleitea
ram a concessão ou permissão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do§ 5~ do art. 220 da Constituição 
Federal: 

c) cópia do ettl ta 1 · que abriu a 
concor-rência; 

dl~cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concorrentes ·em cumprimento aQs 
itens do edital, espe~ialmente: 

·- ' 1) atas constltutiVõs e alterações sub-
seqüentes das sociedades; 

2) quadro societário atualizado, do qual 
constem o número. valor e o tipo de ações de 
cada sócio; 

3) certidão de quitação de tributos por 
parte ~e cada acionista ou cotista; 

4) documentos relativos a cada acionista 
ou cotista; 

5) demonstração de recursos· t:écni cos e fi
nanceiros: 

6) proposta. de programação a ser desenvol
vida, detalhando o período dedicado a jorna
lismo e a debates de temas lo=ais e regio
nais: 
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11 eventua1s al:erações no contrato· so
c•a 1: 

ôl c6p1a ao contrato para execução dos 
serv1ços de raoiodlfusão: 

e) estudos têcn1cos apresentados pelas en
tidaces e sua aval'iação pelas diversas ins
tãnc,as da Secretaria Nacional de 
Comunicações; 

f) levantamento da capacidade econõmica da 
c1oaoe pretenaente: 

g) estudos 
plantação de 
ra e de sons 
no Básico 

de v1ab1l1dade económica da im
emlssoras de radiodifusão sono
e imagens não previstas no Pla
ae Distribuição de Canais 

correspondente: 

h) pareceres e estudos oesenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações em rela
ção às propostas apresentadas; 

i) informação de eventuais exigências ou 
esclarecimentos ad1cionais solicitados a 
cada pretendente: 

j) informação of1cia1 do Ministério dos 
Transportes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes ou de 
qualquer de seus sócios em qualquer outra 
emissora de rádio ou televisão no País e. em 
caso afirmativo. indicação do local da con
cessão ou permissão. potência da emtssora e 
vínculos com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos cana1s para a localidade: 

m) informação sobre a composição acionária 
e vinculas de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edl tal; 

n) recursos ou documentos de apoio ou con
testações a qualquer das sociedades pret~n

dentes; 

o) em caso de igu~1dade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros. a informação das razões 
que levaram à escolha da vencedora; 

p} infrações registradas no Dentel quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acionistas da entidade pretenden
te; 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure o cumprimen
to. em particular. na programação. do dis
posto nos arts. 5 2 • incisos IV e XIV. 220 e 
221 da Constituição Federal; 

r)·documentos que deram origem à abertura 
da llc1tação: 

s) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das em1ssoras de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nicípio ou em m~nicipio contíguo. 

Parágrafo único. Constarão ainda. do pro
cesso. os documentos resultantes das 
análises e consultas feitas pela Comissão. 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
~anta. como fator positivo. para uma conclu
são favorável à outorga ou renovação. o fato 
de existir. nos autos. comprovação: 

I de 
cul tÜra 1. 
tiva; 

malar tempo dedicado à produção 
educacional. artística e informa-

II de maior nível de compromisso com a 
promoção da cu1tura nacional. regional ou 
local; 

III de maior nivel de compromisso com os 
valores éticos e sociais da pessoa e da fa
mi 1 la: 

IV de oferecimento de maiores facilida
des de participação da população como sujei
to do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação. por deli
beração da maioria de seus membros, poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
recebimento do processo. audiência pública. 
a ser anunciada ~ela imprensa oficial. 

§ 1~ A ComisSão. por deliberação da maio
ria de seus membros. relacionará as autori
dades e lideranças do município. sede da e
missora interessada. que deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

§ -2~ Do anúncio. pela imprensa oficial. 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo anterior. que 
tratem dos requisitos constantes do art. 2~. 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data ·de sua publicação. 

Art. 5~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

senado Federal, 1 2 de julho de 1992. _ 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Publicado no DCN (SeÇão II). de 3-7-92. 
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1. RELA TÓRIO 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PARECERN°509, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1997 (n° 311/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
Fundação Cultural de Quedas do lguaçu (Rádio 
Municipal de Quedas do Jguaçu), para explorar serviço 
de radiodifusão de sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Quedas do lguaçu, Estado do Paraná. 

Relator: Senador José Fogaça 

Por mew da Mensagem Presidencial no 343, de .1992, o Senhor 

Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, 

inciso XII. combinado com o § 1 o do artigo 223 da Constituição Federal, ato, 

constante da Portaria no 91, de 22 de junho de 1992, que renova ao Município de 

Quedas de Iguaçu a permissão de explo.rar, por intennédio da Fundação 

Cultural de Quedas do lguaçu (Rádio Municipal de Quedas do lguaçu), por 

dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 

freqüência modulada, com fms exclusivamente educativos, na cidade de Quedas 

do Iguaçu, Estado do Paraná. 

Nos tennos. do art. 6, inciso II, alínea d, da Lei 8.422, de 13 de maio de 

1992, o senhor Ministro de Estado das Comunicações decidiu renovar a referida 
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permissão;- ato esse que terá efeito após a aprovação do Congresso Nacional, 

confonne disposto no § 3° do art. 223 da Constituição Federal. 

A docmnentação anexada à Mensagem Presidencial infonna que o 

processo foi examinado pelos órgãos técnicos do Ministério das Comunicações, 

constatando-se estar devidamente instruído e em confonnidade com a legislação 

pertinente. 

O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável 

de seu relator, Deputado João Jensen, e aprovação m1ânime daquela Comissão. 

Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto 

foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

2. VOTO DO RELATOR 

Regulado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de I 963, com a 

redação dada pelo Decreto no 91.837, de 25 de outubro de 1985, os processos de 

autorização e renovação, pelo Poder Executivo, da execução de serviço ·de 

radiodifusão educativa condiciona-se ao cumprimento de exigências distintas 

daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de 

canais comerciais de rádio e televisão. A legislação citada, em seu art. 13, 

estabelece que a outorga para exploração deste tipo de serviço não depende de 

edital. Também não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da 

Resolução do Senado Federal no 39/92 que "dispõe sobre formalidades e critérios 

para a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão, pennissão para 

o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens". 
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Devido à sua especificidade, os canais de. radiodifusão educativa são 

reservados à exploração da União, Estados e Municípios, Universidades e 

Fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa, conforme preceitua o 

art. 14 do Decreto no 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e 

modificou a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro de 

Telecomunicações). 

Diante da regularidade dos procedimentos e do cumprimento da 

legislação pertinente, opinamos pela aprovação do ato de renovação em exame, 

na forma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
JOSÉ FOGAÇA: RELATOR 

HUGO NAPOLEÃO 
SEBASTIÃO ROCHA 
FRANCELINO PEREIRA 
ROMEUTUMA 
ELCIO ALVARES 
SÉRGIO MACHADO •• VILSON KLEINUBING . 
FERNANDO BEZERRA 
WALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABOR JÚNIOR 
JEFFERSON PERES 
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI N. 8.422- DE 13 DE MAIO DE 1992 

Dil;lpóe sobre a organização de Ministérios, e dá outras providências 

O Presidente da República. 

Setembro de 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguiqte Lei: 
....................................................................................................................................................... 

Art. 6? Os assuntos que constituem área de competência de cada Ministério 
criado por esta Lei são os seguintes: 

........................................................................................................................................................................ 
II- Ministério dos Transportes e das Comunicações: 

······································································································································ ··············· 
d) telecomunicações, inclitsive administração, controle e fiscalização· da utili

zação do espectro de radiofr~üências; 
.............................................................................................................................................................. 

DECRETO N. 52.795 - DE 31 DE OUTUBRO DE 1963 
Aprova o Regulamento .dos Serviços de Radiodifusão. 

DECRETO N. 91.837- DE 25 DE OUTUBRO DE 1985 

Altera dispositivos do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto n. 52.795 (1), de 31 de outubro de 1963 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 
81, item III, da Constituição, decreta: ...................................................................................................................................................... 

DECRETO-LEI N. 236- DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Complementa e modifica a Lei n. 4.117 ( 0 ), de 27 de agôsto de 1962 

LEI N .. 4.117 -DE 27 DE AGóSTO DE .1962 
Partes vetad= pelo Pres".dente da República e 1nantidas .pelo Congresso Nacional, 
do Projeto que se transformou na Lei n. 4.117, de 21 de agôsto de 1962 (que institwi 

o Código Brasileiro de Telecomunicações) . 
....................... ........ ........................................................ ........................................................................... . 
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RESOLUÇÃO N2 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e c~ité~ios 
pa~ a apreciação dos ates de outorga e 
renovação de concessão, permissão e auto
~ização pa~a o se~iço de ~adiodlfusão 
sono~a e de sons e imagens. 

O Senado Federal resolve! 

Art. 1~ O exame e a apreciação pela Comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e lmagens. obedecerá às seguin~es ~ar
mal idades e critérios: 

I _ quanto aos ae renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações; 

b) requerimento da concessionária 
missionária solicitando a renovaç~o. 
deverá constar a declaração de que 
frfnge as vedações do § 5 2 do art. 
Constituição Federal: 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dia com suas obrigações sociais e contribui
ções sindicais. nas termos da legislação em 
vigor: 

d) certidão de quitação de tributos: 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções; 

f) laudo de vistoria técnica do Oentel: 

g) informação do Dentel sobre a existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to. de qualquer 1nfração cometida pela emis
sora durante o último período de vigência de 
sua concessão ou permissão; em caso positi
vo. a documentação integral do processo re
lativo à 1nfração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

h) parecer da Diretoria Regional do Dentel 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerimento: 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o período de vigência da outo~ga, 
nos quais se esclareça se os reauerentes To
ram cedentes ou concessionários de cotas. 
ações ou outros meios de trans~erência do 
controle díreto ou indireto da sociedade: 

j) informação, pela emissora, da programa
ção semanal que venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de retr~nsm1s
são; 

1) manifestações de apoio ou contestação à 
renovação da concessão, apresentadas em 
qualquer instância durante o processo: 

m) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das emissoras. de que não 
participam de direçãc de outra concessioná
ria cu permissionãria do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
~icípio ou em município cont{guo; 

II _ quanto aos de concessão: 

a) exposição· de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações, da qual 
constem as razões que o leva~am a autorizar 
a abertura de licitação: 

bl requerimento das entidades que pleitea
ram a concessão ou permissão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do § 5~ do art. 220 da Constituição 
Federal: 

c) cópia-· oo 
concorrência; 

edital que abriu a 

d) cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concorrentes em cumprimento aos 
itens do edital. especialmente: 

~' - . 
1) a~os ·-constitutivos e alterações sub-

seqüentes das sociedades; 

2) QUadro societário atualizado. do Qual 
constem o número. valor e o tipo de açóes de 
cada sócio: 

3} certidão de quitação de tributos por 
parte de cada acionista ou cotis~a; 

4) documentas relativos a cada acionista 
ou cotista: 

5) demonstração de recursos técnicos e fi
nanceiros: 

6) proposta de programação a ser desenvol
vida. detalhando o período dedicado a jorna
lismo e a debates de temas lo:ais e regio
nais; 
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7) eventuais alterações no contr~to so
cial: 

8) cõp1a do contrato para execução dos 
serviços ele radiod1fusão; 

e) estudos técnicos apresentados pelas en
tidades e sua avaliação pelas diversas ins
tâncias da Secretaria ~acional de 
Comunicações: 

f) levantamento da capacidade económica da 
cidade pretendente; 

g) estudos 
plantação de 
ra e de sons 
no Básico 

de viabilidade econômica da 1m
emissoras de radiodifusão sono
e imagens não previstas no Pla
de Distribuição de Canais 

cor-responden"te: 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações em rela
ção às propostas apresentadas; 

1) informação de eventuais exigências ou 
esclarecimentos adicionais solicitadas a 
cada pretendente: 

j) informação oficial do Ministério dos 
Transportes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes ou de 
qualquer de seus sócios em qualQuer outra 
emissora de rádio cu televisão no Pais e. em 
caso afirmativo, indicação do local da con
cessão ou permissão, potência da emissora e 
vinculas com a programação de qualQuer rede 
de rádio ou televisão; 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos canais para a localidade: 

m) informação sobre a composição acionãria 
e vfncu1os de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n} recursos ou documentos de apoio ou con
testações a qualquer das sociedades preten
dentes: 

o) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legafs.. técni
cos e financeiros. a informação ~as razões 
que levaram à escolha da vencedora; 

p) infraçóes registradas no Den~el quanto 
a outras emissoras de propriedade da socfe

-dade ou de ecionistas da entidade pret~nden
te; 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure o cumprimen
to. em particular. na programação .. do dis
posto nos arts. SA. incisos IV e XIV. 220 e 
221 da Constituição Federal; 

r) documentos que deram origem ·a abertura 
da licitação; · 

s) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das emissoras de que não 
participam de díreção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
nicíp:io ou em município contíguo. 

Parágrafo 
cesso. os 
anã 1 i ses e 

úniCo. Constarão ainda~ do pro
documentos resultantes das 

consultas feitas pela Comissão. 

Art. 2A A CÕmissão de Educação levará em 
conta. como fator positivo. para uma conclu
são favorável à oUtorga ou renovação. o fato 
de existir, nos autos. comprovação: 

I _ de 
cultural, 
tiva: 

maior tempo dedicado à produção 
educacional, artística e informa-

II de maior nivel de compromisso com a 
promoção da cultura nacional, regional ou 
local; 

III 
valoreS 
mfl ta: 

de maior nfvel de compromisso com os 
éticos e sociais da pessoa e da fa-

IV de oferecimento de maiores facilida
des de participação da população como suiel
to do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação. por deli
beração da maioria de seus membros. poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
recebimento do processo, audiência pública. 
a ser anunciada pela imprensa oficial. 

§ ;A A Comissão. por deliberação da mato
ria de seus membros .. relacionará as autori
dades e lideranças do municipio~ sede da e
missora interessada. que deverão ser convi
dadas a participar da audiência pública. 

§ 2A Do anúncio, pela imprensa oficial, 
deverá constar que a Comissãp considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parãgrefo anterior.. que 
tr·atem dos requisf.tos constantes do art. 2.12.. 

Art. 4.12. Esta resoluÇão entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5A Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 1A de julho de i992. 
Senador Mauro Benevldes, Presidente. 

Publicado no DCN (Seção II),·de 3-7-92. 
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PARECER No 510, DE 1997 
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 29, de 1997 (n° 326196, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à (Rádio Londrina S.A., para explorar sen>iço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Londrina, Estado do Paraná. 

Relator: Senador Roberto Requião 

I. RELATÓRIO 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 29, de 1997 (n° 326, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão à Rádio Londrina S.A., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Londrina, Estado 
do Paraná. 

Por meio da Mensagem Presif}encial n° 1.061, de 1994, o então 
Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 22 de novembro de 1994, que renova concessão para exploração 
de canal de radiodifusão sonora, nos tenuos do art. 49, inciso XII, combinado 
com o § 1 o do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio 

Londrina S.A.: 

Nome do Sócio Cotista 

• Raul Pedro Dal-Col 
• Cannem de Almeida Freitas 
• Palmyra Dei Frate Doná 
• Antônio Vandrami 
• V anda Claro Dal-Col 
• Outros 5 Acionistas 

TOTAL DE COTAS 

Cotas de Participação 

5.684.890 
528.000 
264.000 
105.600 

16.485 
1.025 

6.600.000 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comw1icação e Infonnática da Câmara dos Deputados, tendo 
recebido parecer favorável de seu relator, Deputado· Paulo Cordeiro, e 
aprovação unânime daquela Comissão. 

Na. Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 
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2. VOTO DO RELATOR 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos 
atos que outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados pelo 
Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve 
obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos 
pela Resolução SF no 3'9, de !992. Essa norma intema elenca uma série de 

· infonnações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem 
como pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o 
PDS no 29, de 1997, evidencia o cumprimento das fonnalidades estabelecidas 
na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádiq i~ondrina S.A. 
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da 
cqncessão, opinamos pela aprovação do ato, na fonna do Projeto de Decreto 
Legislativo, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
ROBERTO REQUIÃO : RELATOR 

SEBASTIÃO ROCHA 
HUGO NAPOLEÃO 
EMÍLIA FERNANDES 
ROMEUTUMA 
FRANCELINO PEREIRA 
JOSÉ FOGAÇA/ 
JEFFERSON PERES 
SÉRGIO MACHADO 
ABDIAS NASCIMENTO 
VILSON KLEINÜBING 
FERNANDO BEZERRA 
WALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABO R JÚNIOR 
ELCIO ALVARES 

Setembro de 1997 
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LEGISLAÇÃO ÇITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N2 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e c~ité~ios 
pa~a a apreciação dos ates de outo~ga e 
renovação de concessão, permissão e auto
~tzação pa~a o se~vtço de ~adlodlfusão 
sono~a e de sons e Imagens. 

O Senado federal resolve: 

Art. 1 2 O exame e a apreciação pela Comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, obedecerá às seguintes Ter
malidades e critérios: 

I _quanto aos de renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e.das Comunicações; 

b) reQuerimento da concessionária 
missionária solicitando a renovação, 
deveri constar a declaração de oue 
fr1nge as vedações do § s~ do art. 
Constituição Federal; 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dia com suas obrigações sociais e contribui
ções sindicais. nos termos da legislação em 
vigor: 

d) certidão de quitação de tributos; 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções; 

f) laudo de vistoria ~écnica do Dentel; 

g) informação do Oentel sobre a existência 
ou não de proCesso de apuração. em andamen
to. de qualquer 1nfração cometida pela emis
sora durante o último periodo de vigência de 
sua concessão ou permissão: em caso positi
vo. a documentação integral do processo re
lativo à 1nfração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora; 

h) parecer da Diretorla Reg1onal do Dentel 
e da Secretar1a Nac1onal de Comunicações so
bre c requerimento; 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o período de vigênci~ da outo~ga. 
nos quais se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionár.1os de· cotas. 
ações ou outr~s meios de ~rans~erência do 
controle direto ou 1ndireto da socledade: 

j) informação. pela emissora. da programa
ção semanal que venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de retransmis
são: 

1) man1festaç6es de apoio ou contestação à 
renovação da concessão. apresentadas em 
qualquer instância durante o processo; 

m) declaração firmada pelos diretores e 
administradores das emissoras. de QUe não 
participam de direção de outra concessionã
r1a ou permissionária do mesmo t1po de ser
viço de radiodifusão, ·instalada no mesmo mu
nicípio ou em municipio contigua; 

Ir _ quanto aos de concessão: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações. da qual 
constem as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação; 

b) requerimento das entidades que pleitea
ram .a concessão ou permissão, do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do§ 5~ do art. 220 da Constituição 
Federa 1: 

c) cópia do 
concorrência; 

edital ... que abriu a 

d). cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concorrentes em cumprimento aos 
itens do edital. especialmente: 

1) ates constitutivos 
seqúentes das sociedades; 

":" "< 
e ~-1 terações sub-

.2) quadro societário atualizado. do qual 
constem o número. valor e o tipo de ações de 
cada sócio: 

3) certidão de quitação de tributos por 
part·e de cada acion1sta ou cotist:a; 

4) documentos relativos a cada aclonista 
ou cotista; •. 

5). demonstração de recursos técnicos e fi
nanceiros; 

6) proposta de programação a ser d~senvol
vida. deta1h~ndo o peri·odo dedicadO a jorna
lis~o e a debates de ternas 1o:ais e regio
nais; 
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7) eventuais alterações no contrato so
cial: 

8) cópia do contrato para execução dos 
serviços oe radiodifusão: 

e) estudos técnicos apresentados P.e1as en
tidades e sua avaliação pelas diversas ins
tãnclas da Secretaria -Nacional de 
Comunicações; 

f) levantamento da capacidade econômica da 
c1dade p_r..etendente: 

g) estudos de viabilidade econômica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Distribuição de Canais 
correspondenLe; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações em rela
ção às propostas apresentadas; 

i) informação de eventuais exigências ou 
esclarecimenLos adicionais solicitados a 
cada preLendente; 

j) informação oficial dQ Ministjrio dos 
TransporLes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes ou de 
qualquer de seus sõcios em qualquer outra 
emissora de rádio ou televisão no Pais e. em 
caso afirmativo. indicação do local da con
cessão ou permissão, potência da emissora e 
vinculas com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos canals para a localidade; 

m) informação sobre a composição acionária 
e vínculos de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou reg1ão abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio 
testações a qualquer das soc1edades 
dentes: 

ou con
preten-

o) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requlsitos legais. técni
cos e financeiros. a informação das razões 
que levaram à escolha da vencedora; 

p) 1nfrações registradas no Dentel quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acionistas da entidade pretenden
te; 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes, no qual se assegure o cumprimen
to. em particular, na programação. do dis
posto nos arts. 5~. incisos IV e XIV, 220 e 
221 da ConsLituição Federal: 

r) Qocumentos que deram or1gem à abertura 
da l1c1tação: 

s) Çeclaração firmada pelos díretores e 
administradores das emissoras de que não 
participam de direção de outra concesslonã
ria ou perm1ssionár1a do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada no.mesmo mu
nicípio ou em município contíguo. 

Parágrafo único. Constarão ainda. do pro-
cesso. os documentos resultantes das 
análises e consultas feitas pela Comissão. 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta. como fator positivo, para uma conclu
são favorável à outorga ou re.novação. o -fato 
de existir. nos autos, comprovação: 

_ de 
cultura 1. 
tiva; 

maior tempo dedicado à produção 
educacional, artística e informa-

II de maior nível de compromisso com a 
promoção da cultura nacional, regional ou 
local; 

III de maior nível de compromisso com os 
valores éticos e sociais da pessoa e da fa
mf 1 ia; 

IV de oferecimento de maiores facilida
des de participação da população como sujei
to do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação, por deli
beração da maioria de seus membros. poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
recebimento do processo. audiência pública, 
a ser anunc1ada pe1a imprensa oficial. 

§ 1~ A Comissão. por deliberação da maio
ria de seus membros. relacionará as autori
dades. e lideranças do município, sede da e
missora interessada. que deverão ser convl
dadas a participar da audiência pública. 

§ 2 2 Do anúncio. pela imprensa oficial. 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no parágrafo anterior. que 
tratem dos requisitos constantes do art. 2 2

• 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art .. 5~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal. 1~ de julho de 1992. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Publicado no DCN (Seção II). de 3-7-92. 
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PARECER No ·su, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo no 30, de 1997 (n° 327/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova, o ato que renova a concessão 
outorgada à (Rádio Azul Cleste Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Americana, Estado de São Paulo. 

Relator: Senador Regina Assumpção 

1. RELA TÓRIO 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 30, de 1997 (n° 327, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão à Rádio Azul Celeste Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Americana, Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 974, de 1994, o então 
Presidente da República submeteu, ao Congresso Nacional, o ato constante do 
Decreto de 4 de novembro de 1994, que renova concessão para exploração de 
canal de radiodifusão soqora, nos termos do ar):. 49, inciso XII, combinado 
com o § I o do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio 
Azul Celeste Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista 
• Paulo Henrique Brancatti 
• Paulo Brancatti 

TOTAL DE COTAS 

Cotas de Participação 
!.280 

320 

1600 

O presente projc!O lüi exammado pela Comissão de C1êncin e 
Tecnologia, Comwlicação c Informática d3 Câmara dos Deputados, tendo 
recebido parecer favorável de seu relator,. Deputado Antônio Carlos 
Panmm:;io, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituiçào e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o Projeto ;foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa 
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2. VOTO DO RELATOR 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos 
atos que outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que 
se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados 
pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituiç~o Federal, deve 
obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos 
pela Resolução SF no 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 Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompgmha o 
PDS n° 30, de 1997, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas 
na Resolução n° 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Azul 
Celeste 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 eto Legislativo originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, I I de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA : PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
REGINA ASSUMPÇÃO : RELATOR 

SEBASTIÃO ROCHA 
HUGO NAPOLEÃO 
ROMEUTUMA 
FRANCELINOPERETIRA 
JOSÉ FOGAÇA 
SÉRGIO MACHADO 
ABDIAS NASCIMENTO 
FERNANDO BEZERRA 
WALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABO R JÚNIOR 
ELCIO ALVARES 
VILSON KLEINÜBING 

Setembro de I 997 



Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 535 

RESOLUÇÃO N2 39, D.E 1992 

Dispõe sot>re formaHdades e critérios 
para a apreciação dos ates de outorga e 
renovação de concessão, pennfssão e auto
rização para o ·serviço de radiodifusão 
sonora e de c;ons e imagens. 

O Senado Federal .resolve: 

·Ar~. 1~ O exame e a eprec1ação pela Comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão,··permissãc e autortzàçãc 
pare serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e Imagens. obedecerá às seguintes for
malidades e critérios: 

I _ QUanto eos de renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das comunicações: 

bl requerimento da conc~sslonária 
missionária solicitando e renovação. 
deverá constar e declaração de que 
f'rl nge as vedações do § 5" dO 8rt. 
Constituição Federal: 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dia cem suas obrigações sociais e contribui
ções sindicais. nos ~ermos da legislação em 
vigor: 

d) certidão de quit8ção de tributos: 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções; 

f) laudo de vistcri8 técnlca.do Dentei: 

g) Informação de Dentei _sobre a existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to, de Qualquer infração cometida peta emis
sora durante o último período de vigência de 
sua concessão ou permissão: em C8SO positi
vo. a documentação integral do processo re
lativo à 1nfração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

h) parecer da Diretoria Regional do Dentel 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerimento; 

1) documentos atualizados revelando a com
posição ac1onária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o período de v1genc12 da outo~ga. 
nos ouais se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionários de cotas. 
ações ou outros meio~ de ~rans~erência de 
controle direto ou indireto da sociedade: 

J) informação. pela emissora. da programa
ção semanal· que' venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de retr~nsmts
são: 

1) manifestações de apoio ou contestação à 
renovação da . concessão. apresentadas em 
qualQuer 1ns~nc1a duran~e o proceSso; 

m) declar.,ção firmada pelos dlretores e 
administradores das emissoras, de que não 
part1c1pam de d1reção de outra concess1oná
rta ou perm1ss1onár18.do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão, instalada no mesmo mu
nicipto ou em mun~cfplo contigue; 

II _ quanto aos de concessão: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Tr~nsportes e das Comunicações. da qual 
constem as razões Que o levaram e eutor1zar 
a abertura de licitação: 

b) requerimento das entidades que pleitea
ram a concessão ou permtssão. do qual deverá 
constar declaração de que não infringem as 
vedações do § sA do art. 220 da Constituição 
.federa 1: 

cl cópia do edital que abrtu-· a 
concorrência: 

d) cópia de todos os documentos apresenta
dos pelos concorrentes em cumprimento aos 
itens do edital, especialmente: 

1) ates constitutivos e alterações sub
seqüentes das sociedades: 

2) quadro socletárlo atuallzado. do qual 
constem o número. valor e o tipo de ações de 
cada sócio; 

3) certidão de quitação de tributos por 
parte de cada acionísta ou cotista: 

4) documentos relativos a cada acionista 
ou cotista: 

S> demonstração de recursos técnicos e fi
nar:tceiros: 

6) proposta de prOgramação a ser desenvol
vida. detalhando o periodo dedicado a jorna
lismo e a debates de temas lo~ais e regio
nais: 
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7) cventua 1::. 
clal: 

alterações no contra to so-

8} cóp1a do contra~o para execução dos 
serv1ços de l~adiodifusão; 

e) estudos técnico~ apresentados pelas en
tidades e sua avaliação pelas diversas ins
tâncias 'da Secretaria Nacional de 
Comunicações; 

f) levantamento da capacidade económica da· 
cidade pretendente; 

g) estudos de viabilidade económica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Distribuição de Canais 
correspondente: 

h) pareceres e estudos desenvolv1dos pelá 
Secretarie Nacional ·de Comun1c~ç5es ~m rela
ção às propostas apresentadas; 

f) inf~rmação de eventueis ~xigências QU 
esclarecimentos adicionais solicitados. a 
cada pretendente: 

j) informação oficial do ·M1n1stér1o dos 
Transportes e das Comun1caç6es.sob~e a par
ticipação das empresas pretendentes ou·de 
qualquer de seus sócios em qualquer outra· 
em1ssora de r8d1o ou televisão no Pa{s e. em 
caso a1'irmat1Vo, indicação do local da con
cessão ou permissão. potência da emissora e 
vfncul~s com ~ programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão: 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos canais para a localidade: 

m) informação sobre a compos1ção ac1on8r1a 
e vinculas de programação de outras emisso
ras ~ue operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital: 

n) recursos ou documentos de apoio 
testaçóes e qualquer das sociedades 
dentes: 

ou con
pret:en-

o) em caso de tgu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requisitos legais. técni
cos e financeiros, a informação das razões 
que levaram à escolha da vencedora: 

p) 1nfraçóes registradas no Oentel quanto 
e outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de ac1onistas da entidade pretenden
te; 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure o cumprimen
to, em particular, na programação, do dis
posto nos ar·t"s. 5 2 .. incisos IV e XIV. 220 · e 
221 da Constituição Federal: · 

r) documento5 
da 1 _i citação: 

s) declaração firmada pelos d~··•~tor-es e 
administradores das emissoras de que não 
participam de dtreção de outra concessioná
ria ou permissionária do mesmo tipn de $~-!r
viço. de radiodifusão. instalada no :tlesmo !f1U
n1cipio ou em municipío contigua. 

Pa~ágrafo único. Constarão ainda, do pro
cesso. os documentos resultantes das 
análises e consultas feitas pe1a Comissão. 

Art. 2~ A Comlssão de Educação levará arn 
conta. como fator positivo. para uma conclu
são 'favorável à oUtorga ou renovação, o fato 
de."existir, nos autos, comprovação: 

I de maior tempo ded1cado à produção 
cu1 tural .. educacional .. artfstica ·e. 1nforma
t1va: 

II de maior nível de compromisso com a 
promoção da culture nacional. regional ou 
local: 

III 
valoreS 
míl ia: 

de maior nível de compromisso com os 
éticos e sociais da pessoa e da ~a-

IV de oferecimento de maiores fac11ida
des de participação da população como sujei
to do processo comunicativo. 

Art. 3~ A Comissão de Educação, por deli
beração da maioria de seus membros. poderá 
realizar. no perfodo de até quinze dias do 
recebimento do processo .. audiência pública. 
a ser anunciada pela imprensa oficial. 

§ 1 2 A Comissão. por de11beração da mato
ria de seus membros. relacionará es autori
dades e lideranças do municfp1o. sede da e
missora interessada. QUe deverão ser convi
dadas a part1c1par da audiência pública. 

§ 2 2 Do anúncio, pela imprensa oficial, 
deverá constar que ~ Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças mencionadas no p~rágrafo anterior. que 
tratem dos reQuisitos constantes do art. 2~. 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal. 1~ de julho de 1992. 
Senador Mauro Benevldes, Presidente. 

Publicado no DCN lSeção II). de 3-7-92. 
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1. Relatório 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PARECER No 512, DE 1997 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 36, de 1997 (n° 331196, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cultura de Ribeirão Preto LtdfL, para 
explorar seryiço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Relator: Senador Júlio Campos 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de- Decreto 

Legislativo n° 36, de 1997 (n.0 331, de 1996, na Câmara gos Deputados), 

que aprova o ato que renova: concessão à Rádio Cultura de Ribeirão 

Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 

na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Por mew da Mensagem Presidencial ·n.0 1.440, de 1995, o 

Presidente da República· submete ao Congresso Nacional o ato constante 

do Decreto de 13 de dezembro de 1995, que renova concessão para 

exploração de canal de Radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso 

XII, combinado com o § 1 o do art. 223 da Constituição Federal. 
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É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio 

Cultura de Ribeirão Preto Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação 

• Alicia Maria Bonini Ribeiro 350 

• Maria Apparecida de Oliveira Bonini 175 

• Suzelei de Castro França 175 

TOTAL DE COTAS 700 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo 

recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Mauricio Najar, e 

aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela 

Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 

técnica legislativa. 

2. Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos 

atas que outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para 

que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 

pratícados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição 
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Federal, deve obedecer, nesta Casa _do Legislativo, às formalidades e 

critérios estabelecidos pela Resolução SF n.0 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 Comissão de 

Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o 

PDL n.0 36, de 1997, evidencia o cumprimento das formalidades 

estabelecidas na Resolução n° 39/92, ficando cara,cterizado que a empresa 

Rádio Cultura de Ribeirão Preto Ltda. atendeu a todos os requisitos 

técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos 

pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, 

originário da Câmara dos Deputados. · · 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1997. 

JOEL DE HOLLANDA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
JÚLIO CAMPOS: RELATOR 

ABDIAS NASCIMENTO 
HUGO NAPOLEÃO . 
JOSÉ FOGAÇA 
SEBASTIÃO ROCHA 
FRANCELINO PEREIRA 
ROMEUTUMA 
ELCIO ALVARES 

SÉRGIO MACHADO 
40 

VILSON KLEINUBING 
FERNANDO BEZERRA 
W ALDECK ORNELAS 
LEOMAR QUINTANILHA 
NABO R JÚNIOR 
JEFFERSON PERES 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N2 39, DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e crltérios 
para a apreciação dos ates de outo~ga e 
renovacão de concessão, permissão e auto
rizaçãÕ para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 2 o exame e a apreciação pela Comis
são de Educação dos ates de outorga e reno
vação de concessão. permissão e autorização 
para serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. obedecerá às seguintes for
malidades e critérios: 

I _ quanto aos de renovação: 

a) exposição de motivos do Ministro dos 
Transportes e das Comunicações; 

b) requerimento da concessionária 
missionária solicitando a renovação. 
deverá constar a declaração de que 
fringe as vedações do § s~ do art. 
Constituição Federal; 

ou per
do qual 
não in-
220 da 

c) comprovação de que a emissora está em 
dla com suas obrigações sociais e contribui
ções sind1cais. nos Lermos da legislação em 
vigor: 

d) certidão de ou"itação de tributos: 

e) relação de todos os empregados da emis
sora. com as respectivas funções: 

f) laudo de vistoria técnica do Oentel; 

g) informação do Dentel~~obre a existência 
ou não de processo de apuração. em andamen
to. de qualQuer 1nfração cometida pela emis
sora durante o último período de· vigência de 
sua concessão ou permissão: em caso positi
vo. a documentação integral do processo ·re
lativo à 1nfração. bem como de denúncias a
presentadas em relação à emissora: 

hl parecer da Diretoria Regional do Dentel 
e da Secretaria Nacional de Comunicações so
bre o requerímenLo; 

i) documentos atualizados revelando a com
posição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social 
durante o período de vigência da outorga, 
nos quais se esclareça se os reauerentes fo
ram cedentes ou concessionã~ios de cotas. 
ações ou outros meios de trans~erência do 
controle direto ou indireto da sociedade: 

j) informação. pela emissora. da programa
ção semanal que venha sendo executada. dis
criminando os horários dedicados ao jorna
lismo. de geração própria e de retransmis
são: 

1) .manifestações de apoio ou contestação à 
renovação da concessão. apresentadas em 
qualquer instânc1a durante o processo: 

m) declaração firmada pelos d1retores e 
administradores das emissoras. de que não 
participam de direção de outra concessioná
ria cu per-missionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada- no mesmo mu
nicípio ou em municfpio contíguo; 

II _ quanto aos de concessão: 

a) exposição de motivos de Ministro dos 
Transportes e das Comunicações. da qua 1 
const.em as razões que o levaram a autorizar 
a abertura de licitação; 

b) requerimento das entidades que pleitea
ram a concessão ou permissão. do qual deverã 
const_ar declaração de que não infringem as 
vedações do § s~ do art. 220 da Constituição 
Federa 1; 

c} cópia do edital que abriu a 
.concorrénc 1 a; 

d} .cópia de todos os aocumentos apresenta
dos pelos concorrentes em cumprimento aos 
itens do edita1. especialmente: 

1) atas constitutivos e alterações sub
seqüentes das sociedades: 

2) quadro societãrio atualizado. do qual 
constem o número. valór e o tipo de ações de 
cada .sócio: 

3) certidão de quitação de tributos por 
parte_ de cada acion1sta ou cotis"ta: 

4) documentos relativos a cada ac1onista 
ou cotista; 

5) demonstração de recursos técnicos e fi
nance;iros: 

6) :proposta de programação a ser desenva 1-
vida. detalhando o período dedicado a jorna
lism~ e a debates de ternas lo~ais e regio
nais;: 
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7) eventua1s alte~aç~es nc contrato so
Cla 1: 

8) cóp1a oo contrato para execução dos 
serviços de rad10d1fusão: 

e) estudos têcn1cos apresentados pelas en
tidades e sua avaliação pelas d1versas ins
tâncias da Secretaria Nacional de 
Comunicações: 

f) levantamento da capacidade econômica da 
c1daoe pretenoente; 

g) estudos de viabilidade económica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Pla
no Básico de Distribuição de Canais 
correspondente: 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Comunicações em rela
ção às propostas apresentadas; 

f) informação 
esc1arecimentos 
cada pre~endente: 

de eventuais exigências ou 
adicionais so1icitados a 

j) informação oficial do Ministério dos 
Transportes e das Comunicações sobre a par
ticipação das empresas pretendentes ou de 
qua1quer de seus sõcio_s em qualquer outra 
emissora de rádiO' cu t"elevisão no Pais e. em 
caso afirmativo, tndtcação do loeal da con
cessão ou permissão. potência ~a emissora e 
vinculas com a programação de qualquer rede 
de rádio ou televisão; 

1) informação sobre a existência de previ
são de novos cana1s para a localidade: 

m) informação sobre a composição acion~ia 
e vincules de programação de outras emisso
ras que operem na cidade ou região abrangi
das pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio 
testações a qualquer das sociedades 
dentes: 

ou con
preten-

o) em caso de igu~ldade entre os preten
dentes quanto aos requ1sitos legais. técni
cos e financeiros. a informação das razões 
que levaram à escolha da vencedora: 

p) infrações registradas no Oentel quanto 
a outras emissoras de propriedade da socie
dade ou de acion1stas da entidade pretenden
te;~~ 

q) termo de compromisso firmado pelos pre
tendentes. no qual se assegure o cumprimen
to. em particular. na programação. do dis
posto nos arts. s~. incisos IV e XIV, 220 e 
221 da Constituição Federal; 

. r) documentos que deram or1gem à abertura 
da l1c1 tação: 

s) declaração firmada pelos diretores e 
adml n1 stradores das emissoras de que não 
participam de direção oe outra concessioná
ria ou perm1ssionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão. instalada no mesmo mu
n1cíp1o ou em mun1cipio contíguo. 

Parágrafo único. Constarão ainda. do pro
cesso, os documentos resultantes das 
aná 1 i ses e consu 1 tas fe i t"ãs pe 1 a Comissão. 

Art. 2~ A Comissão de Educação levará em 
conta. como fator positivo. para uma conclu
são favorãvel à outorga ou renovação. o fato 
de existir. nos autos. comprovação: 

I _ de 
cultural. 
tiva: 

maior tempo dedicado à produção 
educacional. artística e informa-

II de maior nível de compromisso com a 
promoção da cultura nacional. regional ou 
local; 

III de mafor nivel de compromisso com as 
valores éticos e sociais da pessoa e da fa
mf 1 ta: 

IV de oferecimento de maiores facilida
des de participação da população como sujei
to do processo comunicativo. 

Art. ~~ A Comissão de Educação. por deli
beração da maioria de seus membros, poderá 
realizar. no período de até quinze dias do 
recebimento do processo. audiência pública. 
a ser anunciada pela imprensa offcial. 

§ i~ A Comissão. por deliberação da maio
ria de seus membros. relacionará as autori
dades e lideranças do município. sede da e
~ssora interessada. que deverão ser convi
dad~'.a participar da audiência pública. 

§- 2? Do anúncio. pela imprensa oficial. 
deverá constar que a Comissão considerará 
correspondências das autoridades e lideran
ças menci.onadas no parágrafo anterior. que 
tratem dos requisitos constantes do art. 2~. 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em 
coRtr-ário. 

Senado Federal, 1 2 de julho de 1992. _ 
Senador Mauro~ Benevides, Presidente. 

Publicado no OCN (Seção II), de 3-7-92. 
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 ° Se
cretário em exercício, Senador Coutinho Jorge. 

Sãp lidos os seguintes: 

OF. N° 197/97-GLPFL 

Bras ma, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Odacir Soares, que se desfiliou do Parti
do da Frente Liberal, pelo Senador Júlio Campos, 
como titular, para compor a Comissão Mista incum
bida do estudo e parecer da Medida Provisória n° 
1.579-11, de 21 de agosto de 1997. 

Cordialmente, Senador Hugo Napoleão, Líder 
do PFL no Senado Federal. 

OF. N° 217/97-GLPFL 

Brasília, 16 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito sejam feitas as 

seguintes substituições na Comissão Mista de Pla
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 

do Senador Odacir Soares pelo Sena
dor Edison Lobão, como titular; 

do Senador Edison Lobão pelo Sena
dor Romeu Tuma, como suplente. 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Lí· 
der do PFL no Senado Federal. 

OF. N° 218/97-GLPFL 

Brasília, 17 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Waldeck Omelas pelo Senador Bernar
do Cabral, como titular, na Comissão Temporária 
destinada a examinar o Projeto de Lei da Câmara n° 
118, de 1984, que institui o Código Civil. 

Para ocupar a vaga de Suplente, indico o Se
nador Waldeck Omelas. 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Lí
der do PFL. 

OFÍCIO N° 690/97 

Brasília, 11 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Partido Progressista Brasileiro- PPB, os Depu-

lados João Teta e Aécio de Borba para integrarem, 
respectivamente, como titular e suplente, a Comis
são Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória n° 1.584, de 2 de setembro de 1997, que 
"autoriza a União a receber em valores mobiliários 
os dividendos e juros sobre o capital próprio a serem 
pagos por entidade cujo capital é do Tesouro Nacio
nal". Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB. 

OF/GAB/I/N° 856 

Brasília, 17 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Edson Andrino, para integrar, na qualida
de de Titular, a Comissão Mista destinada a emitir 
parecer sobre a Medida Provisória n° 1.567-7, de 9 
de setembro de 1997, em substituição ao Deputado 
Hélio Rosas. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Geddel 
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSL!PRONA. 

OF/GABII/N° 857 

Brasília, 18 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado José Priante para integrar, na qualidade 
de Titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputa
do Zé Gomes da Rocha. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Geddel Viei
ra Lima, Líder do Bloco PMDBIPSD/PSLIPRONA. 

OF/GAB/IIN° 858 

Brasília, 18 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados José Aldemir e Asdrúbal Bentes para 
participarem, na qualidade de Titular, da Comissão 
Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a 
Medida Provisória n° 1.588, de 12 de setembro de 
1997, que "Cria carreiras no âmbito do Poder Execu
tivo Federal, cria as Gratificações de Desempenho e 
Eficiência - GDE e de Desempenho de Atividade de 
Defesa Agropecuária - GDA e dá outras providên
cias", em minha substituição e do Deputado Wagner 
Rossi, e, na qualidade de Suplente, os Deputados 
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Zaire Rezende e Valdir Colatto em substituição aos 
Deputados José.Luiz Clerot e Confúcio Moura, 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado· Geddel 
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSUPRONA. 

OF/GAB Nº 860 

Brasília, 18 de setembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputa

do Paulo Lustosa e Pedro Yves passam a integrar, 
na qualidade de títular, a Comissão Mista destina
da a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória 1.583, de 11 de setembro de 1997, que 
"Dispõe sobre a recuperação de haveres do Te
souro Nacional e do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS e a utilização de Títulos da Dívida 
Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, 
na quitação de débitos com o INSS, e dá outras 
providências", em minha substituição e do Deputa
do Wagner Rossi, e , na qualidade de Suplente, os 
Deputados lvandro Cunha Lima e Mauro Lopes em 
substituição aos Deputados José Luiz Clerot e 
Confúncio Moura. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Geddel Viei
ra Lima -Líder do Bloco PMDBIPSDIPSUPRONA. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Serão feitas as substituições solicitadas nos termos 
regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Coutinho 
Jorge. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Ne 776, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 50, parágrafo 22 , da Consti

tuição Federal e do art. 216, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao 
lbama, através do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, as seguin
tes informações: 

1) Quais as providências judiciais que o lbama 
tomou, ou tomará, para coibir a ação ilegal das ma
deireiras asiáticas que atuam na floresta amazóni
ca? 

2) O lbama já submeteu ao Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le
gal projetas visando a sua modernização para fazer 
face à eficaz fiscalização no que concerne às suas 
atribuições instituciopais? 

Justificação 

A imprensa, principalmente o jornal O Estado 
de S. Paulo, vem denunciando que várias empresas 
estão procedendo à receptação de madeiras extraí
das ilegalmente da floresta amazónica com grande 
prejuízo para a economia do País. 

Informa, ainda, que empresas de capital es
trangeiro de origem asiática foram autuadas e multa
das por receptação ilegal de madeira que é exporta
da na forma de compensado e laminado. 

O lbama reconhece que não dispõe de recursos 
materiais e nem meios legais para punir com rigor os 
responsáveis pelo contrabando, muito menos de con
dições jurídicas de receber, das empresas autuadas, 
os montantes das multas impostas aos infratores. 

Este ano o lbama já apreendeu 70 mil metros 
cúbicos de madeira serrada e 300 mil metros cúbi
cos de tora, o que foi possível graças à ajuda do Co
mando Militar da Amazônia e de poucos homens da 
Polícia Federal. O volume é muito pequeno se com
parado ao que pode estar chegando aos portos 
amazonenses, ilegalmente, por afluentes do Rio So
limões. 

O Senado precisa conhecer o que está sendo 
feito pelo lbama para poder melhor exercer sua fun
ção fiscalizadora. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senador Romero Jucá. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido peic 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Coutinh:. 
Jorge. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 777, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos dos artigos 210, item 2, e 2' 

Regimento Interno; solicito a transcrição nos , 
do Senado Federal do texto aheXo,_de conter · 
realizada na Academia Piauiense de Letras nr 
15 de março de 1997 pelo acadêmico Celso L. 
Coelho, na homenagem que a instituição prestou 
Senador Darcy Ribeiro. 

Justificação 

Ex-deputado federal, o acadêmico Celso 8': 
ros Coelho conta com importantes serviços prec 
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dos à cultura piauiense. O trabalho cuja inserção em 
ata venho requerer consiste em conferência proferi
da em uma das tradicional instituição de meu Esta
do a Academia Piauiense de Letras. Versa sobre 
se~ador recentemente falecido, o ilustre professor, 
atropótogo e escritor Darcy Ribeiro. 

Nessa conferência, Celso Barros Coelho abor
da as diversas facetas do senador Darcy Ribeiro, in
felizmente desaparecido no decorrer da presente le
gislatura. Analisa os aspectos inovadores de seu 
pensamento, desde o período em que tra~alh<;~>:a 
conjuntamente com o grande mestre que fo1 Ams1o 
Teixeira, mostra sua ação como educador e, por fim, 
destaca a importância da contribuição por ele deixa
da como antropólogo. Discorre assim sobre os prin
cipais livros deixado por Darcy Ribeiro. 

Pelo elevado nível desse erudito estudo do 
acadêmico Celso Barros Coelho e por ser referir a 
eminente membro desta Casa, acredito que a confe
rência, proferida no último dia 15 de março, deva 
constar de nossos anais. 

Sala de sessões, 18 de setembro de 1997. -
Senador Freitas Neto. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Serão feitas as substituições solicitadas nos termos 
regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que será tido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Coutinho 
Jorge. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 778, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 160 do Regimento 

Interno do Senado Federal, que o período da Hora 
do Expediente da Sessão Detiberativa Ordinária do 
dia 21 de outubro de 1997, seja dedicada a homena
gear o "Dia do Médico". 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Sebastião Rocha - Emília Fernandes - José Al
ves - Carlos Patrocínio - Abdias Nascimento -
Júnia Marise - Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha "Lima) -
O requerimentà lido será submetido à deliberação do 
Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art. 
255, I, b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo 
Sr. 1 º Secretário em exêrcício, Senador Coutinho 
Jorge. 

São tidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 198, DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a executar projeto de construção 
de gasoduto internacional no trecho Ar
gentina-Uruguaiana-Porto Alegre. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Governo da República Federativa 

do Brasil autorizado a executar, conforme protocolo 
bilateral celebrado com a República Argentina, proje
to de construção de gasoduto internacional no trecho 
Argentina-Uruguai-Porto Alegre. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

É de se ressaltar a importância e a oportunida
de da implementação do Projeto Internacional do ga
soduto Brasil-Bolívia. Entretanto, há uma lacuna a 
ser preenchida nos projetas governamentais, na 
área de suprimento de energia. Reporto-me ao pro
jeto do gasoduto Argentina-Brasil, que se estende do 
nordeste Argentino, entrando em solo nacional peta 
fronteira com o Rio Grande do Sul em Uruguaiana, 
seguindo curso por Santa Maria e finalizando em 
Porto Alegre, interligando, desta forma, o Mercosul 
ao sudeste do País, através dos complexos de gaso
dutos Brasil-Bolívia e Argentina-Brasil. 

Tal projeto foi objeto de acordos bilaterais, fir
mados entre Brasil e Argentina, nos sucessivos go
vernos brasileiros e argentinos, dos Presidentes 
José Samey e Cartas Menem e, posteriormente, rea
firmado nas g§stões de Fernando Collor e Carlos 
Menem. Logo, trata-se de matéria de interesse co
mum, que já vem merecendo estudos profundos por 
parte dos dois países. 

No interesse de elevar a participação do gás 
natural como fonte energética, dos aluais 2,2% para 
pelo menos 1 O% no ano 2000, a Petrobras dispõe 
de projetes que envolvem o Estado do Rio Grande 
do Sul, quais ejam o Gasoduto Bolivia-Bras!l e o 
chamado Projeto Fronteira Sul, que irá supfír, com 
2,5 milhões de m/dia de gás natural, a termoelétrica 
de Uruguaiana, que disponibilizará energia com uma 
potência de 450 MW. 

Cumpre observar que o Estado do Rio Grande 
do Sul possui forte dependência de energia elétrica 
externa. Atualmente, importa 70% de sua necessida
de, o que, aliado ao hodierno processo de desenvol
vimento industrial do Estado, poderá gerar grave cri
se de abastecimento energético. Por outro lado, face 
às previsões de um crescente déficit na disponibili-
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dade de energia elétrica no País, o gás natural apre
senta-se, de imediato, como uma solução favorável 
na geração de eletricidade em termoelétricas. 

A estratégica posição geográfica do Rio Gran
de do Sul em relação ao Mercosul e, em especial, à 
Argentina, por possuir reservas comerciais de gás 
natural e tendo em vista Protocolo Bilateral firmado 
entre os dois países para a consecução do projeto 
em tela, aliado a perspectivas de um rápido cresci
mento na demanda brasileira deste novo setor ener
gético, faz-se prioritário dar continuidade à execução 
do Projeto Fronteira Sul. 

Face ao exposto, e considerando que entre as 
preocupações manifestadas pelo Executivo Federal 
em resolver a dramática situação em que se encon
tra a região do Estado do Rio Grande do Sul deno
minada Metade Sul, cuja delimitação circunvolve 
exatamente o trajeto do gasoduto Brasil-Argentina, 
sua implantação possibilitará realisticamente um am
plo apoio estrutural para o desenvolvimento desta 
região problema, solicito, a meus nobres pares o 
apoiamento, à aprovação de importaRte pleito que 
refletir-se-á não somente no meu Estado mas no 
País inteiro em sua integração ao mercado latino
americano. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senador Pedro Simom. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania - decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2199, DE 1997 

Dispõe sobre a decretação pelo Tri
bunal de Contas da União da indisponibi
lidade de bens de responsável, na ocor
rência de indícios da impossibilidade de 
ressarcimento ao Erário dos danos em 
apuração. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ºO Tribunal de Contas da União, no início 

ou no curso de qualquer procedímento de apuraçaõ, 
poderá decretar, mediante decisão do Plenário, por 
prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de 
bens de responsável por dinheiros, bens ou .valores 
públicos, na forma e condições previstas nesta Lei e 
sem prejuízo das demais sanções administrativas ou 
ações penais cabíveis. 

§ 1 º A medida prevista no caput deste artigo 
poderá ser adotado de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público junto ao Tribunal. 

§ 2º A indisponibilidade a que se refere o caput 
deste artigo incidirá sobre bens cujo valor assegure 
o ressarcimento dos danos em apuração, os quais 

não poderão ser alienados óu onerados até o térmi
no. do prazo estipulado ou a liquidaÇão do· débito 
peiÕ responsável, sendo plenamente nulos os à.tos 
praticados em desacordo com estas disposições. 

§ 3º Não estão sujeitos à indisponibilidade os 
bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis, 
nos termos da legislação vigente quando da decreta
ção do Tribunal. 

§ 4º A indisponibilidade não atinge igualmente 
os bens objeto de contrato de alienação, de promes
sa de compra e venda, de cessão ou promessa de 
cessão de direitos, desde que os respectivos regis
tras públicos tenham sido feitos até seis meses an
tes da decretação do Tribunal e não se comprove 
fraude ou simulação visando frustrar o ressarcimento 
dos danos em apuração. 

§ 5º - A indisponibilidade decretada será sem
pre dependente do processo de apuração dos danos 
causados pelo responsável. 

Art. 2º A indisponibilidade de bens será decre
tada nos casos d~ indícios documentalmente com
provados de lesão aos cofres públicos por atos de 
improbidade administrativa, aplicaçaõ irregular de di
nheiros públicos, dilapidação do património nacional, 
corrupção ou práticas assemelhadas, apontados, em 
especial, nos seguintes procedimentos e condições. 

I - nos processos de prestação ou tomada de 
contas em que haja prévia manifestação do sistema 
d.e controle interno alertando sobre indícios de gra
ves irregularidades de que resulte prejuízos ao erá-
rio; 

11 - nos casos detectados pelo Tribunal em sua 
ação fiscalizatória e de controle ou comunicados 
pelo sistema de controle interno, assim como naque
les levados ao conhecimento do Tribunal por meio. 
de denúncia, na forma legalmente admitida; 

III - nos julgamentos de contas quando,_ d~ 
imediato, forem detectados indÍcios de graves irregu
laridades passíveis de provocar prejuízos ao Tesou-
ro Nacional; e . 

Parágrafo único - O Tribunal, mediante resolu
ção e considerando a conveniente relação custo/be
nefício, estabelecerá o valor mínimo do débito esti
rpado, a partir do qual poderá ser decretada a indis
ponibilidade. 

Art. 3º A indisponibilidade de bens poderá ser 
decretada quando constatados, por prova documen
tal, indícios de que o responsável poderá, por qual
quer meio, inviabilizar o ressarcimento ao Erário do 
débito em apuração, principalmente quando: 

I - ausenta-se ou tenta ausentar-se, visando a 
elidir o adimplemento do possível débito; 
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li- tenta alienar bens que possui, hipotecá-los 
ou dá-los em anticrese, sem ficar com bens, livres e 
desembaraçados, de valor igual ou superior ao débi
to em apuração; 

III -transfere, ou tenta transferir a titulação de 
seus bens para terceiros; e · 

IV - estime-se que o valor do débito seja pro
porcionalmente grande em relação ao. patrimônio do 
responsável. 

Parágrafo único - O Tribunal poderá abranger 
na indisponibilidade de bens o patrimônio daqueles 
que estejam envolvidos no processo de apuração na 
condição de responsáveis solidários, até a satisfa
ção do limite definido no art. 12 , § 12 , desta LeL 

Art. 4º Decretada a indisponibilidade de bens, o 
Tribunal dará publicidade ao ato e o comunicará 
imediatamente ao registro público de imóveis e de
mais instituições que processem registras de trans
ferências de bens, conforme o caso, determinando 
que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a 
constrição legalmente imposta. 

Parágrafo único. Recebida a comunicação, a au
toridade competente ficará impedida, sob pena de ser 
declarada solidariamente responsável, de processar a 
transferência de propriedade e de proceder ao registro 
ou averbação de ates que representem a alienação ou 
oneração dos bens tomados indisponíveis. 

Art. 5º A indisponibilidade cessará com: 
I - o término do prazo estipulado na decreta-

ção; 
11 -a liquidação do débito pelo responsável; e 
III- o encerramento do processo de apuração 

do dano, não sendo o responsável condenado. 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei nº 8A43, de 16 de julho de 1992 (Lei Or
gânica do Tribunal de Contas da União), em seu art. 
44, § 221 autoriza o Tribunal a decretar a indisponibi
lidade de bens de responsável, no caso de existirem 
indícios suficientes de inviabilização do ressarcimen
to dos danos em apuração, exercendo dessa forma 
um poder de tutela cautelar do interesse público. 

A proibição de dispor configura sanção menor 
do que o seqüestro e a arresto, pois permite a conti
nuidade da posse do dono, interditando apenas a 
possibilidade de alienação do bem. 

1 • Art. 44. No inicio ou no curso de qualquer apuração, o Tribu
nal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determina
rá. cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se 

existirem indícios suficientes de que prosseguindo no exercício de 
suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de audito
ria ou inspeção, causar novos danos ao Erário Ou fnviabilizar o 
seu ressarcimento. · 

§ 1° Estará solidariamente responsável a autoridade superior 
competente que, no prazo determinado pelo Tribunal, deixar de 
atender à determinação prevista no caput deste artigo. 

§ 2" Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do pará
grafo antenor, poderá ,o Tribunal, sem prejuízo das medidas pre
VIStas nos arts. 60 e 61 desta lei, decretar, por prazo não superior 
a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos 
quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento 
dos danos em apuração. • 

Tratando-se, no entanto, de medida cautelar a 
ser adotada no início ou no transcurso de procedi

-mentos administrativos de apuração de responsabili
dade, quando o débito ainda não está devidamente 
quantificado (não sendo, portanto, líquido e certo), o 
tema reveste-se de grande complexidade e sutileza 
jurídica, uma vez que situa-se numa posição limiar 
da competência constitucionalmente conferida à 
Corte de Contas. Isto é reforçado ainda pelo fato de 
ser inegável que essa Corte não detém o poder de 
constranger os responsáveis condenados em débito 
ao pagamento dos prejuízos causados ao Erário Pú
blico, possuindo as suas decisões finais apenas efi
cácia de título executivo (art. 71, § 3º de Constitui
ção Federal). 

Acreditamos que essas dificuldades, aliadas à 
omissão da Lei nº 8A43, de 1992, em relação às 
condições essenciais, providências e normas pro
cessuais hábeis para a concretização da sanção de 
indisponibilidade de bens, explique o fato de essa 
medida jamais ter sido aplicada por aquela Corte. 

A despeito do poder regulamentar conferido ao 
Tribunal pela Lei nº 8.443/92 (art. 32), a sutileza jurí
dica do tema aponta para a conveniência de preen
chimento do vácuo processual .existente mediante 
nova leL Esse procedimento, além do mais, provoca
rá, no âmbito do Congresso Nacional e do próprio 
Poder Executivo, uma salutar rediscussão dessa 
competência concedida à Corte de Contas. Restrin
gir-se-ão, assim, as possibilidades de contestações 
e impugnações judiciais das medidas concretas que 
venham a ser adotadas pelo TCU no exercício des
sa competência. 

Além disso, não são poucos os doutrinadores 
que alertam para o fato de que, no atual estágio do 
ordenamento jurídico brasileiro-, a aplicação da san
ção em apreço venha a ser considerada como viola
dora da garantia constitucional inserida no inciso 
LJV, do art. 52 , que estabelece que 'ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal". 
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Reafirme-se, no entanto, que a indisponibilida
de não priva o proprietário de seus bens, mas ape
nas impede, provisoriamente, a sua alienação ou 
oneração. 

Relembre-se, também, que existem importan
tes precedentes relativamente à aplicação da san
ção de indisponibilidade ·de bens em procedimento 
tipicamente administrativo autorizados nas seguintes 
leis e condições: 

a) Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, que 
dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudi
cial de instituições financeiras, que, em seu art. 36 
diz que "os administradores das financeiras em inter
venção, em liquidação extrajudicial ou em falência, 
ficarão com todos os seus bens indisponíveis .• .". 

b) Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, que 
dispõe sobre as entidades de previdência privada, 
que, no art. 71 estabelece que •os administradores e 
membros de conselhos deliberativos, consultivos, 
fiscais ou assemelhados das entidades de previdên
cia privada sob intervenção ou em liquidação extra
judicial, ficarão com todos os seus bens indisponí
veis ...... 

Diante disso, e considerando que a impunida
de, notadamente no campo da corrupção, é um mal 
enraizado em nossa sociedade que precisa, por to
dos os meios, ser erradicado; a necessidade de as
segurar garantias de ressarcimento dos danos cau
sados ao Erário por ates de gestão ilegal, ilegítimo 
ou antieconómico; a conveniência de melhor estrutu
rar institucionalmente o TCU, como órgão fundamen
tal para combater a corrupção; o alcancé da sanção 
de indisponibilidade para assegurar condições propí
cias à liquidação de débitos de responsáveis conde
nados pelo TCU, situada atualmente em níveis muito 
baixos; submetemos à consideração dessa Casa o 
presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senador Romero Jucá. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguin
tes: 

. LIV - ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal; 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Con
gresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tri
bunal de Contas da União, ao qual compete: 

§ 3° As decisões do Tribunal de que resulte im
putação de débito ou multa terão eficácia de título 
executivo. 

LEI Nº 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974 

Dispõe sobre a intervenção e a liqui
dação extrajudicial de instituições finan
ceiras, e dá outras providências. 

Art. 36. Os administradores das instituições fi
nanceiras ern intervenção, em liquidação extrajudi
cial ou em falência, ficarão com todos os seus bens 
indisponíveis,_ não podendo, por qualquer forma, di
reta ou indireta aliená-los ou onerá-los, até apuração 
e liquidação final de suas responsabilidades. 

§ 1 º A indisponibilidade prevista neste artigo 
decorre do ato que decretar a intervenção, a liquida
ção extrajudicial ou a falência, e atinge a todos 
aqueles que tenham estado no exercício das funçõ
es nos doze meses anteriores ao mesmo ato. 

§ 2º Por proposta do Banco Central do Brasil, 
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, a indis
ponibilidade prevista neste artigo poderá ser estendida: 

· a) aos bens de gerentes, conselheiros fiscais e 
aos de todos aqueles que, até o limite da responsa
bilidade estimada de cada um, tenham concorrido, 
nos últimos doze meses, para a decretação da inter
venção ou da .•. 

b) aos bens de pessoas que nos últimos doze 
meses os tenham a qualquer título, adquirido de ad
ministradores da instituição, ou das pessoas. referi
das na alínea anterior, desde que haja seguros ele
mentos de convicção de que se trata de simulada 
transferência com o fim de evitar os efeitos desta lei. 

§ 3º Não se incluem nas disposições deste ar
tigo os bens considerados inalienáveis ou impenho
ráveis pela legislação em vigor. 

- - - - · § 4º Não são igualmente atingidos pela indispo
nibilidade os bens objeto de contrato de alienação, 
de promessa de compra e venda, de cessão ou pro
messa de cessão de direitos, desde que os respec
tivos instrumentos tenham sido levados ao compe
tente registro público, anteriormente à data da decre
tação da intervenção, da liquidação extrajudicial ou 
da falência. 
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LEI N° 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992 

Dispõe sobre a lei Orgânica do Tri
bunal de Contas da União e dá outras 
providências. 

Art. 3° Ao Tribunal de Contas da União, no âm
bito de sua competência e jurisdição, assiste o poder 
regulamentar, podendo, em conseqüência, expedir 
atos e instruções normativas sobre matéria de suas 
atribuições e sobre a organização dos processos 
que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu 
cumprimento, sob pena de responsabilidade. 

LEI NO 6.435- DE 15 DE JULHO DE 1977 

Dispõe sobre as entidades de previ
dência privada, e dá outras providências. 

Ar!. 71. Os administradores e membros de con
selhos deliberativos, consultivos, fiscais ou asseme
lhados, das entidades de previdência privada sob in
tervenção ou em liquidaçáo extrajudicial, ficarão com 
todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por 
qualquer forma, direta otJ indireta, aliená-los ou one
rá-los, até apuração e liquidação final de suas res
ponsabilidades. 

§ 1° A indisponibilidade prevista neste artigo 
decorre do ato que decretar a intervenção ou liquida
ção extrajudicial, e atinge a todos aqueles que te
nham estado no exercício das funções nos 12 (doze) 
meses anteriores ao mesmo ato. 

§ 2° Por proposta do órgão fiscalizador, apro
vada pelo Ministro de Estado a que estiver subordi
nado, a indisponibilidade, prevista neste artigo, po
derá se estendida ao bens de pessoas que, nos últi
mos 12 (doze) meses, os tenham adquirido, a qual
quer título, das pessoas referidas no caput e no § 1° 
deste artigo, desde que haja seguros elementos de 
convicção de que se trata de simulada transferência 
e com o fim de evitar os defeitos desta lei. 

§ 3° Não se incluem nas disposições deste arti
go os bens considerados inalienáveis ou impenhorá
veis pela legislação em vigor. 

§ 4° Não são igualmente atingidos pela indispo
nibilidade os bens objeto de contrato de alienação, 
de promessa de compra e venda, de cessão de di
reitos, desde que os respectivos instrumentos te
nham sido levados ao competente registro público, 
até 12 (doze) meses antes da data da decretação da 
intervenção, ou da liquidação extrajudicial. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - decisão tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 200, DE 1997 

Dispõe sobre a expropriação de ter
ras rurais onde se verifique a ocorrência 
do trabalho escravo de crianças e adoles
centes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° As terras rurais, de qualquer região do 

país, onde forem encontradas crianças e ado!escen· 
tes exercendo o trabalho escravo ou qualquer outra 
atividade ilegal, que afronte o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, serão imediatamente expropriadas 
e destinadas ao assentamento de colonos, sem 
qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo 
de ouras sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. As terras rurais referidas nes
ta lei e sujeitas à expropriação incluem as possuídas 
a qualquer título, bem como as respetivas benfeito-
rias. 

Ar!. 2° O procedimento judicial da ação expro
priatória será o estabelecido nesta lei, bem como as 
providências administrativas. 

Art. 3° Compete ao Ministério do Trabalho pro
mover as diligências necessárias à localização de 
trabalho escravo ou ilegal de crianças e adolescen
tes, a fim de que seja promovida a imediata expro
priação do imóvel. 

Art. 4° O Delegado Regional do Ministério do 
Trabalho articular-se-á com a autoridade responsá
vel pela representação judicial da União e com o Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, a fim de serem providenciadas medidas que 
possibilitem o pronto ajuizamento da ação expropria
tória, com pedido de emissão de posse liminar. 

Ar!. 5° O procedimento terá início com a remes
sa de cópia do boletim de ocorrência e do auto de in
fração lavrados pelos fiscais do trabalho, acompa
nhados de demais dados necessários à propositura 
da ação, que integrarão o relatório técnico. 

Parágrafo único. O relatório técnico conterá: 
a) a caracterização do imóvel onde foi locaiiza

do o trabalho ilegal ou escravo de crianças e adoles
centes, mediante indicação, pelo menos, da denomi
nação e das confrontações e das vias de acesso; 

b) descrição do tipo de trabalho e da área onde 
o mesmo se realiza; 

c) exame e relatório médico pormenorizado da 
criança ou adolescente encontrado em trabalho es
cravo ou ilegal, com descrição do estado de saúde, 
diagnóstico de doenças e nutrição, avaliação neuro
lógica, ocular, auditiva e psicológica; 

d} indicação e qualificação do proprietário ou 
possuidor do imóvel, bem como de todos os seus 
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ocupantes e de outras pessoas nele presentes no 
momento da lavratura do auto de infração; 

e) relação de todos os bens móveis e benfeito
rias existentes na área. 

Art. 6º O relatório técnico a que se refere o art. 
5º será elaborado no prazo de 8 (oito) dias e junta
mente com outras peças que a fiscalização trabalhis
ta julgar necessárias, formará processo que será en
viado ao responsável pela representação judicial da 
União, com cópia para o Incra, a fim de que seja 
ajuizada a ação expropriatória. 

Art. 7º Recebida a inicial, o juiz determinará· a · 
citação dos expropriados no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 1 º Ao ordenar a citação o juiz nomeará perito. 
§ 2º Após a investidura, o perito terá oito dias 

de prazo para entregar o laudo em cartório. 
Art. 8º O prazo para contestação e indicação 

de assistentes técnicos será de dez dias, a contar da 
data de juntada do mandato de citação aos autos. 

Art. 9º O juiz determinará audiência de instru
ção e julgamento para dentro de 15 (quinze) dias, a 
contar da data da contestação. 

Art. 10. O juiz poderá emitir, liminarmente, a 
União na posse do imóvel expropriado, garantindo
se o contraditório na audiência de justificação. 

Art. 11. Na audiência de instrução e julgamento 
cada parte poderá indicar até 5 (cinco) testemunhas. 

Art. 12. É vedado o adiamento de audiência, 
salvo por motivo de força maior, devidamente justific 
cado. 

Parágrafo único. Se a audiência, pela impossi
bilidade da produção de toda a prova oral no mesmo 
dia, tiver que ser postergada, em nenhuma hipótese 
será ela marcada para data posterior a 3 (três) dias. 

Art. 13. Encerrada a instrução, o juiz prolatará 
a sentença em 5 (cinco) dias. 

Art. 14. Da sentença caberá recurso na forma 
da lei processual. 

Art. 15. transitada em julgado a sentença ex
propriatória, o imóvel será incorporado ao património 
da União. 

Parágrafo único. Se a gleba expropriada nos 
termos desta Lei, após o trânsito em julgado de sen
tença, não puder ter em 120 (cento e vinte) dias a 
destinação previstga nesta Lei, ficará incorporada ao 
património da União, reservada, até que sobreve
nham as condição necessárias àquela utilização. 

Art. 16. O não cumprimento dos prazos previs
tos nesta Lei sujeitará o funcionário público respon
sável ou perito judicial a multa diária, a ser fixada 
pelo juiz. 

Art. 17. transitada em julgado a sentença, o Incra 
adotará as providências necessárias à incorporação do 
imóvel ao património da União, inclusive apresentação 
de relatório circunstanciado da situação do imóvel, 
bem como os bens móveis confiscados, que deverão 
ser levados a leilão, revertido o seu produto para o as
sentamento de colonos, ou coiceados à disposição dos 
projetas de colonização oficial. 

Art. 18. Em se tratando de propriedade familiar 
e estando a criança ou o adolescente trabalhando 
em regime de escravidão ou com afronta ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente, o relatório da fiscaliza
ção do trabalho deverá ser enviado ao Ministério Pú
blico local e ao Juiz da Vara das Crianças e dos 
Adolescentes para as providências de alçada. 

Parágrafo único. Estando a família da criança 
ou do adolescente trabalhando em atividade terceiri
zada para empresas, pessoas físicas ou jurídicas, 
estas serão multadas em valores nunca inferiores ao 
valor da terra somado ao de suas benfeitorias, in
cluindo-se o valor da produção encomendada; per
derão todos os implementes e bens colocados à dis
posição da família da criança escravizada e deverão 
pagar indenização correspondente aos danos causa
-dos às crianças e aos adolescentes pelo trabalho ile
gal que exerceram, em seu benefício. 

Art. 19. Os Ministros de Estado da Justiça, do 
Trabalho, da Educação e do Desporto e Extraordiná
rio da Reforma Agrária baixarão as instruções com
plementares necessárias à execução do disposto 
nesta lei. 

Art. 20. Aplicam-se subsidiariamente as nor
mas do .Código de Processo Civil. 

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

O trabalho infantil é verdadeiramente uma afron
ta a toda a humanidade. Os beneficiários desse crime 
são os detentores do capital, nacional ou internacional, 
qué -auferem lucros fáceis empregando mão-de-obra 
barata, escravizando o adolescente e a criança, abu
sando direta ou indiretamente'dci trabalho infantil. 

Os três poderes do Estado, em todas as suas 
esferas de governo, federal, estadual ou municipal, 
são responsáveis pela existência do trabalho escra
vo da criança e do adolescente seja por omissão, 
seja pela ineficácia de suas políticas que acarretem 
a manutenção e a expansão deste status quo. 

O art. 227, da Constituição Federal, reza in 
verbis: 
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"Art. 227. É dever da famtlia, da socie
dade e do· Estado ·assegurar à cÍi.ança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o di
reito à vida, à saúde, à alimentação, à edu
cação, ao lazer, à profissionalização, à cultu
ra, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negli
gência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão." 

A idade miníma é de quatorze anos para a ad
:nissão ao trabalho, sendo proibido o trabalho notur
,,o, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito. 

Aos menores de quatorze anos é facultado tra
balhar na condição de aprendiz de um ofício, de uma 
profissão. 

Estas normas são constantemente burladas, a 
legislação escamoteada, as funções mascaradas. 

Urge que a fiscalização do trabalho infantil se tor
ne mais efetiva, com punições mais rigorosas, com 
multas capazes de inibir a ação dos aproveitadores. 

A .maior causa do trabalho infantil é a pobreza 
da população. O trabalho escravo infante-juvenil é a 
face mais cruel da miséria. 

A complementação da renda familiar repre
senta, seguramente, o principal !ater responsável 
pelo encaminhamento das crianças e adolescentes 
ao trabalho. A renda gerada pelo trabalho dos meno
res é significativa, quando não essencial, para a sub
sistência da família. 

O trabalho precoce traz inúmeros malefícios para 
a criança e para o adolescente, prejudicando o seu de
senvólvímentó físico, biológico, psíquico e intelectual, 
além de ser fator de perpetuação da pobreza. 

O presente projeto, a exemplo da expropriação 
de glebas onde forem localizadas culturas ilegais de 
plantas psicotrópicas e destinadas ao assentamento 
de colonos, sem qualquer indenização ao proprietário 
e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, 
pretende expropriar as terras onde se verifique o traba
lho escravo infante-juvenil, sem qualquer indenização 
ao proprietário, sem prejuízo de outras sanções-previs
tas em lei, além da aplicação de multas signifiCativas. 

É necessário dar um basta a todo este estado 
de fato, para efetivamente garantir a integridade físi
ca, mental e intelectual das nossas crianças e ado
lescentes. 

Conclamo os ilustres pares para a aprovação 
deste projeto, que, certamente, irá coibir a prática 
execrável de se baratearem custos alocando, de for
ma insana, o trabalho precoce de seres humanos 

que .me~ecem pmteção e apoio e não a cruel explo
ração laboral a que estão sendo submetidos. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senadora Marluce Pinto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali
mentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além de colocá
los a salvo de toda forma de negligência, discrimina
ção, exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 1° O Estado promoverá programas de assis
tência integral à saúde da criança e do adolescente, 
admitida a participação de entidades não-governa
mentais e obedecendo aos seguintes preceitos: 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos 
destinados à saúde na assistência matemo-infantil; 

11 - criação de programas de prevenção e aten
dimento especializado para os portadores de defi
ciência física, sensorial ou mental, bem como de in
tegração social do adolescente portador de deficiên
cia, mediante o treinamento para o trabalho e a con
vivência, e a facilitação do acesso aos bens e servi
ços coletivos, com a eliminação de preconceitos e 
obstáculos arquitetônicos. 

§ 2° A lei disporá sobre normas de construção 
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de 
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim 
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência. 

§ 3° O direito a proteção especial abrangerá os 
seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admis
são. ao trabalho, observado. o disposto. no art,. 7°, 
XXXIII; 

11 -garantia de direitos previdenciários e traba
lhistas; 

III - garantia de acesso do trabalhador adoles
cente à escola; 

IV - garantia de pleno e formal conhecimento 
da atribuição de ato infracional, igualdade na relação 
processual e defesa técnica por profissional habilita
do, segundo dispuser a legislação específica; 

V - obediência aos princípios de brevidade, ex
cepcionalidade e respeito à condição peculiar de 
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pessoa em desenvolvimento~ quando da aplicação 
de qualquer medida privativa da liberdade; 

VI -estímulo do poder público, através de assis
tência jurídica, incentivos .fiscais e subsídios, nos ter
mos da lei, ao acolhimento, sob a fonna de guarda, de 
crianças ou adolescente órfão ou abandonado; 

VIl - programas de prevenção e atendimento 
especializado à criança e ao adolescente depend
ente de entorpecentes e drogas afins. 

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violên
cia e a exploração sexual da criança e do adolescente. 

§ 5º A adoção será assistida pelo poder públi
co, na forma da lei, que estabelecerá casos e condi
ções de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos 
e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. 

§ 7º No atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente Jevar-se-á em-consideração o dis
posto no art. 204. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania -decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 1997 

"Dispõe sobre a proibição da ex
pressão "boa aparência" nos anúncios de 
recrutamento e seleção de pessoal e dá 
outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica proibido o uso da expressão "boa 

aparência" ou outras similares na veiculação de 
anúncios visando o concurso e seleção de pessoal 
para admissão em emprego. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
às empresas públicas, de economia mista, empresas 
privadas, finnas individuais, entidades benefiCentes, fun
dações e pessoas físicas que determinarem a publica
ção de anúncios previstos no caput deSte artigo. 

Art. 2º É obrigatório constar dos anúncios refe
ridos no caput do artigo 1 º o número de vagas dis
poníveis para cada função, bem como todas ·as qua
lificações exigidas para seu preenchimento. 

Art. 3º A não observância do disposto na pre
sente Lei importará ao infrator a cobrança de multa, 
cobrada em dobro em caso de reincidência. 

Art. 4º O Poder Executivo determinará o valor e 
o órgão aplicador da multa estabelecida no artigo 
anterior, revertendo a multa para o Fundo de Ampa
ro ao Trabalhador- FAT, na forma do disposto em 
regulamento. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na·data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Justificação 

"Não há como conciliar democracia com as sé
rias injustiças sociais, as formas variadas de exclu
são e as violações reiteradas aos direitos humanos 
que ocorrem em nosso país. A sociedade brasileira 
está empenhada em promover uma democracia ver
dadeira. O Governo tem um compromisso real com a 
promoção dos direitos humanos' (Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, prefácio ao Programa Na
cional de Direitos Humanos, de 13/05/96). 

Mas afinal, o que são Direitos Humanos? "Di
reitos Humanos são os direitos fundamentais de 
toda as pessoas, sejam elas mulheres, negros, ho
mossexuais, índios, idosos, portadores de deficiên
cias; populações de fronteiras, estrangeiros e mi
grantes, refugiados, portadores de HIV, crianças e 
adolescentes, policiais, presos, despossuídos e os 
que tem acesso á fiqueza. Todos, enquanto pes
soas, devem ser respeitados, e sua integridade físi
ca protegida e assegurada.' 

Apesar do avanço da Constituição Federal, no 
que diz respeito aos direitos individuais e coletivos, 
ainda persiste em nossa sociedade, com muito vigor, 
a discriminação e o preconceito. 

A Constituição Federal determina: 

• Art. 1º A República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democrático de direi
to e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 
• Art. 5º Todos são iguais perante a lei,. 

sem distinção de qualquer natureza, garan
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direi
to à vida, à liberdade, à igualdade, à seguran
ça e à propriedade, nos termos seguintes: 

XLI - a lei punirá qualquer discrimina
ção atentatória dos direitos e liberdades fun
damentais; 

XLII - a prática do racismo constitui cri
me inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão, nos termos da lei. 

Já o inciso-XXX do artigo 7º da Constituição 
Federal (Dos Direitos Sociais) proíbe qualquer tipo 
de discriminação por idade, sexo, cor, estado civil, 
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manifesdada mediante diferenç.:.. ;, salário, exercí
cio de função ou critérios de admissão. 

Portanto, um dos objetivos da atual Constitui
ção é a condenação a toda forma de discriminação. 
E o presente Projeto de Lei busca impedir a discrimi
nação que ocorre com a veiculação de anúncios vi
sando concurso a seleção de pessoal. 

A sociedade tem assistido a inúmeros casos de 
discriminação nos processos de admissão no em
prego, baseados em critérios preconceituosos como 
o da exigência de "boa aparência". Isto fere o princí
pio constitucional da igualdade, sem distinção de 
qualquer natureza. Tal exigência, quando não coibi
da, impede muitas pessoas de terem acesso a em
pregos públicos ou da iniciativa privada. 

Não restam dúvidas que a exigência de "boa 
aparência" é discriminatória. A expressão pode ser 
interpretada de diversas formas. O critério da "boa 
aparência" para admissão em emprego significa um 
conceito abrangente e subjetivo, que pode excluir 
tanto pessoas com problemas dermatológicos de 
manchas na pele, ou que estejam acima do peso 
(pessoas gordas), razão pela qual não se enqua
dram nos padrões de beleza aluais, requeridos atra
vés da exigência da "boa aparência", como principal
mente é utilizado para excluir pessoas de outas et
nias, notadamente os afro-descendentes, o que sig
nifica dizer que a empresa não pretende contratar 
pessoas negras. É óbvio que não existe qualquer re
lação entre a aparência de um cidadão ou cidadã 
com a competência para o exercício de qualquer 
função e outros requisitos necessários para o bom 
desempenho profissional. 

Assim, propomos, através deste Projeto de Lei, 
uma punição mais direta a quem desrespeitar o prin
cípio da "igualdade com eqüidade" constante da 
nossa Carta Magna, quando exigir "boa aparência" 
como critério para admissão em emprego. 

Contamos com o irrestrito apoio dos nobres 
parlamentares que, esperamos, não poupem esfor
ços no sentido de transformar em lei a presente pro
posição. 

Registro, nesta oportunidade, que a elaboração 
da presente proposição foi inspirada na decisão pio
neira da Câmara Legislativa do Distrito Federal que 
transformou em lei proposição de autoria da Deputa
da Maria José Maninha, proibindo o uso dessa ex
pressão em Brasília. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senadora Benedita da Silva. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania -decisão terminativa.) 

PROJETO DE !.EI DO SENADO N2 202.-DE 19g7 

Declara Data Nacional o dia 20 de 
novembro, "Dia Nacional da Consciência 
Negra". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica declarado Data Nacional o dia 20 

de novembro, aniversário da morte de Zumbi dos 
Palmares e Dia Nacional da Consciência Negra. 

Art. 2º Inclua-se, no calendário oficial das datas 
comemorativas brasileiras, o dia 20 de novembro 
como "Dia Nacional da Consciência Negra". 

Art. 3º A data em apreço será comemorada em 
. todo território nacional. 

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O movimento negro brasileiro consagrou a data 
da morte de Zumbi dos Palmares, o 20 de novem
bro, como o Dia Nacional da Consciência Negra por 
entender que Zumbi é um dos maiores símbolos da 
luta de nosso povo por uma sociedade mais justa e 
por uma vida com liberdade, com igualdade e com 
dignidade. 

Palmares e a figura exponencial de Zumbi 
c?nstit~~ram ? referenc!al maior de significação só
CIO-politiCO, s1mbolo ma1s elevado da história dos po
vos da América, da luta pela liberdade. O movimento 
quilombola antecipou o protagonismo do povo brasi
leiro em sua luta por independência, igualdade e de
mocracia, escrevendo a primeira experiência brasi
leira de liberdade e igualdade sócio-económica. 

Homens como Zumbi a historiografia mundial 
registra poucos. Sua grandeza e luta pela igualdade 
racial transformaram-no na imagem-símbolo da 
consciência negra do País. Mas, em cada consciên
cia, de forma individual, e na consciê.ncia nacional, 
de forma generalizada, a figura de Zumbi mantém-se 
como chama viva a iluminar a consciência dos ho
mens em seus anseios de justiça; liberdade, igualda
de e respeito aos direitos humanos. 

Apesar de transformada, pelo movimento negro 
brasileiro, como Dia Nacional da Consciência Negra, a 
data em apreço não é de exclusivo interesse da comu
nidade afro-brasileira. Transcende seu âmbito pela im
portância para toda a Nação cómo data histórica na
cional e símbolo de doação heróica de milhares de vi
das e empenhos à liberdade do Brasil, numa resistên
cia a toda e qualquer forma de escravidão. 

A declaração do 20 de novembro como Data 
Nacional constitui objetivo em tomo do qual acham-
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se unidas todas as entidades, e organizações da co
munidade brasileira, al~m de outros órgãos da inteli
gência e intelectualidade do País. 

Ademais, a Constituição Federal determina, em 
seu art. 215, § 22: 

• A lei disporá sobre a fixação de datas come
morativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais." 

A apresentação desta proposição vem ade
quar-se ao texto constitucional. 

A data de 20 de novembro traz, portanto, o ca
ráter de "alta significação" referido no texto constitu
cional, na medida em que os brasileiros terão, nesta 
ocasião, oportunidade de reverenciar a memória de 
um de nossos maiores símbolos. Este gesto contri
buirá, ainda que tardiamente, para o resgate da im
portância de Zumbi dos Palmares, o herói negro que 
a historiografia oficial esqueceu, resgatando a me
mória histórica do Brasil para os brasileiros. O resga
te histórico de Zumbi e de Palmares permitirá uma 
compreensão desmistificadora da história brasileira, 
que descortine os heróis verdadeiros." 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senadora Benedita da Silva (PT- RJ) 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 

O SR- PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Os projetas serão publicados e remetidos às Comis
sões competentes. 

Nos termos do art. 376, c, do Regimento Inter
no, combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995, do Senado Federal, os Projetas de Decreto 
Legislativo n2s 86 a 88, de 1997,1idos anteriormente, 
terão, perante a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, o prazo de cinco dias úteis para re
cebimento de emendas, findo o qual a referida Co
missão terá 15 dias úteis, prorrogáveis por igual pe
ríodo, para opinar sobre as proposições. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
V. Exª tem a palavra. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, há pessoas que gostariam de assistir à sessão do 
Senado, mas a Segurança das galerias informa que só 
permite a entrada depois de se levantar a bandeira. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A bandeira é hasteada no início da sessão e arriada 
no encerramento da mesma, nos termos do art. 671 
da Resolução n2 58, de 1972. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) -
Mas a sessão já começou e não vejo ninguém entrar 
nas galerias. Espero que a Segurança já esteja 
abrindo as portas. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Ela já está instruída. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presidência recebeu da Secretaria Municipal de 
Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
o Ofício n2 437/97, de 2 do corrente, encaminhando, 
nos termos da Resolução n2 64, de 1997, a docu
mentação referente à oferta de títulos emitidos no 
dia 1 2 do corrente. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n2 81, de 1997, vai à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) - Os 
oradores inscritos para comunicação inadiável terão pre
ferência logo após a Ordem do Dia, quando cada um 
dos Srs. Senadores poderão falar por 5 minutos. 

Srs. _Senadores, em conseqüência dos fatos re
lacionados ao Projeto de Lei da Câmara n2 10, de 
1996, que "define os crimes de especial gravidade e 
altera dispositivos do Código Penal", e considerando 
pronunciamento feito em plenário pelo Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no
bre Senador Bernardo Cabral, esta Presidência, no 
resguardo ao respeito e às prerrogativas desta 
Casa, no uso das disposições que lhe confere o art. 
48 da Lei Interna, encamint-lou a essa douta Comis
são a proposição em referência, a fim de que, à vista 
do ocorrido, possam os seus ilustres membros, se 
assim o decidirem, reexaminar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n2 96, de 1995 (n2 

2.235/91, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafos ao art. 163 da Consolidação das Leis do Tra
balho, que trata da obrigação das empresas de man
ter serviços especializados em segurança e medici
na do trabalho; 

- Projeto de Lei da Câmara n2 21, de 1996 (n2 

141/95, na Casa de origem), que toma obrigatória a 
impressão, nas bulas dos medicamentos que especi
fica, de advertência aos fumantes sobre os riscos do 
tabagismo em relação a determinadas patologias; 

- Projeto de Lei da Câmara n2 76, de 1996 (n2 

465/95, na Casa de origem), que dispõe sobre a ob
rigatoriedade de indicação do número telefónico e do 
endereço do Procon, por parte dos estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços; e 



554 ANAJS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1997 

- Projeto de Lei do Senado n° 257, de 1996, de 
autoria do Senador Roberto Requião, que dispõe so
bre o direito de resposta. 

Aos projetes não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao primeiro orador, Sena

dor Coutinho Jorge, que dispõe de até 20 minutos. 
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB- PA. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Organização das 
Nações Unidas pÚblicou, recentemente, o seu relatório 
para 1997 sobre o desenvolvimento humano referente a 
175 países do mundo, cujos dados são relativos a 1994, 
como fez no ano passado em relação a 1993. 

Nesse relatório, ela classifica os 175 países em 
várias categorias, dentro do chamado índice de de
senvolvimento humano. O que significa esse índice? 
Falamos em crescimento econõmico e desenvolvi
mento económico. Na verdade, desenvolvimento hu
mano é o fim buscado; crescimento económico é o 
meio para alcançá-lo. Portanto, o crescimento eco
nómico tem por objetivo, sobretudo, criar condições 
para enriquecer a vida das pessoas nos seus aspec
tos materiais, emocionais e espirituais. Mas, muitas 
vezes ou grande parte das vezes, não o faz. 

Na verdade, verifica-se - e a própria Organiza
ção das Nações Unidas analisou - que não existe 
claramente qualquer ligação, qualquer correlação 
automática, podemos assim dizer, entre crescimento 
económico e desenvolvimento humano. A não ser 
que sejam viabilizadas e fortalecidas, por meio de 
uma gestão política inteligente, as chamadas políti
cas compensatórias, corretivas ou indutoras. 

O relatório da Organização das Nações Unidas 
demonstra que, em geral, é necessário que os paí
ses, para o advento do século XXI, precisam ter um 
expressivo crescimento económico. Mas é importan
te que se mostre que a atenção a esse crescimento 
deve ser quanto à estrutura e à qualidade, de tal or
dem que se possa assegurar o desenvolvimento hu
mano, reduzindo a pobreza e minimizando os efeitos 
negativos do meio ambiente. 

Em relação ao crescimento económico, é bom 
lembrar que esse relatório mostra o alargamento entre 
as disparidades no desempenho económico desses 
países, criando um mundo polarizado, entre pobres e 
ricos; e os dados são importantes. Dos 23 milhões do 
PIB mundial, ou seja, daquilo que é produzido, consu
mido, exportado, deduzidas as importações, 18 bilhões 

são dos países industrializados, só cinco bilhões 
pertencem aos demais. países não desenvoMdos, 
que, no entanto, têm 80% da população mundial. 

Além disso, mostra que, em 30 anos, o rendi
mento global dos 80% mais pobres decresceu de 2.3 
para 1.4, enquanto que, no mesmo período, houve 
um acréscimo do rendimento dos 20% mais ricos da 
população mundial de 75% para 85%, repre
sentando o crescimento do fosso das disparidades 
regionais, nacionais e pessoais de renda do mundo. 

Ora, como medir um índice de desenvolvimen
to humano tão importante como esse? É claro que a 
socíoeconomia é complexa, mas podemos simplifi
cá-la através de indicadores de modelos e selecio
nar alguns fatos importantes e algumas prioridades. 
Esse índice se baseou em três dimensões funda
mentais. Primeira: uma vida longa e saudável; se
gunda: o conhecimento que as pessoas devem ter; e 
terceira: exatamente o padrão de vida de cada pes
soa decente. Nesse sentido, foram escolhidas três 
variáveis básicas: a esperança de vida, o nível edu
cacional e o rendimento das pessoas. Ou seja, es
ses índices variam de zero a um, e os países sobem 
nessa escala conseguindo um tempo médio de vida 
de 85 anos, um acesso global de toda a população à 
educação e um padrão de vida decente, com uma 
renda e um PIB per capita em níveis mais altos. 
Portanto, seria medir com uma régua, variando de 
zero a um, a obtenção desses objetivos importantes, 
que são: a esperança de vida, a qualidade .educacio
nal e a qualidade de renda das pessoas. 

Ora, a Organização das Nações Unidas conseguiu 
utilizar todos esses critérios e essas variáveis e fazer a 
sua mensuração mundial do desenvolvimento humano. 

Vamos analisar rapidamente a posição do nos
so País, nos anos de 1993 e 1994, no ranking dos 
175 países, baseada nos estudos da ONU. 

O Brasil, em relação a 1997, que corresponde 
ao ano de 1994 nos dados, está na 68ª posição. 

Uma amostra da posição brasileira, em 1996, é 
interessante. Os índices ou os indicadores utilizados 
foram: esperança de vida à nascença, taxa de alfa
betização de adultos, taxa de escolaridade bruta 
conjunta dos 1°, 2° e 32 Graus, o PIB real per capi
ta, o PIB real ajustável, índice de esperança de vida, 
índice de educação, índice do PIB, ou seja, indicado
res globais importantíssimos, que são reflexos da
quelas três variáveis a que me referi no início. 

. Nesse sentido, Canadá, Estados Unidos, Japão, 
Holanda, Noruega, Rnlândia, França, Islândia, Suécia, 
Espanha, em 1996, estavam entre os dez primeiros, 
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ou seja, os de desenvoMmento ·humano mais eleva
do. O Brasil estava classificado na 58ª posição. 

Os estudos publicados recentemente pelas Na
ções Unidas, numa análise de 1994, mostra uma 
nova posição no ranking do desenvolvimento global; 
os países que estavam nos dez primeiros lugares, 
continuam mais ou menos na mesma posição, mu
dando apenas entre eles. Canadá em primeiro lugar, 
seguido da França, Noruega, Estados Unidos, Islân
dia, Países Baixos, Japão, Rnlândia, Nova Zelândia 
e Suécia entre os dez primeiros. 

Entre os países latino-americanos mais bem 
classificados, temos o Chile na 30ª posição, Argenti
na na 36ª e Uruguai na 38ª. 

É importante lembrar que as Nações Unidas 
classificaram essa hierarquia do índice de desenvol
vimento humano em três grandes grupos: o chama
do desenvolvimento humano elevado, desenvolvi
mento humano médio e o inferior ou baixo. 

O Brasil é um dos primeiros no índice de desen
volvimento humano médio, mas temos vários países 
da América Latina que citei há pouco, como Chile, Ar
gentina e Uruguai, que estão no patamar acima, no 
chamado índice de desenvolvimento humano elevado. 
Portanto, trata-se de um indicador importantíssimo! 

Quero, nesse sentido, em relação aos aspec
tos da publicação do recente relatório da Organiza
ção das Nações Unidas, tecer algumas ilações e 
considerações. Realmente, houve algumas mudan
ças, como um pequeno aíuste para melhor, no Bra
sil, neste índice que passou de 0,74 para 0,783. 
Quero lembrar, que o índice varia de zero a um; ne
nhum país possui índice um. Os países desenvolvi
dos, todos eles estão na escala de 0,98, 0,99, e as
sim sucessivamente. 

De qualquer maneira, houve uma pequena me
lhora nesse índice do Brasil, mas não foi suficiente 
para elevá-lo da categoria do índice médio para o 
elevado, como em alguns países da América Latina, 
como é o caso do Chile, da Argentina e do Uruguai. 
O Brasil, portanto, continua como um País de desen
volvimento humano médio, atrás do Líbano, Surina-
me e Rússia, por exemplo. · 

É claro que o Plano Real, em 1994, gerou impac
to positivo- não tenho dúvida quanto a isso -, mas não 
foi suficiente para credenciar o Brasil a subir uma hie
rarquia a mais nesse ranking do desenvoMmento hu
mano mundial. De qualquer forma, vamos esperar que 
a pesquisa de 1995, que será publicada em 1998, 
mostre a melhoria do Brasil nesse sentido. 

Segundo estatísticas da ONU, a expectativa de 
vida dos brasileiros-·era, em 1993, de 66 anos, como 

foi também em 1964. De qualquer maneira, esse es
tudo mantém 6 Eirasii na faixa média do desenvolvi
mento humano. A taxa de mortalidade de menores 
de cinco anos ficou acima da média, com 60 casos 
para cada mil crianças nascidas vivas. Os gastos de 
saneamento também não variaram, permanecendo 
nesses dois anos - 1993 e 1994 - com 2.8% do PIB. 

Outros indicadores que aparecem no documento 
revelam que 73% dos brasileiros têm acesso à água 
potável; 44% ao saneamento básico; e existem cinco 
jamais por 1 00 habitantes e 25 televisores por cada 
100. Esses são indicadores importantes que mostram, 
realmente, a melhoria da qualidade de vida. 

A própria ONU criou um novo conceito: o concei
to chamado pobreza humana, que une renda, duração 
de vida, analfabetismo e fatia de acesso aos serviços 
comuns, como é o caso de saneamento, habitação, 
saúde e educação. Ora, em termos mundiais, podere
mos dizer que, nos países em desenvolvimento como 
um todo, como o próprio relatório mostra, a pobreza 
humana afeta cerca de um quarto da população mun
dial. Já a pobreza por insuficiência de renda, ou seja, 
aquelas pessoas que vivem com menos de um dólar 
por dia, atinge 1.3 bilhões de pessoas. 

Mas há outras necessidades básicas. Perto de 
1 bilhão de pessoas são analfabetas no mundo e 
bem mais que 1 bilhão não tem acesso à água. A si
tuação mundial é muito grave também. As Nações 
Unidas calculam que é possível banir a pobreza ex
trema do mundo até o início da próxima década, 
acelerando o processo de desenvolvimento econô
mico e, sobretudo, implementando políticas direcio
nadas à redução dessas disparidades, desses confli
tos violentos, dessa degradação ambiental. 

Nesse sentido, queria fazer algumas conside
rações. Segundo o relatório do Banco Mundial para 
o ano 2010 e para o ano 2020, o Brasil está entre os 
grandes países com um dos PIBs mais importantes 
do mundo. Essa tendência mundial é irreversível, 
não temos dúvida, mas precisamos tomar algumas 
deciSões agora para que surta·m efeito a médio ou a 
longo prazo. Há críticas em relação ao Governo do 
Presidente Fernando Henrique Gardoso, no sentido 
de que ele não está executando as chamadas políti
cas corretivas, compensatórias na área do social. 

Na semana passada, fizemos uma análise su
cinta do Plano Plurianual e do Orçamento de 1998, 
mostrando as prioridades do Governo em relação à 
política do desenvolvimento social. Como Relator do 
PPA, mostrei que o Governo, sobretudo nas áreas 
habitacional e social, deixou de cumprir metas signi
ficativas, como o fez em relação à chamada infra-es-
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trutura, sobretudo energia e comunicação. Disse, à 
época, que no chamado orçamento das fontes livres, 
que dão um total de R$32 bilhões, o Governo selecio
nou 60% desses recursos para a chamada política do 
desenvolvimento social, envolvendo, sobretudo, saú
de, educação, saneamento, habitação para os mais 
carentes e a reforma agrária. O Governo Federal utili
zou uma estratégia de planejamento selecionando pro
gramas e projetas do chamado Plano Brasil em Ação. 

Já teci detalhes e análises técnicas sobre esse 
Plano, mostrando que a estratégia utilizada pelo Go
verno, como, por exemplo, gerenciamento firme, con
trole firme e a prioridade em termos de recursos para 
os programas alocados no Plano Brasil em Ação, seria 
ideal se fosse utilizada em todos os programas do Bra
sil, mas o Governo selecionou alguns e está colocando 
prioridades para a área social. É o exemplo do Refo
sus, na área de saúde, para atender todas aquelas 
construções inacabadas na área da saúde; é o caso 
da mortalidade infantil, que está colocado como priori
dade; é o caso do programa de valorização do magis
tério e melhoria do ensino básico. É um programa fun
damental, como veremos logo a seguir. Temos tam
bém o programa ligado à reforma agrária, o Pronaf, 
que é vottado à agricuttura familiar. São programas -
não tenho dúvida alguma - direcionados para a faixa 
de renda mais baixa e para a redução do fosso impes
soal entre a renda dos brasileiros. 

Esse é um passo inicial que precisa ser amplia
do e acelerado. Em relação a essa questão, como 
membro da Comissão de Orçamento e Líder do meu 
Partido nessa Comissão, procuraremos aumentar os 
recur5os, remimejando-os de outras áreas para esta 
do desenvolvimento social, cujos detalhes, realmente, 
apresentei no último discurso da semana passada. 

Exatamente em relação à tese das Nações 
Unidas, do desenvolvimento humano, a performan
ce do Brasil não é muito alvissareira. O próprio Mi
nistro Pedro Malan, não se referindo a esse texto, 
mas sobretudo a um encontro que teve esta sema
na, na Convenção Nacional de Supermercados, 
mostra que, nesses três anos e dois meses de Plano 
Real, acabou o efeito da queda da inflação sobre a 

_ renda dos mais pObres. Ninguém em sã consciência 
poderia imaginar que a estabilidade económica leva
ria, por si só, a um processo continuado de redistri
buição de renda no País. 

Ora, o importante é que saímos de uma infla
ção vergonhosa para uma inflação realmente civili
zada, mas, só pelos impactos que o Plano Real tem 
trazido, isso não é suficiente para corrigir as distor
ções na área social. Significa dizer que a cesta bási-

ca teve; durante os três anos e. dois meses do Plano 
Real, um incremento de 13% - praticamente não 
houve crescimento. Significa um benefício em favor 
das populações mais carentes. Não temos dúvida 
nenhuma sobre isso, mas o próprio Ministro reco
nhece que temos realmente que usar estratégicas 
compensatórias e corretivas, como o caso da melho
ria do setor educacional, para reverter esse quadro 
negativo, global do problema da pobreza no Brasil. 

Estão se reunindo hoje, em Hong Kong, o FMI e 
o Banco Mundial, para discutir as perspectivas do 
mundo desenvolvido e subdesenvolvido. Um dos as
suntos que está sendo discutido e que faz parte de al
guns relatórios do FMI diz respeito aos efeitos do Pla
no Real na vida dos brasileiros; ou seja, que o Plano 
ajudou a reduzir a questão da pobreza significativa nos 
dois últimos anos. Porém, adverte que ele não conse
guirá sozinho produzir melhorias substanciais daqui 
por diante, se não houver mudanças, por exemplo, nas 
políticas educacional, de distribuição de terras e outras 
políticas compensatórias. O próprio especialista do 
FMI, Benedict Clements, mostra que a distribuição de 
renda tende a ser a mais desigual possível na América 
Latina e que entre os países da América Latina a 
maior distância entre pobres e ricos ocorre no Brasil. 
Ele usa o coeficiente de Gini para mostrar exatamente 
essa disparidade de renda entre os grupos e as regiõ
es no País. Mas, de qualquer forma, o Relatório do 
FMI mostra que, apesar do índice tão atto, a situação 
brasileira melhorou muito a partir do real. Ele mostra 
que em, relação a esse aspecto, a taxa de pobreza 

-brasileira foi reduzida de forma significativa no curto 
prazo de dois anos, passando de 30,4% da população, 
em 1993, para 20,6%, em 1995. 

A própria equipe do Governo concorda com o 
FMI de que temos que redefinir políticas sociais, na 
área educacional, fundiária, etc, a fim de corrigir as 
distorções hoje verificadas, responsáveis pelo eleva
do índice de pobreza no País. 

Ao Plano Real tem sido atribuído o declínio da 
pobreza e da desigualdade de renda, mas seus §fei
tos têm um limite, um patamar que está sendo exau
rido. É fundamental que políticas compensatórias 
corretivas definidas e sugeridas pelas Nações Uni
das, pelo FMI e pelo Banco Mundial sejam rigorosa
mente implementadas. 

Não vou entrar em considerações sobre dis
cussões que hoje se travam em Hong Kong acerca 
da atuação do Banco Mundial e do FMI. Isso será 
objeto de um pronunciamento especial. Quero ape
nas lembrar que o Banco Mundial publicou estudo a 
respeito dos cinco gigantes que, no ano 2020, terão 
produtos internos brutos significativos. É o caso do 
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Brasil, da China, da índia, da Indonésia e da Rússia. 
Também estudos de universidades inglesas e ameri
canas mostram que o PIB brasileiro, a partir db ano 
2005/2006, deverá estar incluído - possivelmente 
um PIB de US$ 1,3 trilhão -, entre os seis primeiros 
do mundo, na seguinte ordem: China, Estados Uni
dos, Japão, Alemanha, Índia e Brasil. 

Não temos dúvida de que esse processo é irre
versível. 

Fazendo uma síntese do relatório do Banco 
Mundial: os cinco países, que hoje participam do to
tal do PIB mundial com 7,8%, no ano 2020, terão 
uma participação de 16,1%. E os países desenvolvi
dos e ricos, que hoje detêm 84%, deterão apenas 
70%. Isso mostra, portanto, uma efetiva participação 
desses cinco grandes países, que começam a cres
cer e a ter uma participação importante. O próprio 
Brasil, que hoje participa com 1,7% do PIB mundial, 
passará a ter uma participação quase dobrada de 
2,5% no ano 2020. 

É claro que essa é uma previsão, uma projeção, 
considerando que as variáveis, as políticas aluais con
tinuem sendo realmente viabilizadas, o processo de 
globalização continue permitindo a abertura global do 
comércio internacional e as correções sobre os impac
tos negativos que esse processo traz, como o desem
prego e outras seqüelas aconteçam. 

Eram essas as considerações que gostaria de 
fazer sobre o resultado dos estudos das Nações 
Unidas em relação ao Índice de Desenvolvimento 
Humano. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voltarei 
a falar sobre esse assunto para aprofundar a ques
tão relativa às teses da globalização e as discussões 
que hoje estão sendo discutidas em Hong Kong pelo 
FMI e pelo Banco Mundial. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ney Suassúna. 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Ney Suassuna, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ro
naldo Cunha Lima, 1º Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, que 
dispõe de até 20 minutos para seu pronunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Se
nador Ronaldo Cunha Lima, Srªs e Srs. Senadores, 
venho a esta tribuna para parabenizar a Rádio Eldo-

rado, de São Paulo, e os jornais O Estado de S. 
Paulo e Jornal da Tarde, por terem ·abraçado a 
causada autodeterminação do povo do Timor Leste, 
antiga colônia portuguesa. Foi com grata surpresa 
que eu, assim como muitos ouvintes da Rádio Eldo
rado, tomamos conhecimento de sua iniciativa de 
transmitir duas vezes por semana, durante o noticiá
rio regular, a palavra do Dr. José Ramos Horta, lau
reado com o Prêmio Nobel da Paz de 1997, junta
mente com o Bispo O. Carlos Ximenes Belo. Foi um 
reconhecimento do seu empenho pela conquista do 
direito da autodeterminação do povo do Timor Leste, 
país cujo território está ocupado militarmente pela In
donésia desde 1975, pouco depois de Portugal ter 
concedido a independência da colônia. 

O Timor Oriental ou Leste é a parte superior de 
uma das 13.677 ilhas da Indonésia. Suas paisagens 
são paradisíacas, lembrando o litoral do Nordeste 
brasileiro. A população é hoje de 700 mil habitantes, 
sendo quase a metade de migrantes que vieram da 
Indonésia em busca de trabalho. Sua renda per capi
ta é aproximadamente de US$200,00 anuais. O de
senvolvimento do país poderia ser bem maior caso a 
Indonésia não impusesse políticas restritivas que 
hoje afugentam os turistas. 

Na sexta-feira, 11 de setembro, diretamente de 
Nova York, o professor José Ramos Horta transmi
tiu, pela Rádio Eldorado, a seguinte mensagem: 

"Uma carta assinada por cerca de 20 
personalidades de todo o mundo, encabeça
da por Oscar Arias, ex-Presidente da Costa 
Rica, Aylwin Azocar, ex-Presidente do Chile, 
Frederik De Klerk, da África do Sul, Richard 
von Weizsacker, da Alemanha, o Prêmio 
Nobel da Paz, apelam ao Presidente Suhar
to, da Indonésia, para contribuir para uma 
solução justa, global e racionalmente aceitá
vel do problema de Timor Leste. 

A carta fez manchete da edição de hoje 
do Jornal Diário lntemational Herald Tribune. 
Dentro de dias deverá reunir-se, em Nova York, 
uma missão preparatória para organizar novo 
encontro entre Portugal e a Indonésia, que de
verá ocorrer nos primeiros dias de outubro. 

Essa missão visa, também, agendar o 
novo diálogo intra-timorense que vai reunir 35 ti
morenses vindos do interior e do exterior e que 
se encontrarão, pela terceira vez, na Áustria, 
sob os auspícios do Secretário-Geral da ONU. 

Apesar das reticên.cias da Indonésia 
em responder ao apelo do Presidente Man
dela para a libertação de Xanana Gusmão e 
em rejeitar a proposta de uma autonomia, 
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acredito que a conjuntura internacional é 
hoje muito mais favorável para uma solução 
do problema de Timor Leste. Com persistên
cia, com criatividade, acredito que nos próxi
mos meses poderá haver algum progresso 
visível, na busca de uma solução para o pro-
blema de Timor Leste." -

Essas foram as palavras do Prêmio Nobel da 
Paz, José Ramos Horta, que está visitando c Brasil 
nesta semana. 

Em Brasília ele participou do I Seminário Inter
nacional de Direitos Humanos da OAB e, na cidade 
de São Paulo, deu entrevista ao vivo em seu progra
ma, agora regular, na Rádio Eldorado. Ainda em 
São Paulo, Ramos Horta se reuniu com o grupo 
"Clamor por Timor", do qual fazem parte Frei João 
Xerri OP., a Srª Elisa Carvalho, a Irmã Vera Came
rotti, a sr- Lilia Azevedo dentre outros brasileiros 
que se solidarizam com o povo do Timor. 

Recentemente, o Governo brasileiro tem adotado 
uma postura mais ativa de defesa do povo do Timor 
junto à ONU, ao governo português e, sobretudo, junto 
ao governo da Indonésia. Antes tarde do que nunca. 
Desde a ocupação do Timor Leste pela Indonésia o 
posicionamento do Governo brasileiro tem se caracte
rizado pela omissão acompanhando passivamente a li
nha seguida pelas grandes potências. 

Visando acompanhar mais de perto as tratati
vas do Governo brasileiro com relação ao Timor Les
te, juntamente com Frei João Xerri e membros do 
"Clamor por Timor" nos encontramos, em agosto últi
mo, com o Ministro das Relações Exteriores, Luiz 
Felipe Lampreia, e no último dia 5, com o Embaixa
dor Ivan Cannabrava, Subsecretário Geral de As
suntos Políticos, e com o Sr. Marco Antonio Diniz 
Brandão, Diretor Geral do Departamento de Direitos 
Humanos do ltamaraty. 

Nesta última conversa, o Embaixador Canna
brava discorreu sobre aspectos gerais das condiçõ
es no Timor Leste. Disse que, tendo em vista a pqs
tura do atual Governo brasileiro com relação aos di
reitos humanos, a situação no Timor Leste desperta 
grande preocupação. Lembrou ser muito importante 
o fato de sermos o único país de língua portuguesa 
a ter uma representação em Jacarta, o que tem nos 
permitido a manutenção de canais de comunicação 
com as partes envolvidas nas "conversações triparti
tes", quais sejam, Portugal, Indonésia e ONU. 

O embaixador Cannabrava também nos colo
cou a par de sua última estada em Jacarta, quando 
conversou com o Ministro e o Vice-Ministro das Re
lações Exteriores, com o Presidente da Comissão 

Nacional de Direitos Humanos e com representantes 
da Comunidade Católica ria Indonésia, qÚe compreen
de 4 milhões de pessoas. Visitou durante dois dias Diií 
capital do Timor Leste, e arredores, onde cuTnpriu prO: 
grama sugerido por Ramos Horta e encontrou-se com 
o Bispo D. Carlos Ximenes Belo. Constatou a presen
ça maciça de tropas indonésias regulares e de milícias 
locais, semelhantes aos tontons macoutes do Haiti. 
Informou que ao retomar a Jacarta reforçou junto ao 
governo indonésio as gestões de O. Belo no sen1ido da 
reintrodução da língua portuguesa nas escolas. Foi 
portador de proposta do Governo brasileiro de coope
ração nas áreas de educação, meio ambiente e co
mércio. O acordo de cooperação educacional, que de
-:erá ser assinado brevemente, tomará possível a con
cessão de bolsas de estudo no Brasil a timorenses, 
para os níveis de graduação e pós-graduação. 

Ao apoiar as "conversações tripartites", o Brasil 
colocou as seguintes reivindicações: 

1 - a redução da presença militar da Indonésia 
no Timor Leste e a extinção das milícias; 

2 - uma maior autonomia para o Timor Leste e a 
participação dos timorenses em sua administração; 

3 - medidas concretas no sentido da elimina
ção da tortura; e 

4 - a volta da língua portuguesa ao currículo 
das escolas públicas. 

Quanto às notícias veiculadas pela imprensa 
de que teria declarado a jornalistas que a "situação 
no Timor Leste não era tão ruim", o Embaixador 
Cannabrava afirmou não tê-las feito, além de ter en
,viado seu protesto ao jornal e ao governo indonésio. 
O Embaixador também disse que a situação no Ti
mor Leste é muito grave e considera importante a 
superação do conflito por meios pacíficos. 

Ainda nessa mesma audiência Frei Xerri apro
veitou para entregar as, seguintes sugestões ao Go
verno brasileiro, tiradas após encontro na cidade do 
Porto, em julho último, entre uma delegação brasilei
ra e o Dr. Ramos Horta: 

1) que a ajuda humanitária brasileira aos timo
renses, alimentos e remédios, seja enviada diretamen
te, através de D. Belo. Neste ponto, o Embaixador 
Cannabrava comprometeu-se a solicitar ao Ministro 
Lampréia que negocie diretamente com o Ministro 
das Relações Exteriores da Indonésia, Ali Alatas; 

2) a criação de um centro de cultura brasileira 
em Dili, para com isso demonstrár o interesse dos 
brasileiros pelos timorenses; 

3) um maior intercâmbio com a Universidade 
de Timor Leste e a formulação de convite para que 
seu reitor venha visitar o Brasil, incluindo a doação 
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de material didático e o envio de professores na área 
da saúde, bem como médicos e enfermeiras;. 

4) a visita pastoral de um bispo brasileiro ao Ti
mor Leste. 

Frei João Xerri, que é o prior dos dominicanos 
em São Paulo, aproveitou para traçar um paralelo 
entre seu pais e a ,á.frica do Sul. Na África, a transi
ção se fez através de Nelson Mandela; no Timor 
Leste, ela obrigatoriamente passará por Xanana 
Gusmão. Ele também elogiou a recente visita do 
Presidente Mandela a Xanana em Jacarta, lembran
do que o Presidente Nelson Mandela, tomando parte 
ativa na causa da libertação e da autonomia, da au
todeterminação do povo de Timor Leste, foi a Jacar
ta e visitou na prisão o líder mais importante da Fre
tilin, Xanana Gusmão. Ao final de nossa audiência, o 
Embaixador Cannabrava comprometeu-se a conver
sar com o Ministro Lampréia, principalmente com re
lação à ajuda humanitária solicitada. 

Desejo, ainda, cumprimentar o jornal O Estado 
de S. Paulo pela excelente reportagem de Rebeca 
fSritsch, publicada no dia 7 de setembro do corrente, 
·no Caderno 2, intitulada "Timor acuado pela pobreza 
e violência". Nela-a jornalista aponta as dificuldades 
da ex-colónia portuguesa de alcançar a sua autono
mia, além de demonstrar como a repressão política 
vem dificu~andd o ingresso e o trabalho dos jornalistas. 
É muito importante que os brasileiros tenham acesso 
às informações sobre os grandes problemas do Ti
mor Leste, onde parcela significativa da população 
tem laços de afinidade com a nossa língua e cultura. 

Nesse sentido, considero de gr<J,nde relevância 
a decisão do Governador Cristovam Buarque, a 
quem cumprimento, de autorizar o funcionamento de 
um escritório de representação do Timor Leste no Dis
trito Federal, que - tenho certeza - se constituirá num 
bureau de informações sobre a causa timorense. 

Outra iniCiativa tomada na Câmara dos Deputados 
na defesa dos inter~sses do povo timorense foi a cria
ção de um Grupo Parlamentar Pró-Timor Leste, hoje in
tegrado por 126 Deputados Federais e também pela Se
nadora Benedita da Silva, presidido pelo Deputado Nil
mário Miranda, que me convidou para aderir ao Grupo, 
estendendo o convite a todos os Srs. Senadores: 

Para concluir, espero que ó Governo brasileiro, 
revertendo o descaso que caracterizou a atitude bra
sileira desde os anos setenta, felizmente há pouco 
modificada, tome agora a decisão de apoiar, de for
ma mais firme, a defesa da causa timorense contra o 
jugo indonésio. 

Vou conceder agora apartes à Senadora Sena
dita da Silva, e, em seguida, aos Senadores Ney 
Suassuna e Ramez Tebet, que os solicitaram. 

A Sr" Beneditada Silva (Bioco/PT- RJ)- Se
nador Eduardo Suplicy, estou atenta ao pronuncia
mento de V. Exª. Fiz questão de pedir à minha as
sessoria que me enviasse, neste momento, as notas 
taquigráficas do seu aparte ao meu pronunciamento 
em que eu tratava da situação do Timor Leste e co
mentava o voto de aplauso e solidariedade que a 
Comissão de Relações Exteriores e o Plenário desta 
Casa fizeram à premiação dos líderes da resistência 
timorense, D. Carlos Filipe Ximenes Belo e José Ra
mos Horta, Prêmio Nobel. V. Exª, naquele exato mo
mento, quando eu concluía o meu discurso, usou as 
mesmas palavras de hoje. Dizia V. Exª: "Gostaría
mos de registrar a importância desse ato. Seria mui
to importante que o Ministro das Helações Exteriores 
e o Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao lado 
das ações que se desenvolvem no Congresso Na
cional brasileiro, dessem passos na mesma direção 
das proposições colocadas por V. Exª nesse pronun
ciamento". Fiz questão de registrar isto para, em pri
meiro lugar, parabenizar V. Exª por trazer à tribuna 
mais uma vez essa questão, e para dizer também 
quanto V. Exª é preocupado com a causa. E o nosso 
Partido, o Partido dos Trabalhadores, no seu décimo 
encontro, que ocorreu no Espírito Santo, contou com 
a presença do Embaixador, que interviu e mostrou 
toda a situação do Timor Leste. O Partido dos Tra
balhadores, naquela oportunidade, falou da necessi
dade da autodeterminação dos povos, e que estare
mos. com eles. Parabenizo-é e digo que continuare
mos. nessa frente, em defesa do Timor Leste, mas 
também imbuídos do desejo de que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso possa contribuir- e sei 
que poderá - para que o Timor tenha sua liberdade 
plena. A identidade étnica, cultural, religiosa, de lín
gua e costumes não tem absolutamente nada a ver 
com a realidade da Indonésia. Portanto, Senador 
Eduardo Suplicy, somo-me a V. Exª não apenas na 
intervenção, mas em toda e qualquer iniciativa que 
tome para apoiar a grande luta desse povo, que é 
também o nosso povo, dada a similaridade que te
mos não só na língua, mas étnica. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) -
Agradeço a V. Exª, que tem conhecimento da afini
dade existente eritre o povo brasileiro e o povo do 
Timor Leste, inclusive ·na vontade de autodetermi
nar-se e ganhar a liberdade e a democracia. 

Ouço o Senador Ney Suassuna, com muita 
honra. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB - PB) - Senador 
Eduardo Suplicy, a explanação que V. Exª fez, em 
seu discurso, sobre esse problema tranqüilizou-me 
muito. Estava apreensivo com a posição diplomática 
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do Brasil em relação à política de Timor. Agora vejo, 
através de suas . palavras, que o Governo ·Sabe a 
responsabilidade que tem. Esperá que essa respon
sabilidade seja cumprida e parabenizo V. Ex" por ter 
sido um lutador dessa causa, a causa de um povo 
que, oprimido, busca a sua liberdade. Parabéns, so
lidarizo-me com o discurso de V. Exª. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP} - Agra
deço a V. Exª, Senador Ney Suassuna .. 

Eu gostaria de, ao concluir estas palavras so
bre o Timor, dizer da importância do plano do Prê
mio Nobel do Paz, José Ramos Horta, que com
preende três fases: primeiro, com a duração de um a 
dois anos, conversações entre Portugal e Indonésia, 
sob os auspícios do Secretário-Geral das Nações 
Unidas com a participação timorense; segundo, a li
bertação dos presos políticos, principalmente Xana
na Gusmão, ex-Líder da Frente Revolucionária do 
Timor Leste independente; a redução da presença 
militar Indonésia; a realização do censo populacio
nal; a restauração de todos os direitos fundamentais; 
o fim das restrições ao uso da Língua Portuguesa e 
do idioma tetum; a designação de representante es
pecial do Secretário-Geral da ONU, residente em Ti
mor Oriental. A segunda fase com duração de cinco 
anos, prorrogáveis com o consentimento das partes;· 
o estabelecimento de um alto governo timorense, 
por intermédio de uma assembléia e de outras insti
tuições locais, democraticamente eleito, em pleitos 
supervisionados pela ONU; a assembléia teria capa
cidade para legislar sobre investimentos, proprieda
de de migração e comércio exterior; eleição direta de 
um governador pelas assembléias; retirada das forças 
de ocupação Indonésia e criação de uma Polícia timo
rense. E a terceira fase, no prazo de um ano: realiza
ção de referendo sobre as modalidades de autodeter
minação, a fim de que a população timorense possa 
escolher entre a livre associação com a Indonésia, a 
integração na República da Indonésia ou a inde
pendência, que certamente é o ponto mais importan
te e interessante da proposta de Ramos Horta. 

Sr. Presidente, Senador Ronaldo Cunha Uma, 
eu gostaria de registrar que, na Galeria do Senado Fe
deral, estão inúmeros representantes de trabalhado
res da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Há vários dias, eles estão dialogando com V. 
Exª, com a Senadora Benedita da Silva, com o Se
nador Esperidião Amin, comigo próprio e com muitos 
outros Srs. Senadores. Inclusive, eles têm procurado 
o Líder do PT, o Senador José Eduardo Outra; o 
Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Ma
galhães e outros Srs. Senadores, pois gostariam que 
fosse superado o impasse relativo à greve. 

Sr. Presidente, eu gostaria de assinalar que os 
funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Te
légrafos têm, mensalmente, uma remuneração mé
dia da ordem de R$350. 

A referida empresa constitui hoje a maior em
pregadora do Brasil, possui 77 mil empregados, se
gundo levantamento da revista Exame. Logo após, 
vem a Petrobrás, com 43.468. No ano passado, a 
ECT saiu do vermelho e passou a ter um lucro líqui
do da ordem R$123 milhões. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
está entre aquelas que possuem um grande fatura
mento, da ordem de R$2,624 bilhões. No ano passa
do, cresceu em vendas 24,8%, graças, inclusive, ao 
trabalho desses funcionários, que tiveram maior produ
tividade- são dados oficiais do balanço da empresa. 

Ora, Sr. Presidente, diante desses dados, seria 
muito importante que o Governo tivesse a civilidade 
de dialogar com os trabalhadoresL .visando superar 
um conflito natural que ocorre entre trabalhadores e 
dirigentes de empresas em qualquer situação. 

Sr. Presidente, como ambos fomos ontem objeto 
de um fato grave para o Senado Federal, o que avalio 
deva ser motivo de comunicação, inclusive por parte 
da Presidência do Senado, prefiro pedir um momento 
para uma breve comunicação no instante em que o 
Presidente Antonio Carlos Magalhães estiver presidin
do os trabalhos na Ordem do Dia. Naquele momento, 
relatarei um fato que considero importante. 

O Sr. Esperidião Amin {PPB - SC.) - Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT- SP} -
Ouço V. Ex". 

O Sr. Esperidião Amin (PPB-SC) - Senador 
Eduardo Suplicy, não conheço os detalhes, mas te
nho certeza de que vamos conhecer, porque V. Ex" 
mesmo anuncia que a Mesa vai tomar uma provi
dência a respeito. Não conheço os detalhes do inci
dente, vou manifestar-me quando dele tomar conhe
cimento, digamos, formalmente - oficialmente, todos 
temos conhecimento. Mas, desde já, quero, aqui, an
tecipar o conhecimento que tenho do interesse de V. 
Exª e do interesse do Senador Ronaldo Cunha Lima. 
Eu não seria leal comigo mesmo, nem com V. Ex" se 
omitisse o fato de que nós três conversamos sobre 
esse assunto ontem à tarde. 

O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioco/PT - SP) -
E com a própria Senadora Benedita da Silva, que 
esteve presente! 

O Sr. Esperidião Amin {PPB - SC) - Aí jã é 
outra ·coisa! Para resumir, para que o meu aparte 
não se transforme em discurso, quero rememorar: 
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na quinta-feira da semana passada, pela manhã, V. 
Exª me procurou, junto com representantes .d9- Confe
deração Nacional dos empregados da área, pedindo 
que eu facilitasse um contato com o Presidente. Ele é 
meu amigo! Além de ser do meu partido, é meu amigo. 
Sei que ele é um trabalhador, que também sofreu 
como trabalhador na Empresa Estadual de Energia 
Elétrica. Teve problemas que o levaram a ter que se 
demitir ou, pelo menos, a se aposentar precocemente. 
Peço desculpas! Então, como trabalhador, sei que ele 
será sensível àquilo que é um reclamo justo. Apenas 
fiz o seguinte: facilitei o seu contato e o de dirigentes· 
sindicais com ele. Não interferi na decisão. Posterior
mente, fiz o mesmo em relação à Senadora Benedita 
da Silva. Apenas pedi para que um Senador da Repú
blica fosse tratado com distinção por um amigo meu. 
Eu IT'e sentiria ofendido se um amigo meu não tivesse 
a capacidade de conversar respeitosamente, o que 
não significa necessariamente concordar com os ter
mos de um Companheiro meu do Senado. Idem, on
tem, quando conversamos sobre uma pendência que 
v_. Exª me informou e que, a meu juízo, me pareceu 
uma solução muito lógica para o problema. Não vou 
entrar em detalhes. Só queria trazer o meu testemu
nho de que, em todos esses momentos, houve a inter
venção dos Senadores: de V. Exª, que foi o mais assí
duo; da Senadora Benedita da Silva e do Senador Ro
naldo Cunha Uma - ainda que tenha sido pontual a 
participação deste, foi nci sentido mais construtivo pos
sível. Não quero entrar e.m detalhes, até porque eu 
exorbitaria no meu aparte, mas não posso omitir, como 
seu adversário político - somos filiados a partidos dife
rentes, que disputam, especialmente em São Paulo, 
de maneira evidente e conhecida as eleições - que V. 
Exª, na condução desse assunto, foi absolutamente 
lhano e cortês; buscou uma solução construtiva. Não 
percebi nenhum tom de intransigência,. de intolerância 
ou de vontade de impor uma solução. E o testemunho 
que a minha consciência determina que se faça neste 
momento, e quero alcançar tanto o Senador Ronaldo 
Cunha Lima quanto a Senadora Benedita da Silva 
Percebi e percebo que houve um móvel são nas inicia
tivas que V. Exª desenvolveu. Muito obrigado! 

O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioco/PT - SP) -
Agradeço a V. Ex• pelo aparte. Quero também regis
trar o meu testemunho de que quando V. Exª con
versou com o Presidente Amílcar Gazaniga, na quin
ta-feira e também ontem, ele, de pronto, com corte
sia e respeito, respondeu às nossas colocações. 
Conversarmos ontem mais detalhadamente sobre a 
proposta oferecida para pôr fim a greve de 1994, se
gundo a qual os trabalhadores da Empresa de Cor-

reias realizariam, em prazo de 20 dias, um esforço 
extraordinário .para colocar em dia ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Prorrogo a Hora do Expediente por 15 minutos, para 
que V. Exª possa concluir o seu discurso, e os ou
tros oradores que estão inscritos para comunicação 
inadiável possam falar. 

· O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioco!PT - SP) -
E assim, Sr. Presidente, registro esse fato importante, 
inusitado. Estávamos convencidos, os Senadores 
Esperidião Amin, Benedita da Silva, Ronaldo Cunha 
Lima e eu, de que se havia chegado a uma proposta 
perfeitamente razoável. Os trabalhadores, ontem, 
disseram que se o Governo, faltando apenas uma li
nha para o entendimento, concordasse em repetir a 
proposta que fez em 1994, após 14 dias de greve 
eles realizariam um esforço significativo para colocar 
toda a correspondência em dia. Terminariam agre
ve. E isso poderia ser definido ontem mesmo nas as
sembléias, na Praça da Sé e em outros pontos do 
Brasil. Quando eu soube, no meio da manhã, pelo 
próprio Amílcar Gazaniga, que no meio da manhã 
havia o Ministro Sérgio Motta se irritado -e com razão 
- pelo fato de trabalhadores terem cercado a sua casa, 
acampado em frente e falado palavras, por microfone, 
que poderiam estar assustando a sua senhora, a sua 
filha, de pronto solicitei à Coordenação da Federação 
dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégra
fos para que desativasse aquele proc~imento, pois 
poderia ser contraproducente. Eles me disseram que 
em 30 minutos isso seria feito, sobretudo diante da in
formação que passamos, segundo a qual poderia ha
ver um progresso nas negociações. 

Esperamos, então, durante toda a tarde, por um 
contato. Por volta das 16 horas, estávamos eu e os 
Senadores Esperidião Amin e Ronaldo Cunha Lima 
almoçando - tínhamos terminado tarde ontem -, e 
aguardando a ligação do Sr. Júlio Vicente Lopes, Di
reter de Recursos Humanos. Não houve retomo da 
ligação. Resolvemos, o Senador . Ronaldo . Cunha 
Uma e eu, ir à Empresa de Corre1os e Telegrafes. 
Fomos até o 17" andar, mas ali não o encontramos. 
Disseram que talvez estivesse.no Ministério das Co
municações, para onde nos dirigimos. Isso aconte
ceu por volta das 18h. Nesse momento, por coinci
dência, chagava ali o Ministro Sérgio Motta com seu 
auxiliar e seu motorista. Desceu do carro e viu que a 
poucos metros estavam três dos coor~en.adore~ ?~ 
Empresa de Correios e Telégrafos. Ao 1nves de CIVII~
zadamente, urbanamente, cortesmente, nos cumpn
mentar, passou reto dizendo: "Com os senhores não 
converso sobre esse ·assunto". Mesmo tendo repeti
do novamente essa observação, fomos até a porta 
do elevador, quando S. Exª disse algo como "os tra-
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balhadores cercaram a minha casa". Respondi que 
havíamos pedido !'I eles para saírem <je tá. E S. Exª 
disse: "O senhor não manda em nada'!. E fechou a 
porta do elevador na nossa cara. 

Por essa razão, Sr. Presidente, dirigimo-nos a 
V. Exª, ontem, para reportar esses fatos, porque 
avaliamos que se trata de uma atitude descortês 
para com o Senado Federal. 

Esse episódio faz-nos lembrar alguns dos pio
res comportamentos de Ministros do regime militar. 
Lembro-me do General Newton Cruz ter procedi
mentos com respeito a Parlamentares - eu era De
putado Federal - que nos assustavam. Tínhamos 
que, a toda hora, estar protestando. 

Sr. Presidente, fico-me perguntando se o Mi
nistro Sérgio Motta não criou uma crise, procurando 
esticar a corda até o fim para um propósito que não 
é aquele de resolver o assunto, mas de afastar o 
Presidente Amílcar Gazaniga, que estava com a boa 
vontade de resolver o problema. Com isso, quem 
acaba sofrendo são os 150 trabalhadores cujas de
missões foram anunciadas ontem, quando tal situa
ção poderia ter sido perfeitamente resolvida. 

Aliás, Sr. Presidente, às 16 horas de hoje, da
qui a instantes, haverá nova assembléia dos traba
lhadores dos Correios, em diversos pontos do País. 
Inclusive, peço ao Presidente Antonio Carlos Maga
lhães para que, como Presidente do Senado Fede
ral, possa colaborar no sentido de que todos os bra
sileiros recebam as suas correspondências o mais 
breve possível e os trabalhadores da Empresa de 
Correios e Telégrafos transmitam às suas assem
bléias que o Senado Federal vai empenhar-se para 
a superação desse impasse. 

A S~ Bendita Da Silva (Bioco/PT- RJ)- Sena
.dor Eduardo Suplicy, V. Exª me concede um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) -
Ouço V.Exª com muita honra, para concluir, porque 
meu tempo se esgota. 

O SR. ?RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O tempo de V. Exª está esgotado. Gostaria que con
cluísse após o aparte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) -
Sim, Sr. Presidente. 

A SR! Benedita da Silva (Bioco!PT-RJ) - Se
nador Eduardo Suplicy, esse foi um episódio lamen
tável. Só não passei pelo constrangimento da porta 
do elevador, porque antes, por intermédio de um te
lefonema, me disseram: não venha, porque não a re
ceberemos. Não queremos conversa sobre esse as
sunto. Eu disse então que lamentava o fato de os 
Srs. Senadores não puderem ser recebidos pelo Mi
nistro. Em toda a minha vida eu nunca tinha tomado 
conhecimento de um comportamento dessa nature-

za, até porque temos o papel de interm.ediadores, 
principalmente quando er-~contramos, por um lado, 
um Executivo que se recusa a negociar e, por ou
tro lado, os grevistas sem condição de saírem da 
greve, já que não tinham conseguido nenhuma acor
do. Procurei o Senador Esperidião Amin. Pedi-lhe 
que me ajudasse no sentido de que fosse recebida 
pelo Dr. Amílcar, que me havia dito, num primeiro 
momento, que me receberia, que não haveria ne
nhum problema, mas que não estava autorizado a 
receber representante da Confederação dos Traba
lhadores. Ponderei e disse que ainda que ele não 
pudesse firmar nenhum acordo com os repre
sentantes, eu não era a autoridade competente para 
dialogar com ele sobre a questão, razão pela qual 
fazia questão de levar o representante dos Correios. 
E assim o fiz. Fomos bem recebidos e chegamos ao 
entendimento que faltava, como V. Exª acaba de colo
car na tribuna. No entanto, penso que o nosso Ministro 
poderia acenar politicamente - existe uma subordina
ção do assunto ao Ministério -, no sentido de que esse 
acordo viesse de novo a ser colocado e dessa forma 
pudessem os trabalhadores ontem mesmo suspender 
a greve. Sou representante do Estado do Rio de Janei
ro; V. Exª, representante de São Paulo; o Senador Ro
naldo Cunha Lima, represen~':lnte da Paraíba; e sabe
mos qut:l essa greve continua nos nossos Estados. No 
Rio de Janeiro as demissões já estão acontecendo. FIZ 
um apelo veemente para evitar o confronto. Frisei que 
a vontade de estar lá era pura e simplesmente para 
defender esses trabalhadores e impedir que o Governo 
tomasse uma deliberação que considero drástica, que 
é a demissão, já que entendo que poderíamos, num 
acordo, conciliar essa situação e esse impasse. Além 
disso, mencionei que V. Exª já teria pedido aos traba
lhadores que saíssem da porta do Ministro, solicitação 
a que os trabalhadores de imediato haviam atendido. 
Nada disso foi l~do em consideração. Lamentei mais 
ainda porque não'tive tempo de avisá-lo, juntamente 
com o Senador Ronaldo Cunha Lima, de que não se
ríamos recebidos. Por isso, V. Ex"-s passaram por um 
C!Jnstrangimento maior do que o meu, de não ter podi
do dialogar com o Ministro Sérgio Mottà. Desculpe-me 
e obrigada pelo aparte. .._ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocOlPT- SP) -
Assim concluo. o meu pronunciamento, Sr. Presiden
te. O relato da Senadora Benedita da Silva comple
mentou as informações que julguei importante rela
tara V. Exª. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. EDUARDO SUPL/CY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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DOCL!ME.I\'TOS A QUE SE REFERE O SENADOR EDUARDO SUPL!CY EAJ 
sa· DISClRSO.· 

ÍNDICE 

1. Notas biográficas do Professor Jose Ramos Horta 

2. Programa da visita 

3. A Questão Timorense 

·- antecedentes históricos 

-o Prêmio Nobel da Paz/96 

- a posição brasileira 

4. O Plano Ramos Horta para a solução da Questão Timorense 

Notas biográficas do Professor José Ramos Horta 

Nasceu em Dili a 26 de dezembro de 1949. De 1969 a 1974 exerceu 
várias funções na área de imprensa, rádio e teleYisão em Timor Leste. Em 1974, 
aos 24 anos de idade, funda a Asssociação Soc1al Democrata Timorense 
(ASDT), tomando-se o seu Secretário para Relações Externas e Informação, 
função que continuou a exercer quando a ASDT se transformou na FRETIT.-IN 
(Frente Revolucionária de Timor Leste Independente). Quando a FRETIT.-!N 
declarou unilateralmente a independência do Timor Leste em 1975, foi nomeado 
Ministro de Relações Externas e Informação do novo Governo. 

Saí de Timor Leste anos antes da invasão, chefiando a delegação 
da FRETIT.-IN para as Nações Unidas. Foi o diplomata mais jovem a discursar 
no ConseihD de Segurança da Nações Unidas. Não podendo regressar a Timor 
Leste, fixou residência nos EUA, onde permaneceu de 1975 a 1989, exercendo 
as funçoos de representante da FRETILlN junto às Nações Unidas. Fez o 
Mestrado em Estudos da Paz,. com especialização em Direito Internacional e 
Política Externa Americana pela Antlech University em 1984. Antes disso. 
freqüentou éursos sobre Relações EUA-URSS na New School for Social 
Research (1976), História e Politica dos EUÀ na New York University (1983), e 
Política de Segurança Americana na Columbia University, com Zbig 
Brzezinsky, Conselheiro de Segurança Nacional de Jirnmy Carter. Teve 
também como tutor em política externa americana Noarn Chomsky. 

Foi pesquisador de relações internacionais na Universade de 
Oxford em 1987. Vive .na Austrália, e dirige, desde 1990, o Centro de 
Formação Diplomática da Universidade de Nova Gales do Sui, em Sydney, 
onde leciona o Sistema das Nações Unidas e Direitos Humanos. 
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AGENDA DO DR. JOSÉ RAMOS HORTA EM BRASÍLIA 

Dl-\ 18 DE ;.;oVJ:\fBRO- SEG(NDA-fEJR.-\ 

PROCRUJAÇÃO 
' RESPONSA VEL 

Recepção no Aeroporto Internacional de Brasília :Grupo P<~rlamentar e Comitê Brasiliense 
CONFIRMAJ)() \<k Solidariedade a Timor Leste 

Aud1ência com o Governador do DF, Cristovam Buarque (Palácio do Buriti) 
A CONFIRMAR (Outra opção de horario ~ria às 19:00 do dia 19) 

V1sita ao Comitê Brasihens.: de Solidariedade a T1mor Leste (Sede da FENAJ) 
CONFIRMADO 

Almoço com o Comitê Brasiliense d~ Solidariedade a Timor Leste c~mllê 

CONflRtvtADO 

Visita à Câmara Lt:gislativa do DistriiO Federal Cleo <presid.!ncia da Câmara) 
CONFIRMADO 

Visita e audiência ao STF (Auditório do STF - Irá recebe-lo o Ministro Celso Sutli B<:llato 
Melo, pres!Ciente interino do STF) 
CONFIR1v1AOO 

Audiência com o Presidenk Fernando Henrique Cardoso (Coletiva com imprensa 
.. 

<~pós a audiência no Palácio do Planalto) 
CO:NFIIUv1ADO 
PAUSA PARA LANCHE 

Debate com público no Teatro 1\acional- Sala Martins Pena Beto Almeida 
CONFIRMADO 
Jantar na Embaixada de Portugal c~ns. João da Câmara 
CONFIRMADO 
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AGENDA DO SR. JOSÉ RAMOS HORTA EM BRASÍLIA 

DIA 19 OE 1\0VBIBRO- TERÇA-fHR.-\ 

i HORARIO f PROGRA)t.\ÇÃO I RESPONSA VI:L ---: 

07 00 lI RADIO CULTURA 
1FEN.-'J <Beto Almeida) 

I CONFIRM <\DO i I 
I I 

07:311 lmprcno;a -Programa BOM DI A BRASfl. -TV GLOBO : 

CONilRMADO I 
1 

I 08:00 Imprensa- RÁDIO 1'-:ACIO"l'AL i 
1 . 

CONFIRMADO i ' 
' 09:00 Debate na Universidade de Brasília com os seguintes cufSQS - Direito - Ciência ProF Vamirch Chacon 
i Politica e· Relações lntcmacwnais i 

i ,CONFIRMADO 

I 11:00 Audiência com o Senador José Samcy (presidente do Congresso) G.Parlamentar (Apolinário e St111:li Paula) 
CONilRM/IDO 

I 11:30 Audiência na Conferência !'lacional dos Bispos Brasileiros (CNBB) Sueli Bellato I • CONFIRMADO 

12:30 Almoço com o Grupo Parlamentar dt: Solidariedade a Timor Leste, no:G.Parlamentar(Apolinário e Sueli Paula) : 
Restaurame do Anexo 4 - Câmara dos Deputados ~ 

' ' CONFIRMADO i ' 
15:00 Audiência com o Deprnado Luis Eduardo (presidente da Câmara) 

l 
\ CONFIRMADO ·l 

15:30 Debate com o Grupo Parlarnetar de Solidariedade a Timor Leste G.Parlamentar (Apolinário e Sueli Paula) l 
CONFIRMADO I 
Reunião na Comissão de Relações S.1eriores do Senado Federal \Senado Eduardo Suplicy 

I 
18:00 i 

CONFIRMADO I 
19:00 Horário reservado para o Governador Cristovam Buarque, caso não confirme dia Beto Almeida I 
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20.00 VIsita â liDF (faculdade panicular), com a presença de outras faculdades Comitê 
particulares do DF -Foi sugerido apenas um ato rápido, ooido ao horário de 
partida do Sr. Ramos Hol13. 

20:30 Volta para o hotel 

22:30 Embarque para São IPaulo !Comitê 
' CONFIR1v1ADO \ ------- - ---- ----- -- -

lnfonnações a ronsiderar. 

Comitê Bra5i1Ícll~ de SolidariMa<k a Timor W.e: foi constituído a partir da visita da delegação portuguesa à Brasl'lia, cm agoswi%. 
Compõ<:m o Comitê as seguintes instituições: FE:-.IAJ, Câmara dos Deputados. Câmara legislativa do DF, Sindicato dos Bancários. SINDIJUS, 
CElffi-UDF-Católica (cnt•dades estudantis}, etc. 

STF: Supremo Tribunal Fe.:kral (Poder Judiciârio} 
STJ Superior Tribunal de Just•ça (poder Judiciârio) 

' 
Grnpo Parl~raenhlr de Solidariedaífe a Timor wte : grupo composto por cerca de 120 deputados e senaeorcs, sensiwis â causa timoc~ 
(Poder l_.esgislativol 

C~BB Confafficia Nacional dos Bispos Brasileiros 

Dio 20 sk !l9YU!lbro. quN14-fejm (Campinat) 

09:00 h. Jornada ds c~ a por Ti.m<x 
11 :30 h • Entrevislll coletiV11 com 1\ imprensa 
l~JO l1· Jornada ds Campinas por Timor 
20:00 b ·Ato PUblioo pela Pnz cm Timor 
20:30 h· ~o dt outOfgll do Titulo de "Dootor Hoalolú Causa" 

Dia 1\ ds wmnbr9, Wuta-foirq (Sllo P11ylol 

08:30 h· Eocootro oo UniV«"Jidade de 5ao Paulo 
10:00 h· Eutrevim ~letiva oom a imprensll 
17:00 h· Otlvaçlo do progmnA "Roda Viva"/ TV Cultun 
19:30 h ·A~ oom o Oowroadoc ~ S&l p,.ulo, Mirio Cova! 

Di§ 22 de PgYOOlbro, teXtA:fejm (Rio de Jancim) 

11:00 h - &coutro ÇQOl Betiuho 
1:1:00 h· Enooo1ro COOl o grupo "Tortura Nuoca Mais• 
19:50 - Partida para Paris 
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I A QUESTÃO TIMORENSE 

A convite de entidades não-governamentais, o Professor José 
Ramos Horta estará visitando o Brasil (Campinas, Rio de Janeiro, Brasília e 
São Paulo), entre 18 e 22 de novembro/96. Um dos laureados com o Prêmio 
Nobel da Paz deste ano, Ramos Horta é Presidente do Conselho Nacional da 
Resistência Maubere e representante pessoal de Xanana Gusmão, líder da 
FRETILIN (Frente Revolucionárià de Timor Leste Independente). 

A seguir, apresentam-se informações sucintas sobre a Questão 
Timorense, divididas em três capítulos: breve histórico e evolução do 
tratamento da questão; a repercussão da outorga do Prêmio Nobel e seu 
impacto sobre a matéria; e a posição brasileira sobre o assWlto. 

I - A Questão Timorense 

_ No rastro da Revolução dos Cravos em Portugal, as autoridades 
lusitanas em Timor Oriental se retiraràm do território, sem que tivesse sido 
concluído o processo de descolonização. Seguiu-se a eclosão de guerra civil 
entre as diversas facções timorenses que então disputavam o poder. A 
FRETILIN, então de orientação marxista, aproveitando-se de sua superi_oridade 
bélica, declarou Wlilaterahnente a "independência" do território. Temerosas de 
wna presença · comumsta:na-pane -oriental da illia de-Timor· ~ âe.z- anos -apôs-a 
sangrenta supressão do Partido Comtm.ista Indonésio - as Forças Armadas 
indonésias invadiram o território em fins de 1975, numa ação que dizimou wn 
terço da população maubere. Os Estados Unidos, no início daquele ano, 
assistiam à tomada de Saigon pelas tropas do Vietnarn do Norte, o que 
reforçava a teoria do dominó. 

Consumada a anexação do território pela Indonésia, em 1976, a 
Assembléia-Geral das Nações Unidas, condenou, até 1982, através de 
Resoluções (com o voto favorável do Brasil), a ação peiJ)etrada pelas 
autoridades de Jacarta. Naquele ano, a ONU decidiu criar foro 'próprio-para o 
tratamento da questão, consubstanciado no diálogo tripartite entre os 
Chanceleres de Portugal e da Indonésia, sob os auspícios de seu Secretário
Geral. Exercício de caráter complementar viria a ser criado, posteriormente, 
com a convocação de reWliões intra-timorenses, objetivando a busca de 
formação de wn grau mínimo de consenso· entre as distintas correntes de 
pensamento timorenses. 
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A partir de . .1983, diante da. dificuldade . em é)llgariar número 
significativo de votos para proJetas de Reso[uçã·o da AGNU, o tratamento da 
questão transferiu-se para a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas 
(CDH), onde foram. sistematicamente aprovadas Resoluções condenatórias do 
desrespeito, pelas forças de ocupação indonésias, dos direitos da população 
maubere. O Brasil apoiou, e mesmo co-patrocinou, tais Resoluções. A partir de 
1994, as Resoluções condenatórias cederam espaço a Declarações consensuais 
sobre a situação dos direitos humanos em Timor Leste. 

Foram realizadas oito das mencionadas reuniões tripartites, a 
última tendo ocorrido em junho/96, em Genebra, devendo a próxima realizar-se 
em dezembro/96. Embora persista divergência política e de princípio entre os 
Governos português e indonésio, incapazes, até o momento, de qualquer 
flexibilidade negociadora, é · alentador que se mantenha aberto o canal de 
diálogo sobre a questão. 

Houve concordância em que se prosseguissem as consultas 
bilaterais Visando ao estabelecimento de seções nacionais de interesse nas 
respectivas capitais. A instalação das mesmas não se concretiza diante das 
exigências portuguesas - libertação para Xanana Gusmão, líder da FRETILIN 
preso em 1992 após condenação por tribunal indonésio, e retirada das tropas de 
ocupação. Ressalte-se, ainda, que o Chanceler Jaime Gama anunciou a 
intenção de visitar Jacarta, fato novo de extrema importância. Do lado 
indonésio, registre-se a criação, desde 1993, da Comissão Nacional de Direitos 
HWI!anos e o avanço nos entendimentos para a abertura de escritório do Alto 
Comissariado da ONU para Direitos Humanos em Jacarta, segundo o relatório 
do ACDH, José Ayala Lasso, que visitou a Indonésia e Timor Oriental em 
dezembro/95. 

Em outubro/96, José Ramos Horta retomou, em artigo no "Herald 
Tribune", campanha de divulgação de seu. plano para a concessão de gradual 
autonomia ao Timor Oriental, sob a supervisão das Nações U:Õ.idas. Segoodo a 
proposta, o periodo de transição política compreenderia três fases: 

a) fase I (duração de um a dois anos): conversações entre Portugal e a 
Indonésia, sob os auspícios do SGNU e com a participação timorense; 
libertação dos presos políticos; redução da presença militar indonésia; 
realização de censo populacional; restauração de todos os direitos 
fundamentais; fim d;as restrições ao uso da língua portuguesa e do idioma 
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tetum; é designação de representante especial do SGNU, residente em Timor 
Oriental; 
b) fase 2 (cinco anos, prorrogáveis com o consentimento das partes): 
estabelecimento de um auto-governo timorense, por intermédio de uma 
Assembléia e de outras instituições locais democraticamente eleitas, em pleito 
supervisionado pela ONU; a Assembléia teria capacidade para legislar sobre 
investimento, propriedade, imigração e comércio exterior; eleição direta de um 
Governador, pela Assembléia; retirada das forças de ocupação indonésias e 
criação de uma polícia timorense; 
c) fase 3 (prazo de um ano): realização de referendo sobre as modalidades de 
autodeterminação, a fim de que a população timorense possa escolher entre a 
livre associação com a Indonésia, a integração na República da Indonésia ou a 
independência. 

II- O Prêmio.Nobel da Paz de 1996 

A iniciativa de lançar a candidatura de líderes da resistência 
timorense ao Nobel da Paz foi formalizada após o episódio de Dili 
(novembro/9 I) pela Assembléia da República portuguesa. A proposta contou 
com o apoio de diversas figuras públicas, entre as quais o então Presidente 
Mário Soares. ,Sem atingir seu objetivo nos dois anos que se seguiram, a 
campanha do "Nobel para Timor" arrefeceu. 

O anúncio da outorga do Nobel da Paz/96, em outubro/96, a Sua 
Eminência o Monsenhor Dom Carlos Ximenes Belo, Administrador Apostólico 
de Dili e Bispo de Lorium, e ao Professor José Ramos Horta, foi considerada 
em terras lusas uma vitória para Portugal, que aclamou a escolha do Comitê de 
Oslo. Em Jacarta, ao contrário, a notícia causou indignação, particularmente em 
relação ao nome de Ra:tnos Horta. 

Entre os países que mantêm vínculos estreitos com a Indonésia -
como os Estados Unidos, a Austrália e a Alemanha, entre outros - as reações 
dos Governos foram cautelosas. Registrou~se, por outro lado, postura airidá 
mais assertiva por parte de Organizações Não-Governamentais e setores da 
imprensa mundial em defesa da autodeterminação maubere. 

O Governo das Filipinas decidiu ·não conceder visto de entrada a 
Ramos Horta, que participaria de reunião sobre o Timor simultânea à Cúpula 
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da APEC, a realizar-se naquele país no corrente mês. As ONGs que 
convidaram Ramos Horta apelaram contra a decisão junto à Suprema Corte. O 
Governo malásio proibiu, igualmente, a realização de seminário sobre Timor 
Leste em novembro corrente. Não houve manifestações oficiais dos demais 
países da ASEAN, mesmo porque quase todos enfrentam problemas 
semelhantes com minorias étnico-religiosas que apresentam riscos mais ou 
menos palpáveis à unidade nacional e à integridade de seus territórios. 

O Governo brasileiro, por meio de mensagem de congratulações 
do Senhor Presidente da República aos agraciados, considerou a escolha de 
Ximenes Belo e Ramos Horta expressão do merecido reconhecimento pelo 
trabalho por eles desenvolvido em prol da população maubere. O Brasil espera 
que essa prerniação possa vir a contribuir para o bom êxito das negociações 
com vistas a uma solução ampla, justa e internacionalmente aceita da Questão 
Timorense. 

III - A posição brasileira 

O Brasil hipoteca irrestrito apoio ao diálogo entre os Chanceleres 
português e indonésio e entre os representantes dos diversos grupos políticos 
timorenseS, única via, por mais longa e árdua que seja, capaz de conduzir a 
uma solução mutuàmente satisfatória. 

Quanto à defesa dos direitos humanos da população maubere, 
adotamos sobre a matéria o mesmo rigor com que julgamos as ações de 
qualquer outro país, inclusive de nós mesmos. Vale notar que o Governo 
brasileiro não tem autorizado .o comércio de material de emprego militar para a 
Indonésia. 

Ouvimos sempre todas as partes envolvidas na questão: 
portugueses, indonésios, timorenses pró-independência e pró-anexação. Assim, 
à margem da Cúp4la constitutiva da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), em Lisboa, realizada em julho/96, o Presidente da 
República teve a oportunidade de receber, juntamente com os demais Chefes 
de Estado e de Governo ali presentes, delegáção timorense chefiada pelo 
Professor Ramos Horta, que leu mensagem de Xanana Gusmão. 

Naquela ocasião, o Presidente dá República manifestou-se, pela 
. primeira vez, favorável à autodeterminação do Timor Oriental, entendida como 
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o direito de os povos expressarem sua vontade em relação ao seu próprio 
futuro. Entendemos que existem segmentos da população maubere favoráveis a 
soluções políticas alternativas à independência. Por isso, neste caso não 
consideramos a priori o conceito de autodeterminação como sinônimo de 
independência. 

Em setembro seguinte, recebemos em visita oficial o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros da Indonésia, Ali Alatas, a quem o Senhor Presidente da 
República igualmente concedeu audiência. Durante a visita, foi bem recebido o 
interesse de parlamentares brasileiros em visitar a Indonésia, inclusive Dili, já 
tendo, com efeito, sido encaminhado ao Congresso Nacional o convite 
correspondente. O Chanceler Alatas, nessa ocasião, afirmou compreender a 
solidariedade brasileira para com os timorenses, tendo em vista a herança 
histórica e cultural que une nosso país àquela população. Insistiu, no entanto, 
Alatas, em que o Brasil limitasse às suas "devidas proporções" a Questão 
Timorense. 

Considera-se a hipótese de o Brasil tomar outras iniciativas em 
relação a Timor Oriental, desta feita no campo cultural "lato sensu", ou seja, de 
contribuição à preservação do português e à livre profissão do credo católico. 

Quando da visita do Chanceler Ali Alatas ao Brasil, foi sondada, 
informalmente, junto ao Embaixador Lopes da Cruz - assistente do Presidente 
Suharto para temas afetos a Timor Oriental - qual seria a receptividade da 
abertura de um centro de estudos brasileiros na Indonésia. A partir da eventual 
instalação de um centro brasileiro em Jacarta seria, em princípio, factível 
considerar a expansão de sua ação a Dili. Lopez da Cruz deixou aberta a 
possibilidade de uma mais aprofundada consideração sobre a proposta. No 
mesmo sentido, poderia ser explorada a possibilidade de oferecimento de 
bolsas de estudo no Brasil a indonésios, inclusive a timorenses orientais. 

O Governo brasileiro. poderia eventuahnente gestionar junto às 
autoridades de Jacarta na linha acima indicada, sem prejuízo de exortações 
adicionais a uma atuação mais rigorosa do Govefiw indonésio contra alegadas 
violações aos direitos humanos dos mauberes. Esse seria, então, mais um gesto 
político brasileiro com o intuito de cooperar para avanços na vertente humana 
da Questão Timorense, deixando ao foro tripartite a responsabilidade de 
equacionar a vertent? política, afeta· à deterrnim1ç~o do "status" do território. 
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O plano Ramos Horta para a solução da Questão Timorense 

Comentam-se, a seguir, as perspectivas de cada um dos componentes do 
plano; indicam-se os pontos em que se poderia antever contribuição brasileira. 

O Plano compreende três fases: 

la fase (com duração de um a dois anos): 

- conversações entre Portugal e Indonésia, sob os auspícios do 
Secretário-Geral das Nações Unidas e com a participação timorense: prevê o 
plano, portanto, a consolidação dos dois foros existentes, ~ob os auspícios do 
SGONU. Em 1994 houve encontro entre Ramos Horta e o Chanceler Alatas, 
em Nova York, que, por ter resultado em impasse, não veio a se repetir. Nas 
duas reuniões já realizadas entre as facções timorenses tampouco criou-se base 
de consenso que deixe antever progresso no caso da integração dos dois foros. 
Resta observar como evoluirá a nona reunião entre os Chanceleres, sob os 
auspícios ..do. SGONU, diante de dois fatos políticos novos: a concessão do 
Prêmio Nobel a Ramos Horta e Ximenes Belo e a previsível substituição de 
Boutros-Boutros Ghali na Secretaria-Geral das Nações Unidas. Em todas as 
ocasiões o Brasil tem hipotecado seu irrestrito apoio à manutenção desses 
exercícios, por entender que só a negociação poderá culminar numa solução 
ampla, justa e internacionalmente aceitável para a Questão. 

- libertação dos presos políticos: o principal prisioneiro é Xanana 
Gusmão, ex-líder da Frente Revolucionária de Timor Leste Independente 
(FRETILIN), condenado como crintinoso comum, segundo o direito penal 
local, a pena de reclusão por 20 anos, no presídio de Cipinang, situado fora de 
Timor. Gestão brasileira nesse sentido configurará interferência em assuntos 
internos da Indonésia. 

- reducão da presença militar indonésia: é aspiração da comunidade 
internacional, registrada em resoluções da AGNU. A diminuição do movimento 
guerrilheiro em Timor Oriental poderia facilitar a redução da presença militar 
naquele território. É ponto defensável pelo Governo brasileiro. 

- realização de censo populacional: será útil para que se possa avaliar, 
por ocasião de eleições gerais na Indonésia, quantos timorenses-orientais 
exercem o direito de voto como cidadãos indonésios. 
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- restauração de todos os direitos fundamentais: a defesa dos dtreJtos 
hwnanos da população maubere vem sendo perseguida pelo Governo brasileiro 
no âmbito da Comissão de Direitos Hwnanos das Nações Unidas, onde co
patrocinou Resoluções condenatórias das violações perpetradas pelas 
autoridades indonésias. 

- fim das restrições ao uso da lmgua portuguesa e do idioma tetum: o 
Governo brasileiro pode contribuir para a preservação do ensino do português, 
através da criação de centro de estudos brasileiros, inicialmente em Jacarta, 
para posterior expansão a Dili. Representantes do Governo indonésio, em visita 
ao Brasil, não opuseram, em princípio, obstáculos à criação do referido centro 
em Jacarta. 

- designacão de representante especial do SGONU. residente em Timor 
Oriental: a .abertura do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Direitos Humanos em Jacarta, será o primeiro passo para um 
acompanhamento mais próximo da situação dos direitos humanos na Indonésia 
e, conseqüentemente; no Tiinôr-Oiie.ntal. Tratativàs neste sentido estariam em 
fase de conclusão\ segundo o relatório do Alto Comissário Ayala Laso. Caso, 
de fato, vierem elas chegar a bom termo, o Brasil poderia considerar a 
apresentação de candidato para o cargo. 

za fase (com duração de cinco anos, prorrogáveis com o consentimento das 
partes) 

- estabelecimento de um auto-Governo timorense. por intermédio de uma 
Assembléia e de outras instituições locais democraticamente eleitas. em pleito 
supervisionado pela ONU: as autoridades indonésias dificilmente aceitariam a 
formação de um Governo autônomo timorense, por considerá-lo um risco à 
integridade nacional. Seria plausível, no entanto, que os timorenses inicialmente 
explorassem a possibilidade do exercício de autonomia para alguns setores de 
sua vida ( econôrnico-comercial, educacional, por exemplo). 

- a Assembléia teria capácidade para legislar sobre investimento; · 
propriedade. imigração e comércio exterior; essas são áreas factíveis de 
negociação com a parte indonésia, sempre quando se insiram no contexto 
político da permanência da integração do território timorense-oriental à 
Indonésia. Portugal, por compromisso constitucional, enfrenta dificuldades em . 
;:-:::b:::!~= ;;ow. a hipótese da concessão de autonomia aos mauberes no lugar da 
. d ,. . m epe; , '1"''1. 
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- eleição direta de wn. Governador, vela Assembléia: só· os irJ:vnésios 
poderão avaliar o alcance de uma eventual autonomia a ser outorgada aos 
mauberes, sem ameaçar sua integridade nacional. No momento, não caberia a 
terceiros países opinar sobre essa proposta. 

- retirada das forcas de ocupação indonésias e criacão de uma polícia 
timorense: trata-se de expectativa realista, caso se encerre o movimento 
guerrilheiro e se tenha consolidado a paz no território. 

38 fase (no prazo de um ano): 

- realização de referendo sobre as modalidades de autodeterminação, a 
fim de que a população timorense possa escolher entre a livre associacão com a 
Indonésia, a integração na República da Indonésia ou a independência~·esse é o 
ponto mais interessante do Plano de Ramos Horta, visto que não limita à 
independência (um non-starter junto ao Governo indonésio) a via da solução 
definitiva da Questão Timorense. Uma vez consolidada a paz no território, 
torna-se mais viável a aceitação, por Jacarta, de um referendo popular sobre o 
status do territóno, em que . sejam consideradas as alternativas de livre 
associação e de plena integração . 
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20 573,82 2.on 3.378 1.1 91.624,14 2.345 1.345.607,90 

21 601,87 1.412 2.on 849.840,44 1.967 1.1-93.878,29 
22 631,96 1.608 1.412 1.016.197,31 2.130 1 .346.082,26 

23 663,56 1.590 1.608 1.055,063,06 2.274 1.51)8.939,25 

24 696,73 1.067 1.590 757.345,51 1.751 1.219.974,23 

25 731,58 503 1.087 367.984,74 812 594.042,96 

26 768,15 329 503 252.721,35 856 657.536,40 
27 806,56 124 329 100.013,13 396 
28 846,89 81 124 68.597,72 245 
?Q r"9;23 70 61 62.246,08 380 

I 
,, 

I~ 



u. 
30 933,69 24 70 22.400,59 447 I~ 
31 980,38 16 24 15.686,01 !525 
32 1.029,40 12 16 12.352,80 640 
33 1.080,87 4 12 4.323,48 762 
34 1.134,91 11 4 12.484,05 223 
35 1.191,65 8 11 9.533,20 332 
36 1.251,23 4 8 5.004,93 430 
37 1.313,79 3 4 3.941,38 362 
38 1.379,48 3 0,00 165 
39 1.448,45 7 10.139,15 197 
40 1.520,88 7 0,00 166 
41 1.596,93 2 3.193,86 166 
42 1.576,77 2 0,00 200 
43 1.760,61 1 1.760,61 250 
44 1.648,65 1 1 1.848,65 230 
45 1.941,07 2 1 3.882,14 192 ~ 46 2.038,13 2 214 ~ 
47 2.140,03 201 Vl 

o 48 2.247,03 201 o 
49 2.359,39 26 Vl 

~ 50 2.477,35 204 (; 51 2.601,23 198 o 
52 2.731,28 210 t}] 
53 2.867,85 3 g 
54 3.011,24 199 

I~ 55 3.161,81 157 
56 3.319,89 110 I 
57 3.485,89 3 
58 3.660,19 56 
59 3.643,19 55 
60 4.035,36 30 
61 4.237,13 3 
62 4.448,97 17 
63 4.671,43 9 
64 4.904,99 9 
65 5.150,25 12 

SADM 270,00 3.283 "' ~ 
TOTAL 65.084 67.532 <1> 

8 
SALARIO MEDIO (R$) 442,47 O' a 
Fonte: informativos do A. H. da ECT. (arquivo= salmedio.wq1) o. 

<1> 

::0 
"' _, 
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• 
OS MAIORES EMPREGADORES AS. MAIORES PRODUTIVIDADES POR 

Clcusi~c:oçõo das empresas pelo EMPREGADO 
número de empregcdo.i Ckm.iflc.oçõo das empresas por 11aodc~ por empregados - em US$ mil 

96 Dil'l!S.I S!TDI (DH!iOll EliPIMOI 96 lli!I!>A S!IOI OllmOll VDIIl.IS POI 
IM(G.f.OO 

(OIREIOS E TELÉvRAFOS Sor•i1o> Pihlfcos tsi~ial 77 620 I STAREXPOR! Comônio .ltocBdisla Alamao 27 040,7 
2 PETROIR.lS • _ 9F.!.ímt-e paHoq. !si o lo( H 461 1 MI I RASCO MiaGro~âo &raslf•iro 13 3tt,3 
3 VOLKSWAGEN .Aulomôveis t P:!ças A!tmõo 29 i16 3 KAISER COML. 1 DISU. Stbl~s ' Fuma lrasíltirc: 3 712,i' -· 4 TRESP Sttvlços Póbliccs E>falol 22 247 •• mo Ois"lr. dt pelr. J.msrkcmo" 7'729,a· 

T FIAT AUTOMÓVEIS Autem6veis a Pe,as Uoliano 21 359 $ TEXACO Di$lr. dt ptlr. 
... 

2 5a3X Am.rlcona 

• GM A~JiomCvcfs t Peças Am1dcano 20 300 6 P!TROIRÁS OISTRII. · Dislf. dt petr. Eslalol 2 491,5 
1 PÃO OE AÇ0CAa Comircio Vartfls!a Bunilciro 20 1l1 7 COJMEX Comõrtio AIOCIIdislo !ua!l•lro 2lll,2 
a SADIA CONCÓIDIA Alim•nlo5 Brai~Iclro 20 001 a S"fll Disrr. de pclf. AnilO· H DI. ... 2 331,7 ,. 

SAJESP Sarvl1•s Pibliccs Eslafal ,, 943 ' GUHCOIE (~mirdo AIÕtadista Sulço 2ilü 
-i o -HORIERTO ODEIIECHT Coaslru{ão lra1ilcira 11118 lO P!iRÓtEO SAIU OIÍir. dt ''''· Anilo·Hol 2 176;1 
-iT VARJG StiY. dt Transp. lsmslleiro 'u Ú9 !C Dlsl;. do palr. lrosilllto 

.. - ·úo4,f IPIRlHGA 
'"12' EIETIOPAULO Smlf" Públi<as Enatol 17761 

.. 
12 COPERSUCAA CométciQ J.lotodl~lo lrcsllelro 

.. 
I 991,1 

-~3- NESnt-SP Alimtnlcs S•I!D 17 ISO u DISTa, PETR. IPIIANGA ·orsrr. do pttr. llrw~Giru I 915,9 
-í4- lOJAS AMfltiCANAS Com,rcia Vert~sla 8rasil•iro .. 'is 240 14 lEEIOK Comird.a Alatadisia Amor./Arionl. -T&49i 
-rç CEMIG · Sm~" Nblfcos !slal<l ..... 14 923 "i:Ç IYIX Camputo~~o lrasilalro · --fa4ú. 
. ) 6 CASAS UHIÍ Conlhdo Yarajisla Brasi11iro 13 966 16 (IA: SÃO PAULO Dillr. de polr. ara~ilairo I •10,1 

11 CfVli . AJimtiiiiX lrarilairo 13 na 17 HUDSON Dhlr. do pelr. lra.slfeiro IUÚ 
11 CSN Sidu • Motolur. lrosllelro 12532 I& J.B. PUAITt Alim•ttros lrasllelro -f 614,! 

19 FORD A111omhcis a Pe:~as Amarica na 12 191 Í9 SI MAl Comércio Ala,lldislo. irasifairo- 1 103,! 
~o UUR! S.rvilos Pú~i<ol Isto rol 11 176 20 UNICJ.FÉ C.Omirtia Ála.tadiua !n:silairo 

.. 
I 

AS QUE ENTRARAM NO VERlvlELHO AS QUE SAÍRAM DO VERMELHO 
Os 20 maicre!. prejuízos entre cs empresas que riv~rom Os 20 moiot'8s lucros entre as empresas que livetom 

lucro no onc anterior- em US$ milhões. prejuízo no ano anterior- em US$ milhõe~ 

96 !JIIt[\4 1!101 OOJIIiOI! PlfJUllO wao 96 EN PIB! SETOt 0Hc110tE ~010 
ArniJOR uroo 

1 CEIE Sarli~os ~úblicos !sr oral - 325,0 3,3 I IURHAS Sm~os Mitres Esfolai 373,2 
- -f AÇOS VllLAAES Sidu. e M11oklr. lrall1airo - 2H,I 3,1 1 UE!ROPAULO Smlço< Públl:os blolal ·-·339,0 

l COSIPA SidY. • i411alur. 1r<l$Íiairo - 150,4 75,4 l UGHT Serviços Públitos Frant./Amer. ... 17Ú 

- 4-IAHIA SUL Pap1l 1 (elulosa 8ratiltlro ... 106,0 21,5 -4 cm Senl~os: rubJi,o~ E~latai -i4i,7' 
- ·5 IHODIA ~ 5 COUfiOS. E TELEGR. SmlfOS P<blicas Eslalal .1.23;4 -Qv:int ·, pelroq. fnmcEs ·96,3 6,3 

6 IHODIA·STER FIPACK l<l.zl•i> Francis ·91,7 19,7 6 c;n Smlços Pliblic~; Estoiol uo;ó · 
7 CHAPECÓ AtimtqltJS lrostltiro -90,7 3,2 7 HfTROSUl Stnl~as Pu.blito5 Eslalal 10!,1 
I ALCOA ~iá&r. e ~llra!ur. ,\merkana ·66,5 32,4 S VARIO Suv. da Tronsp. lrnil.iro -9l,S 

9 PRONOR Qulm. 1 p•lroq. Bro1ileiro ·55,1 12.1 9 THERJ S.ntiO. Públltes Esfalaf 16,3 
10 COHS!RAN (onsl~ lrtsilcira -50,6 10,2 10 CONU Seni{os PúblltO$ Esfolai 

.. 
77,9 

t'i .. NI!ROCAUONO Qolm. o polroq. BrasitalrG 
.. 
·11,2 . 5,5 . i't' ESCELSA 5orvfsos Públicos !rasiltir~ . -u.,-

.. 12. LOJAS AMERICANAS Camínia Vortji!la 8roslleiro ·31,7 47,0 12 AlUYALl MJnerGçâo !rasllel~o -·-5a;r- · 

'u' SÃO PAUlO ALPARG. Confaqôa~ Brasilairo -30,0 25,7 . Ü CORSAN Servi,os Públkas frlaiol .::.ü-
-·14 HOLDIRCIM Mal. á1 Can1tr. Suis o -29,2 1,7 U ([l[SC S~rvi,DS Públicos f1t11tal ···-3(4·-·. 
.. 
lf liPASA fap1l t Ctlulou Brasi!t~iro 

.. 
-21,0 35,7 (s CELG 5crYiÇ<l5 Pisbll,os Estalo( -·3i;õ-. 

16 PETiOilEX PIG'il.e 8orracha Sra~iltiro ·24,7 3,2 16 PIREU! CAlOS fletro.lelriinitl Italiano 21,5 
!'r EIERLE Sldu. 1 N.atalur. Brasileiro ~2lr5 0,3 17 COCA·COlA / SPAL hhidos • fumo Pan<1menho 25,! 
I! CAUÉ Moi. de (anslr. h asile iro •tl-4 o,s Ta SpAIPA , Sabidos a f•mo luni!ciro 2of' 
19 QUAKER Alimentos -Americano ·73,1 1,0 19 CHESf SatilfO! Pú~lcOI Esfalal n,i ... 
70 !MUSA Stt\'lfOS PUblittlS f>falol •20,7 12,5 70 MIYM . _ A.u1~ t Peças Al11mãa n;o 

SB Fanle. EXJ.ME Mei.HOR:ES E MAIOQES otM.: lnc'u: os SOO lnCl>Oru •"•fll•tolt p1Nodos c o~ SO ma10r•' -..rol0i1 EX.oW.ê MffiiORES E M.A(ORES/JUlHO 
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010!11 

19% ll"'l 

• 
moa 

VI!IDAS 
(em UlS 
llif/oóos) 

... -,-- i .... fiTROIIRÁS'." lio dtJ~rÕ, 1i Qvln>w o lot10quimiC11 ~3 514,7 
- -T-· 2 -P!iliDIRÃfô!SrRIIIUiDDiiÁ',-tio dt JanÕir;,·iJ Disi<ib"i~o d;p,~;iió ___ ;·136,;-· . 

. 2. l.!IETIOPAUlO'.~P.•Io,SP . . . ·s.,~~iúblic;,.. Ú94,.5 
· --.- · 5 ··uus~·.·sio ~~'''· Sf · .. ~.: ·~ _Sor!ile>_Piblicos __ ~---~---s-"T ãsP~-5& p-;,,~.1,--- .... ________ s."il" Públicos 

Setembro de 1997 

-·-,-,-FURÍIAsi~iiodõ' Jãi.éii;~lJ-- --- ·- ---- .... ·- ·s.,..;;,:; P~b-licos_,. ... • 
___.,--,--.~õüEiiisTni.iiiíriA-ros· ·:-ãr.,ii;a: õ'r'--- ·:· ·- - · s;;;;;,; "~~ .. ;-- - --~ -'-~:;-:-- --:.7;----=--;.;i';--~ ;;-;---7.~--' 
. --&-iCEMIG', ielo HarizcAio, MG- --------S."il<> Púbii(õ; 

-- -•-::: O.U!!r~sãO ~~·~ i(-=~------:~-· _--. -:.__:__:-l!.r:-21'~;,,.: ~:..:~- -:-:::-:,::----:':-7----~.?:----s-.:::-:,..::---:::-:<:--......: 
lO lO lMIRATE!',lio dt J..,ifo,IJ 14rtll" Póblleo< 

-,íi2'Cüf;f,;i;A!ii-,i;n-· ----- ·----- ----- iêf,i~-~•hi;,,;-·-· ---
..::..Jf--l.~ .. ç_p!L~~~,!' -~--~~:~~::_'~- ·_ ~- .. :~.=~ _si~!Í!..:.P~Ij,C._i_:::__::~j-

. _.!! .. _!t__!t_l!~'. li~-~·~!r•,!l. ___ ... ____ .... __ ..... -~"il" ~vbliros _____ I ó 
14 14. (0Pll', Coritiba, Pl S.ni!OS iiibi I Vt~ 

-· ·u·-ii''rmMIG'. R .... ,,"';~, .. Íic ·.... · · · ---- ·s,;,;;.,,·_; :;;:··· _____ ._.7i ·,._,!·i:--·;~·:; ---;;-;,;;o;;-....,;-77,~--=;.;c:-'--' -,-6-l~is'rfiõcilo: n ----- ·-- . --·-- -- "'iõí,i~·· i'Jbii(as 
- í7 ---2~)!:r!.àsilg~~~ .. ~~:ic ·:~_.::..::.:_ _____ _ .:_ : .:_::_:~_i.!..•r.S Pú~!~~i:-~..::.. ---......:.~.:::: .. ---:"7-----,;...:::::~ --....;-;::::':---=:<:--...,-,..: 
-~~--~~.-~r:..r!!'•.A!!'l~-~. ---- -·-- ·-·---· -- .)!~!l!' .. r~~''L --'-----éT· :----':':---·c·::7.'=- -;.:::::::,.--"""":7--i 
.... l'-~l, .. ~~C',_f!o!i~-ll$..~.. ... .. ..... .. .. ...... ~rtiJol P~bli<O!_ ... --· . !70,~. _ --:,::·-=-·--·:·-:':'·: 

20 26 TUEPAR', Cucilll:a, I~ lcniJa< Mlieo! 900,4 

--zc}_ ()!ii~~ !~.-~:!~·P· u----~ -~· .. :..~-..-..:._:_· _:_::~ _ _: .'. s._,_,;l" -~bf_;<i.i~:· :.:_~_:_ :.::.!-~:-~~;-['<:-'-....::-;.;:~":---"=-:':;_'~--.:-::::<:'--': 
__ 2.U4 i-~~.~A', Sol~ e.~.- .............. ... _. ..... .... S.rti!osPú&liw~- .. .. 

23 22 llUIOHOiTE', lfrmlia, DF S.mroslúbli<DS 
.... 24 ... 79 :· uinAÍIIA': s.1;..',;, !A .. - . .. .. ... . • . S.rri~"' Públicos 
... :if .. 71 ·-INFUER01,1•asilia, .. . S."iJlll Públi<O' 

· · _._ .. _· _· ~=-:.~~.Jirv.~O!J!I'trsG~·=· .... ....::~<: ---:':7----::':7--......:::õ?"---:-~'--......., 
Sani,os Püblicus 

----------Siduwrgiua·::::lc,-----;::-:c:--.;.:;;;---=::;--......:~;,--....:.:;:;;:,-.....: 

--.;:·:---'·.=...;;:::~_c:-:·::!.:;~, __ -_ .. ~~=~~-~~: : .. : . .-:. _·:~- -~::;~ ~~~ -·-·•-----·~: ;•.;:---==;--·--,;"'7-·---;:;;<;--..:,:::·~--:-
. ··- · •· · ·· · Stnisodüblicos· 

· - · · - -· sOrltsOS i'úblic_os· 
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5EIOI =~ l~UIDO UOUIDG , .. ~, ~~: ~~-~~ 
ooloó«J ..... , 

dt JG11tiro,IJ lk!iri(O • Peuoqui~tc 23 514,7 8, 9 .2t1933,C n 251,5 
IIIUIDORA•: lio d• Jon.ira: lJ .. Oi~lriblli;ão Ce P,lrDJeo . -f13·6;f U . t fTU 1115.2 
io Paulo. SP l<<>icOI Mlim .HU,S IS,l 4 030,1 4136,9 
• SI. Se"''" r;~;., 4714,0 37,9 lO 375,2 ! 516,0 
I . ·--- . ----- ·s.,,;,,,;,úblí<os --SÍ04,f.. 3,4 .IJI60,7 12315,3 .... -Í4Í.7 
talliTo,tf··---- ·-- --·-- ··-·S.niíO;·NWím --i24s,a tT 203Sol.O ·196tlo,a ·-31f2 ___ · 
IR.A_IOS'•;~_!.;~.J!(.~· ··-_____ .. stn•ios li~i<oc. 2624,5 . 24,8 512,3 482,8 .. llf( ·-·-
lalt, MG S.ui~ 'ilhl1(os · 2 su:4 •.1 10 li O.~ t 436,& • .. ri2,r··--

1,úr. . . ---·- __ :_ .. __ ~ .. ___ .s.'!'f'! lú~i"' ~ m,4 12.1 • 111.1 1 859,, ~ _m,l .... ·. 
·!Jonoõro,IJ · S."''"""""' 2 364,2 19,1 5541,2 S IIÚ · l!1,7 
',ijs . -- .... -:: s.,;,,.·I'Íilll•cos' ---IIS7,f 12,1 .2911,1 211~1 ~lliO __ _ 

... - .. s;,;,,. lú~iiOS . _1_ 6~Í,~ __ f.7 I 71U,l I 103,( . -~·1!.0(~ .. ·. 
~;d:~. ·. -· . _ :.=~---~-~--- .. ~aiiôiPibliaK I 64t,S 31,,... . lO!f.f' 21lf,2 16,3 

S...tfOslúWicos . f 416,6 10,8 4844,! Hl4,0 21Ü -.-- · 

~lis.JC ···--s 
.os, se 
'I 

silio. Of 

l<roi!OI Piblo"' I 3U,S ll,O 1107,2 I 734,!· 271.! 
Sar•Í.ícs,übiKO.i. . ·-·fi2S,0 2l,S Jl 7i2,9 10658,2. -·· -19,,-. 
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s • .;;~; ,;~,,;; · · ~4!,1 ll,l 1 111,3 15!3,1 4,1 
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~u.;;os '"~'"' .. -·i-ir,a. 20.1 i uu.o m.2 · -:-uiú · 
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<,ll !cN<!OI Públtm 741,1 40,3 I m,< I 110,7 13,0 
~. ltr,;l" Pibli"' 734,• 31,1 11!.2 111,5 ·l.3 · 

;}c- .. ------- ....... :.: ~- t~~~~---·-- --· ~:ft:! ;::: ::~: ;:~:~ ... ;::~r -
---~d.~;a~-~~~~;tai~J.r;ia-· · ·- ·,oa~o·· · -a.o 111 MI ·--··Mi' 
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Str,isas Püb~w SII10 ~-• 318,-1 2~.s 38,0 
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llr•i"- P<bli10> 411,7 20,9 1321.4 I 133,2 -10,1 
Jio."DI 
riltJIIt, !'._(.~-

Sttt~~- PWblimo!. .461~9 1•.a 540,2 ~.93.7 5,7 

ul 
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~ , .. '"w , .,. 1,7 SlOi,! 4841,1 '---:jf((-· 
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ÚtrtÚ':Jit d 1nd i;- i íiittfné·ê' 

A M.E!.HOR: Tf:LES!" 

UMA DAS NOIVAS MAIS 
COBIÇADAS DA PRAÇA 
O governo aumentou as tarifas telefônicas e a Telesp se deu bem . .l'l.>OUla. 

I 
empresa se prepara para ser privatizada 

j• Por Paulo Roberto Pcpe 

SE FOSSE UMA EMPRESA PRIVADA, A 
Telesp, a operadora d~ tdecomunica
çéles de São Paulo, seria a sexta na lista 
das 500 maiores do país. Seu fatura· 
mento em 1996 foi de 4,8 bilhões de 

I 
dólares (um crescimento de 38% em 
rebção n 1995). O lucro da empresa, de 
870 milhões de dólares no ano pa.~sado, 

foi o maior entre todas as empresas bra
sileiras - privadas ou estatais. - cita
das nesta edição de MELHORES E 
MAJORES. 

"Nossa preocupação é preparar a 
empl't'sa para competir no mercado", 
afirma o advogado Carlos Eduardo 
Sampaio Dória, presidente da Telesp. 
"Queremos que a empresa aja e reaja 
como se já estives.~e enfrentando con-

I LIDERA. 'iÇA DE MERCADO 
f % do mercado conqui~Jodo 

RENTABILIDADE 
Retorno do invG~timenlo 
obtido no ol'lo -em % 

CRESCIMENTO 
Aumento de vendas no ano, já 
de5Cookldo a inRçaçõc - om %. J nO$ vendas do$ 20 moicre.l. 

l
j : ;~é~~OP~_~lO 

J mr 

ii LíGHi 
to cm 
M•lfio1C1 d, '•l•r 

UQL1DEZ 

Recii~ d1seaniveis poro coda 
raol de dívida dO empresa 
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O BAILE DA 
GUERRA 
FISCAL 
~- , 
~li..._ f 1 COM QUA1RO NOMES :-IA USTA DAS 
J,. ~< ! 500 maiores (0.8% do rotai). Goiás 
l ,. 4[r 1 vem se revelando um dos estados 
_..... I mais ávidos do pais quando o a<· 
· ~ sunto é a capta>ilo de novos investi· 

mentos. Segundo um levantamento do gover· 
no estadual há, atualmente, cerca de 250 pro
jetas industriais em implantação no estado, 

atnúdos pela política agressiva de dislribuiç-lo 
de vanwgens fiscais. Lima pane expressh1 
deles é do setor de alimentos. A Perdigão, por 
exemplo, constrói uma nova fábrica na cida
de de Rio Verde. Além das vantagens tribu
tárias: o que aguça o interesse das empresas 
de a!,ill]emos por Goiás é sua produção agrí
cola - uma das maiores do país. A nova 
política do governo, de e.stímulo à in.<talação 
de montadoras nos estados do Norte. do 
Nordeste e do Centro-Oeste, deverá conl!i
buir par<: uma maior diversificação da eco
nomia goiana. O empresário paulista Eduar
do Souza Ramos pretende construir na cida
de de Catalão uma montadora de carros da 
marca japonesa Mitsubishi. 

Com as novas empresas. a lista que avalia 
as maiores de Goiás e do Diotrito Federal de
ve ganhar mais nomes privados. Na ediçin 
deste ano nove nomes são estatais. A repre· 
sentante solitária do setor privadas é a Tram;. 
brasil. Sediada em Brasl1ia. a companhia de 
aviação é uma das mais endividadas do país. 
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Durante o discurso do .Sr. Eduardo Su
p/icy, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, tg Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência: que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tenho a informar a V. Ex" e à Casa que tratei do as
sunto com o Senhor Presidente da República e, ao 
mesmo tempo, com o Ministro Sérgio Motta, que en
viou uma carta a esta Casa, a qual vai ser lida pelo 
Sr. 1º Secretário. 

É lida a seguinte: 

COMUNICAÇÃO 

"Brasília, 17 de setembro de 1997. 

Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Congresso Nacional 
Senador Antonio Carlos Magalhães 

Caro Senador, 
Informado de que, na tarde de ontem, 

eu teria destratado os Exmºs Srs. Senado
res Eduardo Suplicy e Ronaldo Cunha Lima, 
gostaria, através desta, de esclarecer o que 
se segue: 

1 ºI Na tarde de ontem, ao chegar ao 
Ministério, encontrei na entrada do acesso 
privativo os Senadores, acompanhados de 
um pequeno número de sindicalistas da Em
presa dos Correios e Telégrafos; 

2°) Ao encontrá-los, fui extremamente 
cortês e, dirigindo-me ao Senador Ronaldo 
Cunha Lima, pedi desculpas por não poder 
recebê-los, já que o assunto da greve da 
Empresa de Correios e Telégrafos estava 
para nós resolvido, devendo qualquer rela
cionamento ser efetuado através da Direto
ria da Empresa. Este procedimento é essen
cial para não rompermos a cadeia de autori
dade que toda negociação trabalhista deve 
ter; 

3º) Despedi-me renovando as descul
pas e dirigi-me ao Senador Eduardo Suplicy, 
que me abordou. Comuniquei que qualquer 
negociação estava suspensa, já que minha 
residência em São Paulo, onde mora minha 
família, minha esposa e filhas, foi cercada 
por um pequeno grupo de pseudolideranças, 
que bloqueou o acesso à minha casa. O Se
nador afirmou que ele tinha mandado retirar 

as pessoas em frente à minha casa, o que 
me surpreendeu; 

4°) Eu sempre tive o maior respeito 
pelo Congresso Nacional. Atendi todos os 
Deputados e Senadores com cortesia sem
pre que fui solicitado. Atendi, de janeiro/95 
até junho/97, 2.015 audiências de Deputa
dos Federais, Senadores, Governadores e 
Deputados Estaduais. Duvido que alguém 
tenha batido tal recorde no Governo, desta
cando que cada audiência é atendida pes
soalmente por mim e sempre discorrendo 
amplamente sobre cada assunto tratado. 
Assim, acho uma injustiça a afirmação feita 
pelos Senadores; 

5º) Ainda mais, o Congresso Nacional, 
através da Câmara e do Senado, foi respon
sável pelas maiores mudanças da história 
das telecomunicações do Brasil, com a 
aprovação da Emenda Constitucional das 
Telecomunicações, da lei regulamentadora 
da primeira etapa e da Lei Geral das Teleco
municações, um marco da regulamentação 
dos serviços públicos no Brasil. Tenho certe
za de que esse apoio vital continuará para 
completar este ciclo histórico de mudança 
na minha área; 

6º) Ainda mais, Senador, permita-me 
resumir rapidamente .Q que está acontecen
do na Empresa de Correios e Telégrafos: 

a) a greve dos últimos dias nunca atin
giu mais do que 9% do efetivo do pessoal; 

b) todas as cláusulas económicas es
tão negociadas e definidas, não havendo es
paço para nenhuma negociação; 

c) existe um pequeno grupo ligado a 
pequenas organizações radicais, que não 
mobiliza mais que 50 a 1 00 pessoas nas 
manifestações, que insiste em que a empre
sa perdoe os dias parados; 

d) a posição do Governo é de não per
doar os dias parados, já que a grevê deve 
ser responsável e assumida integralmente 
por suas lideranças, sendo que esse peque
no grupo age com violência, passa canive
tes em carros, fecha com entulhos o acesso 
de caminhões da empresa, fura pneus, etc; 

e) o procedimento da empresa tem 
sido, principalmente nas cidades do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Brasília, com o apoio 
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de seus Governadore :-~ão radicalizar, 
tentando somente garantir o livre acesso 
previsto em lei; 

f) a insistência de algumas lideranças 
em receber lideranças sindicais minoritárias, 
para tratar de assuntos já decididos e com 
pessoas que não sejam da direção da pró
pria Empresa de Correios e Telégrafos sub
verte qualquer parâmetro de manutenção da 
autoridade administrativa dos dirigentes des
ta empresa; 

g) caro Senador, o senhor sabe que a 
democracià é feita com liberdade e respeito 
aos direitos de cada cidadão; 

h) para completar, o senhor vai-me 
permitir um desabafo: a casa onde eu moro, 
em São Paulo, está cercada desde terça-fei
ra, no final da tarde, até as 23h desta quar
ta-feira, quando lhe escrevo, por essas lide
ranças antidemocráticas, autoritárias e ilegí
timas, que não representam o trabalhador 
brasileiro. Pessoas da minha família tiveram 
dificuldade d1! acesso. Eles armaram barra
cas, tinha um carro de som, lideranças fize
ram ameaças à minha família e aos morado
res, cafajestes ofenderam a minha esposa 
ao sair de casa, assustaram as minhas fi
lhas, ameaçaram as empregadas e lá fica
ram durante toda a madrugada, como conti
nuam agora, num pequeno grupelho de 20 
pessoas. As autoridades policiais acionadas 
pelo Governo mantêm a postura de não 
aceitar provocações, não sei até que limites; 

i) permita-me, Senador, completar o 
desabafo. Gostaria de ver as autoridades 
constituídas do meu País, o Executivo, o Le
gislativo e o Judiciário clamarem contra esse 
absurdo, garantirem os meus direitos indivi
duais, protegerem a minha família, garanti
rem o meu direito de servidor público inde
pendente. Esse é o futuro que quero para o 
meu País. 

Tenho certeza de que é a mesma opi
nião do Congresso Nacional, que sempre 
colocou acima de tudo a garantia da liberda
de e dos direitos civis do cidadão brasileiro. 

Agradecido, espero ter esclarecido o 
episódio, desculpando-me pelo desabafo de
corrente da revolta de um cidadão brasileiro. 

Abraços, 
Sérgio Roberto Vieira da Motta Mi

nistro de Estado das Comunicações• 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB - PB) 
-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Uma, 
sobre o documento que foi lido. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB - PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Srªs e Srs. Senadores, não escondo o constran
gimento de me reportar a esse episódio, objeto da 
carta que foi lida. 

Fui procurado por lideranças do movimento 
grevista dos Correios do meu Estado. Telefonaram
me pedindo a minha intermediação para culminar as 
negociações, que me infonmavam bem encaminha
das e que se resumiam tão-somente aos dias para
dos, e que o assunto estava submeticjp à direção 
dos Correios e Telégrafos, em Brasília. 

Almoçamos juntos, eu, o Senador Eduardo Supli
cy e o Senador Esperidião Amin. Ali, tentamos, por te
lefone, alguns contatos com a diretoria da empresa. 
Antes, o próprio Senador Eduardo Suplicy havia tenta
do o contato telefónico com o Sr. Ministro Sérgio Mot
ta, das Comunicações, para marcar, se possível, uma 
audiência, a fim de tratanmos do assunto. 

Fomos, eu e o Senador Eduardo Suplicy, aos 
Correios e Telégrafos. Lá, não conseguimos contato 
com o Presidente, que se encontrava viajando, nem 
com o Diretor de Recursos Humanos, recebendo a 
informação de que era possível que S. Sªs se en
contrassem no Ministério das Comunicações, quan
do, então, deliberamos ir até o Ministério para con
versar com o Sr. Ministro. 

Fomos, eu, o Senador Eduardo Suplicy e três 
funcionários - apenas três - dos Correios, repre
sentando o movimento. Em poucos minutos, mas 
muito poucos minutos, chegou o Sr. Ministro, aden
trou o hall do elevador, não nos cumprimentou e, 
quando-nos dirigimos a S. Exª para falar sobre o as
sunto, disse-nos: "Não falo com os senhores; desse 
assunto não trato com os senhores. O assunto está 
encerrado'. E se dirigiu ao elevador, quando o Sena
dor Eduardo Suplicy ainda tentou algum contato, e 
S. Ex" dizia que a sua casa estava cercada, e o Se
nador Eduardo Suplicy o informava que já havia soli
citado a retirada das pessoas que ali se encontra-
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vam, quando S .. ~ disse, em. alto e bom som: "o 
senhor não manda em nada'. 

Dali, desapontados, voltamos ao Senado e co
municamos o fato ao Presidente da Casa. 

É verdade e até entendo o estado de emoção, 
de aflição, vivido pelo Sr. Ministro em função dos 
acontecimentos, em função da presença de pessoas 
na frente de sua casa - com o que não concorda
mos -, nem sequer sabia eu desse movimento, que é 
reprovável, condenável, censurável. 

Entendo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
o estado de emoção, o seu constrangimento e a sua 
decisão como autoridade maior no episódio, mas não 
entendo a falta de lhaneza para com dois Senadores 
em evitar o contato ou pelo menos o diálogo. 

A carta, Sr. Presidente, se é justifiCativa a esta 
Casa, se é demonstração renovada de respeito a esta 
Casa, eu pessoalmente, a acato e aceito como expli
C?ção do Sr. Ministro, a quem tributo o maior respeito, 
Ílor quem tenho a maior admiração pelo seu trabalho, 
pelo seu espírito público e pela condução que dá aos 
negócios da sua Pasta e da sua competência 

Faço isso porque publicamente já demonstrei a 
minha admiração pelo seu trabalho, extemada em 
pronunciamentos públicos, de pública solidariedade 
ao Ministro, quando do episódio da Câmara dos De
putados em relação à reeleição. 

No entanto, não posso deixar, Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, de registrar que não foi cor
tês. Absolutamente não foi cortês a atitude do Sr. Mi
nistro em recusar, pelo menos, o diálogo com os Se
nadores que buscavam uma solução dissuasória, 
amigável, para pôr termo a uma greve que dependia 
apenas de um detalhe, da negociação de um item. 

Lamento que a greve ainda prossiga, e lamen
to muito mais os episódios narrados na carta pelo 
Sr. Ministro a respeito do comportamento - repito -
que reprovamos. Nenhum de nós há de aceitar âa
queles que estão adotando esse método para pres
sionar, inclusive a família do Ministro. 

Mas se a carta é a justificativa de S. ~. se S. 
Exª assim o faz como respeito a esta Instituição, eu 
a acato, registro-a, mas guardando em mim a certe
za de que o respeito a esta Casa, à sua autoridade, 
aos seus integrantes, há de ser mantido por quais
quer ministros e por quaisquer autoridades. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para 
uma breve comunicação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP. 
Para uma breve comunicação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde 
1962 que conheço e tornei-me amigo do Ministro 
Sérgio Motta. Éramos companheiros no movimento 
estudantil. Eu era estudante da Escola de Adminis
tração de Empresas de São Paulo, da Fundação 
Getúlio Vargas, e ele era da FEl, Faculdade de En
genharia Industrial, da PUC de São Paulo. Ele se tor
nou Presidente do Centro Acadêmico de sua escola e 
eu da minha. Ambos elegemos, em 1963, para Presi
dente da UNE - e o Ministro Sérgio Motta já era um 
coordenador político - um de nossos aluais colegas, o 
Senador José Serra. E em todos esses 37 anos. o tra
tei com a maior cortesia, mesmo quando de S. ~ dis
cordava, mesmo quando tive que falar palavras difíceis 
sempre o fiz com a maior educação. E S. ~ sabe mui
to bem disso! Por isso estranhei a sua posição no dia de 
ontem quando nem ao menos quis me dar a mão, nem 
para me dizer boa-tarde, o que fez ao 1 e Secretário, mas 
tão depressa que mal deu para perceber que fosse um 
cumprimento. E fechar a porta do elevador no rosto de 
dois Senadores e do 1e Secretário do Senado, Sr. Presi
dente, é algo que espero não faça mais o Sr. Ministro 
Sérgio Motta! 

Compreendo, como disse o Senador Ronaldo 
Cunha Lima, a sua angústia, sua preocupação e não 
estou de acordo com o procedimento de se estar 
ofendendo membros ou pessoas da sua família, 
como a sua esposa ou a sua filha. E no momento 
em que soube daquele fato, transmitido a mim pelo 
Presidente Amílcar Gazaniga, de pronto, de imedia
to, fiz um apelo para que aquelas pessoas se retiras
sem da frente da residência da Ministro. Assim como 
faço agora um novo apelo, se porventura estiverem 
ali outra vez. ·· 

. O que quero, na defesa do interesse público, é a 
superação do obstáculo. E o que os trabalhadores pro
puseram é que aceitem a mesma proposta, que não é, 
de fonna alguma, algo inadequado. Significa o respeito 
pelo que eles têm que se responsabilizar. Ou seja, tudo 
aquilo que decorreu dos 13 ou 14 dias parados será co
locado em dia, num esforço extra, sem remuneração ex
tra, trabalhando, se necessário, vinte dias ou mais. 
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O Presidente Amílcar Gazaniga disse que tinha 
a maior boa vontade com a proposta, mas que seria 
necessária a resposta oficial dada pelo Diretor de 
Recursos Humanos - até fiquei um pouco preocupa
do -, pois era o Diretor de Recursos Humanos, Júlio 
Vicente, quem estava com a autorização do Ministro 
Sérgio Motta dizendo sim ou não como resposta. Os 
funcionários queriam apenas saber a resposta. Po
rém, o Sr. Júlio Vicente desapareceu, por ordem de 
Ministro. Será que o Ministro estava querendo provo
car a crise para hoje anunciar que irá substituir o 
Presidente da Empresa de Correios e Telégrafos? É 
isso que precisamos saber. O mais importante é que 
haja uma solução efetiva para o caso. E a solução é 
o Ministro dizer que a proposta é razoável. Se isso 
for falado agora pelo Ministro, que certamente tem ou
vidos para a sessão do Senado, às 16 horas se iniciam 
as assembléias, é claro que poderiam ser minoritá
rios, mas constituem um contingente importante de 
trabalhadores da empresa que mais emprega pes
soas no Brasil. E é necessário se considerar que es
sas pessoas não recebem a mesma remuneração 
que nós e o Ministro recebemos, de R$8 mil a 
R$8.500; eles recebem, em média, R$350,00 por 
mês e estão há um ano e meio sem qualquer ajuste, 
em que pese as vendas na Empresa de Correios e 
Telégrafos terem aumentado cerca de 25% no ano 
passado, de a empresa ter voltado a dar lucro e te
rem sido os trabalhadores, principalmente os da em
presa, já muito enxugada, aqueles que mais colabo
raram para o resultado positivo da empresa. Por isso 
é necessário que se trate esta questão social de ma
neira civilizada e o Ministro saiba respeitar o Senado· 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Como V. Exªs acabam de ver, todos nós cumpri
mos com os nossos deveres. Os Senadores que fo
ram tratar causas que achavam justas dentro da sua 
área de atuação; o Presidente que levou o assunto 
às autoridades competentes. Agora, com a leitura da 
Carta que é .uma prova de atenção do Ministro ao 
Senado e ao Poder Legislativo, sobretudo com a co
locação muito bem feita pelo Senador Ronaldo Cu
nha Lima, poderemos dar, provavelmente, este inci
dente como encerrado, como convém à nossa esfe
ra de atuação e também louvar a manifestação do 
nobre Senador Eduardo Suplicy, que esquece qual-

quer problema havido, contanto que hája solução 
para a clásse que S. Ex•. com justiça, defende. 

Daí por que quero considerar esse incidente 
encerrado e, para dar uma nota de bom humor, dizer 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy que o Ministro 
não fechou a porta do elevador: isso é trabalho de 
ascensorista! 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - Sr. 
Presidente, o elevador é automático, mas quem 
apertou o botão foi o Sr. Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Joel de Hol
landa. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 779, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 175, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que as matérias constantes dos itens nºs 10, 11 e 12 
sejam submetidas ao Plenário após o item 3. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senador Bello Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. (Pausa) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

Será feita a inversão solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 1: 

PROJET~>"DE RESOLUÇÃG · 
Nº113, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 701, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Resolução nº 113, de 1997 (apresen
tado pela Comissão de Assuntos Económi
cos como conclusão de seu Parecer nº 
480, de 1997, Relator: Senador Bello Par
ga), que autoriza o Governo do Estado do 
Maranhão, a contratar operação de crédito 
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junto à Caixa Económica Federal, no âm
bito· do Programa de Apoio à Restrutura
ção e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no 
valor de trinta e quatro milhões, duzentos 
e cinqüenta mil reais. 

A Presidência comunica ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
çâo final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
:-.Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere
cendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1 º Secre
tário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 

PARECER Nº 513, DE 1997 
(Da Comissão.Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu" 
ção nº 113, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 113, de 1997, que auto
riza o Estado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito junto à Caixa Económica Federal- CEF, no 
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de 
R$34.250.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos 
e cinqüenta mil reais). 

Sala de Reuniões da Comissões, 18 de setem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente, Ronaldo Cunha Lima, Relator - Joel de 
Hollanda - Lucídio Portella. · 

ANEXO AO PARECER Nº 513, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu , Presidente, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997 

Autoriza o Estado do Maranhão, a 
contratar operação de crédito junto à Cai-

xa Econômica Federal - ÇEF, no âmbito 
do Programa de Apoio à Reestruturação 
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor 
de R$34.250.000,00 (trinta e quatro milhõ
es, duzentos e cinqüenta mil reais). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1º É o Estado do Maranhão autorizado a 
contratar operação de crédito junto à Caixa Econó
mica Federal, com o aval da União no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, no valor de R$34.250.000,00 
(trinta e quatro milhões, e cinqüenta mil reais) 

Parágrafo único. A dívida originária do con
trato sob análise deverá ser incluída no refinancia
mento previsto no Protocolo de Acordo, firmado 
em 6 de novembro de 1996, entre o Estado do Ma
ranhão e a União, objeto da autorização contida 
na Resolução nº 1 03, de 19 de dezembro de 1996, 
do Senado Federal. 

Art. 2º A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor pretendido: R$34.250.000.00 (trinta e 
quatro milhões, duzentos e cinqüenta mil reais); 

b) garantidor. União; 

. c) contragarantias: receitas próprias e cotas a 
que se referem os arts. 155, 157 e 159, I, a, e 11, da 
Constituição Federal; 

d) encargos financeiros: 

- sobre o saldo devedor do empréstimo incidi
rão encargos financeiros de 2,0568% a.m. (dois in
teiros e quinhentos e sessenta e oito décimos de mi
lésimos por cento ao mês), equivalentes, em 17 cje 
julho de 1997, ao custo de captação médio mensal 
da Caixa Económica Federal- CEF, acrescido de ju
ros de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês), 
calculados sobre o saldo devedor atualizado e capi
talizados mensalmente; 

- os encargos financeiros serão refixados tri
mestralmente, com base no último balancete da Cai
xa Económica Federal - CEF; 

e) forma de pagamento: o empréstimo será 
pago com amortização integral em parcela única, 
vencível cento e vinte dias após a liberação do re
curso; 

f) destinação dos recursos: exclusivamente à li
quidação das parcelas de principal e juros das obri-
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gações vencidas junto ao· Tesouro Nacional, no pe-·. 
ríodo de 1 2 de junho de 1994 (início dos pagamentos 
das dívidas com os créditos da Conta de Resultado 
a Compensar - CRC, instituída mediante a Lei n2 

8.631, de 1993) e 31 de dezembro de 1996. 
Art. 32 A autorização concedida por ·esta reso

lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, contado da data-de sua publi
cação. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-ltem2: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N2 117, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n2 702, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 117, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econõmicos 
como conclusão de seu Parecer n2 491, de 
1997, Relator: Senador Sérgio Machado), 
que autoriza o Governo do Estado do Ceará 
a contratar operação de crédito externo jun
to à MLW lntermed - Handels- und Consul
tinggesellchaft für Erzeugnisse und Ausrü;;
tungen des Gesundheits- und Bildungswe
sens GmbH, empresa do comércio exterior 
da República Federativa da Alemanha, no 
valor de oito milhões e quinhentos mil dóla
res, equivalente a nove milhões, cento e 
sete mil e setecentos e cinquenta reais, a · 
preços de 31.05.97, cujos recursos serão 
utilizados na compra de equipamento de en
sino e pesquisa científica e tecnológica des
tinados ao aparelhamento das Universida
des Estaduais e Institutos de Pesquisa vin
culados à Secretaria da Ciência e Tecnolo
gia do Estado. 

A Presidência comunica ao Plenário que pode
rão ser··oferecidas emendas ate o encerramento da 
diSCW?sáO. 

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. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-.Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hol
landa. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 514, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 117, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 117,' de 1997, que auto
riza o Estado do Ceará a contratar operação de cré
dito externo junto à MLW lntermed - Handels - und 
Consultinggesellchaft für Erzeugnisse und Ausrüstun
gen des Gesundheits - und Bildungswesens mbH, em
presa do comércio exterior da República Federativa da 
Alemanha, no valor de US$8,500,000.00 (oito milhões 
e quinhentos mil dólares norte-americanos), equivalen
tes a R$9.107.750,00 (nove milhões, cento e sete 
mil, setecentos e cinqüenta reais), a preços de 31 
de maio de 1997, cujos recursos serão utilizados 
na compra de equipamentos de ensino e pesquisa 
científica e tecnológica destinados ao aparelhamen
to das universidades estaduais e institutos de pes
quisa vinculados à Secretaria <ia Ciência e Tecno
logia do Estado. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setem
bro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Joel de 
Hollanda - Lucídio Portela. 

ANEXO AO PARECER N2 514, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu · , Presidente, nos tennos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte: 
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RESOLUÇÃO Nº ; DE 1997 

Autoriza o Estado do Ceará a con
tratar operação de crédito externo junto à 
MLW lntermed- Handels- und Consul
tinggesellchaft für Erzerugnesse und 
Ausrüstungen des Gesundheits - und Bi
ldungswesens inbH, empresa do comér
cio exterior da República Federativa da 
Alemanha, no valor de US$8,500,000.00 
(oito milhões e quinhentos mil dólares 
norte-americanos), equivalentes a 
R$9.107.750,00 (nove milhões, cento e 
sete mil, setecentos e cinqüenta reais), a 
preços de 31 de maio de 1997, cujos re
cursos serão utilizados na compra de 
equipamentos de ensino e pesquisa cien
tífica das universidades estaduais e insti
tutos de pesquisa vinculados à Secretaria 
da Ciência e Tecnologia do Estado. 

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

termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Fe
deral, a contratar operação de crédito externo junto à 
MLW lntermed - Handels - und consultinggesell
chatt für Erzeugnisse und Ausrüstungen des Ge
sundheits - und Biidungsweses mbH, empresa do 
comércio exterior da República da Alemanha, no va
lor de US$8,500,000.00 (oito milhões e quinhentos 
mil dólares norte-americanos), equivalente a 
R$9.1 07.750,00 (nove milhões, cento e sete mil, se
tecentos e cinqüenta reais), a preço de 31 de maio 
de 1997. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste 
artigo serão utilizados na compra de equipamentos 
de ensino e pesquisa científica e tecnológica desti
nados ao aparelhamento das universidades esta
duais e institutos de pesquisa vinculados à Secreta
ria da Ciência e Tecnologia do Estado. 

Art. 2º A operação de crédito mencionada no 
artigo anterior apresenta as seguintes características 
financeiras: 

a) valor pretendido: US$8,500,000.00 (<;>ito mi
lhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), 
equivalentes a R$9.107.750,00 (nove milhões, cento 
e sete mil, setecentos e cinqüenta reais), a preços 
de 31 de maio de 1997; 

b) juros: até 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco dé
cimos por cento ao ano) incidentes sobre o saldo de
vedor do principal, contados a partir da data de cada 
embarque; 

c) condições de pagamento 

- do principal: em çloze parcelas semestrais, 
iguais e consecutivas vencendo-se a primeira seis 
meses após a data de embarque dos bens; 

- dos juros: semestralmente vencidos, junta
mente com o principal. 

Art. 3º A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Canos Magalhães) 
- Aprovado o projeto e estando. a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
daçãofinal. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
·Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

· O SR. PRESIDENTE {Antonio Canos Magalhães) 
-Item 3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº41, DE 1996 

{Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 439, de 1997- art. 336, c) 

Projeto de Lei do "Senado nº 41 , de 
1996, de autoria do Senador Flaviano Melo, 
que introduz alterações na Lei nº 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993, tendo 

Parecer sob nº 475, de 1997, da Comis
são Diretora, Relator: Senador Ronaldo Cu
nha Lima, oferecendo a redação do vencido. 

(Dependendo de parecer sobre as 
emendas oferecidas em turno suplementar.) 

. A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária do dia 1 O do corrente, oportuni
dade em que foi encerrada a discussão, em turno 
suplementar, com apresentação de emendas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias, designado Relator na Comissão de Assuntos 
Económicos, para oferecer o parecer sobre as 
emendas. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Para profe
rir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, foram apresentadas quatro 
emendas, três do próprio autor do projeto original, 
Senador Raviano Melo, e a de nº 4, do Senador 
José Eduardo Outra. 



590 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1997 

Darei um parecer bem rápido sobre as emen
das, já que houve consenso entre o autor do projeto 
que apresentou as emendas e os dois Relatores: a 
Senadora Regina Assumpção, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, e eu, pela Comis
são de Assuntos Económicos. 

A primeira emenda do Senador Flaviano Melo 
propõe fixar o prazo de 180 dias, para efeito de não 
ser considerada qualquer modificação quanto à titu
laridade, utilização ou dimensão do Imóvel. No proje
to original, eram dois anos. No substitutivo que apre
sentamos, estipulamos 90 dias. 

Depois de muito conversar com o autor do pro
jeto e analisar a conveniência para o objetivo princi
pal do projeto apresentado, que é de promover 
avanços nesse processo de desapropriação de 
áreas, chegamos à conclusão de que serão suficien
tes 150 dias para que o Incra proceda à vistoria e 
publique o decreto de desapropriação. Por isso, 
apresentei uma subemenda à emenda do Senador 
Flaviano Melo, que tem o seguinte teor: 

"Não será considerada, para os fins 
desta lei, qualquer modificação quanto à titu
laridade 'ou à dimensão do imóvel cuja ex
ploração não atenda aos requisitos para 
classificação como propriedade produtiva 
ocorrida dentro do prazo de 150 dias, após o 
levantamento de que trata o § 2º". 

Parece-me que estamos de acordo com o au
tor do projeto, Senador Flaviano Melo. 

A Emenda nº 2, do próprio Senador Flaviano 
Melo, objetiva estabelecer regras claras quanto ao 
período a que se refere o levantamento de dados e 
informação do imóvel. 

No projeto original, o Senador Flaviano Melo ti
nha considerado o ano agrícola ou o ano civil ante
rior para a análise se a propriedade é ou não produ
tiva. E tínhamos eliminado o ano civil e considerado 
apenas o ano agrícola anterior. Depois de ouvir os 
argumentos do Senador Flaviano Melo, acatamos a 
Emenda nº 2, e fica, portanto, no texto da lei, consi
derado o ano agrícola ou o ano civil para efeito des
sa avaliação de produtividade. 

Portanto, essa Emenda nº 2 é uma recomposi
ção do projeto original do próprio Senador Flaviano 
Melo. 

A Emenda nº 3, que propõe que a notificação 
prévia não seja obrigatoriamente pessoal, em razão 
de essa exigência ensejar inúmeros transtornos e 
nulidades que dificultam os procedimentos necessá
rios à reforma agrária, 'acatamos, também, porque, 
no nosso projeto substitutivo, apenas tínhamos 

acrescentado uma frase pela qual somente se consi
deraria o edital publicado se não encontrado o pro
prietário. Eliminamos essa frase, atendendo, portan
to, ao autor do projeto e recompondo o projeto origi
nal sem nenhum problema, significando um avanço 
para 'esse processo de desapropriação também. 

Quanto à Emenda nº 4, apresentada pelo Se
nador José Eduardo Outra, modestamente, quero 
considerá-la inconstitucional, a não ser que argu
mentos me demovam dessa posição. 

A emenda do Senador José Eduardo Outra diz 
o seguinte - e pediria a atenção daqueles que acom
panham esse assunto com dedicação: 

"Art. 6º - Considera-se propriedade 
produtiva aquela que, atendendo aos requi
sitos da função social da propriedade esta
belecidos no art. 9º desta Lei, atinge, simul
taneamente, graus de utilização da terra e 
de eficiência na exploração, segundo índices 
fixados pelo órgão federal competente." 

Ou seja, ela exige que a propriedade cumpra 
simultaneamente a questão da produtividade - seja 
uma propriedade produtiva- e a função social. 

Digo que é inconstitucional, porque seria modi
ficar a Constituição por um projeto de lei, de vez que 
a Carta Magna, em seu art. 185, dispõe: 

"Art. 185. São insuscetíveis de desa-
propriação para fins de reforma agrária: 

( ... ) 
11 - a propriedade produtiva. 
Parágrafo único. A lei garantirá trata

mento especial à propriedade produtiva e fi
xará normas para o cumprimento dos requi
sitos relativos a sua função social." 

Ora, aqui se distingue bem propriedade produ
tiva e propriedade que cumpre a função social. 
Como a pequena propriedade é insuscetível de de
sapropriação e a propriedade produtiva também, su
pondo que uma propriedade produtiva não esteja 
cumprindo a função social - porque não é a mesma 
coisa - ou uma pequena propriedade não esteja 
cumprindo a sua função social, ela poderá ser desa
propriada por essa emenda do Senador José Eduar
do Outra, o que contraria o disposto no art. 185, 11, e 
parágrafo único, da Constituição Federal. Por isso 
rejeitei essa emenda. 

É o parecer sobre as quatro emendas, Sr. Pre
sidente. Fico à disposição dos Srs. Senadores. 

O Sr. Flaviano Melo (PMDB - AC)- V. Exª 
me permite um aparte? 
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O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Não sei 
se é possível, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} 
- Regimentalmente, isso não ·é possível, e já há prece
dente. Entretanto, vou fazer uma transigência, mas 
não em termos de aparte, porque o Regimento Interno 
é taxativo. O Senador Flaviano Melo pedirá a palavra, 
depois, para um esclarecimento sobre o parecer. 

Concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo 
para um esclarecimento. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC. Para 
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Realmente, esse parecer 
do Senador Osmar Dias é de fundamental importân
cia para a reforma agrária do nosso País. 

Gostaria de argumentar com o Senador Osmar 
Dias a respeito dessa emenda do Senador José 
Eduardo Outra. Não a apresentei, porque, quando li 
o substitutivo, com a minha pouca experiência, ima
ginei que valia o texto do meu projeto; mas vale o 
texto da lei. O meu projeto modificava a lei necse 
ponto, porque a Constituição, no art. 184 - talvez o 

-esclarecimento qye o Senador Osmar Dias precise 
esteja aí- diz o seguinte: 

"Compete à União desapropriar por in
teresse social, para fins de reforma agrária, 
o imóvel rural que não esteja cumprindo sua 
função social, mediante prévia e justa inde
nização ... " 

Então, a Constituição prevê a desapropriação 
para o imóvel que não esteja cumprindo a função so
cial, independentemente do tamanho, ou seja, de ser 
grande, médio ou pequeno. 

Entretanto, a Lei n2 8.629, no seu art. 6º, dis
põe o seguinte: 

"Considera-se propriedade produtiva 
aquela que, explorada económica e racional
mente, atinge, simultaneamente, graus de 
utilização da terra e de eficiência na explora
ção,( ... ) 

A lei não fala na função social. No seu art. 92 , a 
lei diz o seguinte: 

"A função social é cumprida quando a 
propriedade rural atende simultaneamente, 
segundo graus e critérios estabelecidos nes
ta lei, aos seguintes requisitos: I - aproveita
mento racional adequado; 11 - utilização ade
quada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente; III - obser
vância das disposições que regulam as rela
ções de trabalho; IV - exploração que favo-

reça o bem-estar dos proprietários e dos tra
balhadores." 

Muito bem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, a lei dividiu a questão da propriedade produtiva e a 
função social. Até hoje, o Incra nunca desapropriou 
uma propriedade, mesmo a Constituição prevendo, em 
função dessa lei. Hoje nós estamos vendo inúmeros 
casos de trabalho escravo em propriedades, e o Incra 
não pode agir, mesmo a Constituição dando-lhe esse 
direito, porque a lei divide essa questão. 

Assim, a emenda do Senador José Eduardo 
Outra, que retoma ao trecho original do meu projeto, 
diz o seguinte: 

"Considera-se propriedade produtiva 
aquela que, atendendo aos requisitos da 
função social" - puxa a Constituição para a 
lei - "da propriedade estabelecidos no art. 92 

desta Lei" - artigo já citado - "atinge, simul
taneamente, graus de utilização da terra e 
de eficiência na exploração, segundo os ín
dices fixados ... " 

É importante, para que o projeto seja totalmen
te restabelecido, que se atenda a essas questões 
que hoje no País estão se tornando graves e que a 
imprensa o tempo todo vem noticiando: a questão do 
trabalho escravo, da agressão ao meio ambiente, 
etc. Se o Relator Osmar Dias acatar a er:nenda, es
taremos fazendo um projeto perfeito, avançado, que 
vai dar todos os instrumentos para o Presidente da 
República fazer a reforma agrária. 

Eram essas as minhas considerações. Espero 
que o Relator Osmar Dias se sensibilize com essa 
argumentação. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Senador José Eduardo Outra, V. Exª quer fazer al-
gum esclarecimento sobre o parecer? -

O SR_ JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SE)- Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio'"Carios Magalhães) 
- Com a palavra para um esclarecimento o Senador 
José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Para um esclarecimento. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é lógi
co que, se a discussão dessa emenda se desse no 
âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, teríamos mais tempo para analisá-la. No en
tanto, o projeto está em regime de urgência, e o pa
recer é dado em plenário. 
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Desejo levantar alguns aspectos· para os quais 
peço a compreensão do nobre Relator. Em primeiro lu~ 
gar, essa emenda que foi apresentada per mim procu
ra restaurar um artigo do projeto original do Senador 
Flaviano Melo. Como S. Exª já registrou, a Constitui
ção, em seu art. 185, declara insuscetível de desapro
priação a propriedade produtiva; mas, no art. 184, dá 
competência à União para desapropriar terras que não 
estejam cumprindo a sua função social. 

Quando foi elaborada uma lei para regulamen
tar esse artigo, no nosso entendimento, surgiu uma 
contradição, porque o art. 6º estabelece que a pro
priedade produtiva considera apenas os critérios re
lacionados ao inciso I do art. 9º, qual seja, o aprovei
tamento racional e adequado. 

Eu gostaria de remontar ao art. 170 da Consti
tuição, que diz: 

"Art. 170. A ordem econômica, fundada 
na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos exis
tência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 

( ... ) 
III -função social da propriedade;" 

Eu gostaria de recorrer ao que diz Francesco 
Ferrara, da Universidade de Pisa, no seu ensaio "In
terpretação e Aplicação das Leis", que fala da inter
pretação extensiva, quando a mesma está destinada 
a corrigir uma formulação da Constituição que seria 
estreita demais. 

. Diz Francesco Ferrara que "a interpretação é 
eXtensiva qüando o legislador, exprimindo o seu 
pensamento, introduz um elemento que designa es
pécie, quando queria aludir ao gênero, ou formula, 
para um caso singular, um conceito que deve valer 
para toda a categoria". 

Se analisarmos o art. 170, ao qual me referi 
anteriormente, que diz respeito exatamente aos prin
cípios da ordem econômica, verificaremos que esta 
tem por fim assegurar a todos existência digna, con
forme os ditames da justiça social. 

Como teríamos que discutir uma questão muito 
técnica no plenário do Senado - talvez não tenha
mos tempo para fazer isso-, como o projeto vai para 
a Câmara e, se porventura for modificado, voltará 
para o Senado, e, em última instância, se houver 
uma inconstitucionalidade clara, existe a possibilida
de constitucional de veto dcr Presidente da Repúbli
ca. Então, soficitaria ao Senador Osmar Dias que, 
reconsiderando seu parecer, desse parecer favorá
vel à emenda. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Relator gostaria de falar sobre o assunto? Só 
iremos discutir esta matéria na próxima terça-feira. 

Com a palavra o nobre Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi 
os argumentos dos Senadores Flaviano Melo e José 
Eduardo Outra. Como esse assunto não está mais 
em julgamento na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sinto-me até constrangido em ter levan
tado a constitucionalidade, por não ser da minha 
área de especialização. 

Gostaria apenas de deixar aqui registrado que 
recebi advogados ligados a órgãos representantes da 
classe dos produtores rurais, que levantaram essa 
questão da inconstitucionalidade e, inclusive, já deixa
ram transparecer que, se aprovado esse projeto, farão 
a argüição de inconstitucionalidade junto ao Supremo. 

Fiz uma consulta para saber se, constatada a 
inconstitucionalidade de um artigo, toda a lei seria 
cancelada ou apenas aquele artigo. Parece-me que 
apenas o artigo. . 

Quanto ao mérito, não tenho nada contra essa 
emenda do Senador José Eduardo Outra. E, diante 
de todo o esforço que o Governo Fernando Henrique 
e este Senado têm feito para que o processo de re
forma agrária seja mais dinâmico e atenda às expec
tativas da sociedade, e até levando em conta que os 
Senadores José Eduardo Outra e Roberto Freire. 
que infelizmente está ausente agora, levantaram a 
questão, para mim já ultrapassada, de que o meu 
substitutivo era um retrocesso - S. Exªs tiveram a 
oportunidade de oferecer emendas e transformá-lo 
num instrumento avançado, e foi o que fez o Sena
dor José Eduardo Outra -, acato essa emenda de 
sua autoria, a fim de transformar meu substitutivo 
num avanço. Infelizmente, não recebi emenda algu
ma do Senador Roberto Freire. Portanto, para S. 
Exª, possivelmente o meu substitutivo continuará 
sendo um retrocesso. 

Diante dessas argumentações, Sr. Presidente. 
quero modificar o meu parecer, deixando apenas a 
minha dúvida em relação à questão da constitucio
nalidade desse artigo. 

Quànto ao mérito, sou Relator da CAE, dou pa
recer favorável,' acato a emenda do Senador José 
Eduardo Outra, para que possamos caminhar para a 
frente no processo de reforma agrária, com, eviden
temente, a aprovação de todos os Partidos desta 
Casa em relação à iniciativa do Senador Flaviano 
Melo, que merece todo o apoio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O parecer é favorável à Emenda nº 1 , nos termos 
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da subemenda que apresenta, e às de n2s 2 e 3, e 
contrário à Emenda n2 4. 

A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da próxima terça-feira, dia 22, 
para votação, nos termos do Regimento Interno. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE)- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, V. Ex• disse que o parecer é contrário à 
Emenda n2 4, mas o Relator modificou seu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- Senador Osmar Dias, o pa.recer é favorável à 
Emenda n2 4? 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, aceitei 
as argumentações e alterei o meu parecer, que pas
sa a ser favorável à Emenda n2 4. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- O parecer é favorável à Emenda n" 4. 

• Como será publicado este debate, ·evidentemen
te os Srs. Senadores poderão verificar, no Diário do 
Congresso, a posição em relação às emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 102, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n" 411, de 
1997, Relator: Senador José Fogaça), que 
autoriza o Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul a emitir Letras Rnanceiras do Te
souro do Estado do Rio Grande do Sul -
LFTRS, cujos recursos serão destinados à 
liquidação da oitava parcela, bem como da 
correção monetária relativa à sexta e sétima 
parcelas, todas de precatórios judiciais. 

Ao projeto não foram ofereciçtas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, ericerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 1-02, DE.1997 

Autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul - LFTRS cujos recursos 
serão destinados à liquidação da oitava 
parcela, bem como da correção monetá
ria relativa à sexta e sétima parcelas, to
das de precatórias judiciais. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 12 É o Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul autorizado a emitir Letras Rnanceiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul- LFTRS, cujos recur
sos serão destinados à liquidação da oitava parcela, 
bem como da correção monetária relativa à sexta e sé
tima parcelas, todas de precatórios judiciais. 

Art. 22 As emissões de títulos referidos no arti
go anterior serão realizados com as seguintes carac
terísticas e condições financeiras: 

a) quantidade: 12.487 LFTRS; 
b) modalidadé: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n2 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (CETIP); 
f) previsão de colocação e vencimento dos títu

los a serem emitidos: 

Data-Base Vencimento Quantidade Tipo 

12-8-1996 15-5-2001 12.487 p 

g) forma de colocação: ·através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-79, 
de Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislativa: Lei n2s 465 e 8~822, · 
de 15-12-72 e 15-2-89, e Decretos n2s 33.155 e 
36.936, de 31-3-89 e 16-10-96. 

§ 12 A emissão autorizada por esta resolução so
mente será registrada e colocada no mercado de títu
los no exato montante das despesas com o pagamen
to dos débitos judiciais apurados em sentenças transi
tadas em julgado, previamente apresentadas ao Ban
co Central do Brasil, observando-se ainda o disposto 
no parágrafo único do art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e no § 42 do art. 16 da Re
solução nº 69, de 1995, do Senado Federal. 

§ 22 A publicação do anúncio do leilão para oferta 
dos títulos referidos neste artigo será feita com antece
dência mínima de tr~ dias de sua realização. 

§ 3º O Estado do Rio Grande do Sul encaminhará 
ao Senado Federal, para exame da Comissão de As-
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suntos Económicos, ioda a documentação referente 
à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta ·resolu
ção. 

Art. 3° No prazo máximo de quatorze dias após 
concluída a operação de emissão dos títulos autori
zada nesta resolução, o Banco Central do Brasil en
caminhará ao Senado Federal, para exame da Co
missão de Assuntos Económicos, todos os registres 
de compra e venda dos títulos, até o tomador final, 
bem como a efetivação de sua venda definitiva. 

Art. 4º A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, contados a partir de sua publi
cação. 

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 103, de 1997 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Económicos como con
clusão de seu Parecer nº 422, de 1997, Relator: 
·Senador Freitas Neto), que autoriza o Governo 
do Estado do Piauí a alterar a forma e o prazo 
de pagamento dos contratos de operação de 
crédito, celebrados em 22 e 29 de dezembro de 
1995, junto à Caixa Económica Federal, relati
vos ao Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno úni

co. (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 a reda

ção final. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2103, DE 1997 

Autoriza o Governo do Estado do 
Piauí a alterar a forma e o prazo de paga
mento dos contratos de operação de crédi
tc, celebrados em 22 e 29 de dezembro de 
1995, junto à Caixa Econõmica Federal, re
lativos ao Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

"' Senado Federal resolve: 

Art. 1 º É o Estado do Piauí autÓrizado a alterar 
a forma e ci prazo de pagamento dos contratos de 
operação de crédito, celebrados em 22 e 29 de de
zembro de 1995, junto à Caixa Económica Federal, 
relativos ao Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Art. 2º As alterações contratuais previstos no 
artigo anterior deverão obedecer às seguintes carac
terísticas: 

. a) as prestações vencidas e não liquidadas até 
a data de publicação desta resolução, atualizadas na 
forma originalmente contratada, serão incorporadas 
ao saldo devedor das respectivas operações. 

b) consolidado e atualizado o saldo devedor de 
cada operação, a dívida será paga no prazo contra
tua~ remanescente de 17 (dezessete) parcelas men
sais e consecutivas, reiniciando o pagamento das 
prestações a partir de 29-8-97, vencendo-se as de
mais sempre no dia 29 dos messes subseqüentes, 
sendo a última exigível em 29-12-98. 

Art. 3º O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de duzentos e setenta dias 
contados a partir da sua publicação. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 12: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 106, de 1997 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Económicos como con
clusão de seu Parecer nº 425, de 1997, Relator: 
Senador José Serra), que autoriza a República 
Federativa do Brasil a contratar operação de 
crédito externo com o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - 810, no valor equivalente a 
vinte e cinco milhões de dólares norte-america
nos de principal, destinando-se os recursos ao 
financiamento parcial do Programa Rede de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públi
cas, a ser executado pelo Ministério do Planeja
mento e Orçamento. (IPEA). 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo .. cfuem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
É a seguinte a matéria aprovada: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 "Í06, DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
temo com o Banco lnteramericano de De
senvolvimento-810, no valor equivalente 
a US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhõ
es de dólares .norte-americanos) de prin
cipal, destinando-se os recursos ao fi
nanciamento parcial do Programa Rede 
de Pesquisa e Desenvolvimento de Políti
cas Públicas, a ser executado pelo Minis
tério do Planejamento e Orçamento. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É autorizada a República Federativa do 

Brasil, nos termos da Resolução n• 96, 1989, do Se
nado Federal, a contratar operação de crédito exter
no com o Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
- 810, n•) valor equivalente a US$25,000,000.00 
(vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) 
de principal, destinando-se os recursos ao financia
mento parcial do Programa Rede de Pesquisa e De
sen\tolvimento de Políticas Públicas, a ser executado 
pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. 

Art. 2" A operação de crédito externo a que se re
fere o artigo anterior tem as seguintes características: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) mutuante: Banco lnteramericano de Desen

volvimento-BID; 
c) natureza da operação: empréstimo; 
d) valor: equivalente a até US$25,000,000.00 

(vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) 
de principal; 

e) finalidade: financiar parcialmente o Progra
ma Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políti
cas Públicas; 

f) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo a uma taxa anual para cada semestre de
terminada pelo custo dos empréstimos qualifiCados to- . 
mados pelo BID durante o semestre anterior, acrescida 
de margem expressa em termos de uma percentagem 
anual que o Banco fixará periodicamente de acordo 
com sua política de taxas de juros; 

g) "Commítment free" 0,75% (setenta e cinco 
centéssimos por cento) ao ano sobre o montante 
não desembolso, a partir de 60 (sessenta) dias após 
a data da assinatura do contrato; 

h) despesas gerais: limitadas a US$250,000.00 
(duzentos e cinquenta mil dólares norte-americanos); 

n) condições de pagamentos: 
- do pnncipal: deverá sr amortizado pelo mu

tuário mediante o pagamento de prestaçoes semes
trais (aproximadamente trinta e uma) consecutivas e 

tanto ~uanto possível iguais; a primeira prestação 
devera ser paga na primeira data em que deva ser 
efetuado o pagamento de juros, uma vez transcorri
dos seis meses contados a partir da data prevista 
para o desembolso final, e a última, até 15 de feve
reiro de 2017; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de fevereiro e 15 de agosto de cada ano; 

- da commitment fee: semestralmetne vencida 
em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano; ' 

_ - das despesas gerais: após a aprovação da ope
raçao, em parcelas trimestrais tanto possível iguais. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para pa
gamento poderão ser prorrogadas para manter cor
relação com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 32 A contratação da operação de crédito 
externo a que se refere o art. 12 deverá efetivar -se 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias contados da data da publicação desta Resolução. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 4: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 586,de 1997, do Senador Júlio 
Campos, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado n• 27, de 1997, com o Projeto de 
Lei do Senado n• 60, de·1996, por versarem 
sobre a comercialização de produtos conti-

. dos em embalagens reutilizáveis. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hol
landa. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 780, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos Regimentais, solicito adiamento da 

votação do Requerimento n2 586/97, a fim de ser fei
ta na sessão de 24 do corrente. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senador Hugo Napoleão, Líder do I:'.?-rtido da Fren
te Liberal - PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Aprovado o requerimento, a matéria figurará na Or
dem do Dia da sessão do próximo dia 24. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-ftem5: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 595, de 1997, do Senador Lúcio 



596 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1997 

Alcântara, solicitando, nos. termos regimen
tais, tramitação conjunta dos Projetas de Lei· 
da Câmara n2s 73, de 1996, e 151, de 1993, 
este último já tramitando com os Projetas de 
Lei da Câmara nºs 7, 75 e 97, de 1992; 10, 
25, 36, 38, 41, 71, 93, 118, 154,206, 208 e 
211, de 1993; 32, 50, 62, 63, 74, 94, 101, 
108, 134, 135, e 142, de 1994; 6, 7, 8, 9, 12, 
19, 22, e 31, de 1995; e com os Projetas de 
Lei do Senado n2s 60 e 76, de 1995, por ver
sarem sobre as alterações na Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Em votação. 
Os Srs .. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

vão à Comissão de Assuntos Sociais. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 6: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n2 596, de ·1997, do Senador Jonas 
Pinheiro, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjunta do Projeto de Lei 
da Câmara nº 31, de 1997, com os Projetes 
de Lei do Senado nºs 81, de 1995; e 156, de 
1997, referentes às sociedades cooperati
vas. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, pediria a atenção das Lideranças para este 
requerimento, porque o item 7 trata de um outro re
querimento do Senador Romeu Tuma, que solicita a 
tramitação conjunta de dois desses projetas que fa
zem parte do item 6. 

O Requerimento constante do item 6 solicita 
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara n2 
31, do Projeto de Lei do Senado n2 81 e do Projeto 
de Lei do Senado n2 156/97. O do Senador Romeu 
Tuma solicita a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31 e do Projeto de Lei do Sena
do n2 156. 

Entendo que o requerimento do Senador Ro
meu Tuma tem muito mais coerência, porque tanto o 
projeto de lei da Câmara de autoria do Deputado 

Aloysio Nunes Ferreira quanto o projeto de lei do Se
nado do Senador Júlio Campos tratam apenas da 
modificação do art. 442 da CL T, que estabelece rela· 
ções de vínculo empregatício entre sociedades coo
perativas e seus associados. Já o Projeto de Lei do 
Senado n2 81 , de 1995, trata das sociedades coope· 
rativas, sem nenhuma referência à CL T ou à relação 
de vínculo empregatício. 

Entendo, portanto, que o mais correto é rejeitar 
o Requerimento n2 596, do Senador Jonas Pinheiro, 
que consta do item 6, para aprovar o do Senador 
Romeu Tuma, que é o item 7, já que são dois proje
tas que têm vinculação entre si. 

Encaminho nesse sentido, ou seja, pela rejei
ção do item n2 6 e favoravelmente ao item 7. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
- É claro que se o Requerimento nº 596 for aprova
do, vai prejudicar o do Senador Romeu Tuma. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
SE) - Por esse motivo é que estou propondo a rejei
ção do Requerimento n2 596 para aprovarmos o do 
Senador Romeu Tuma, o qual, a meu ver, tem mais 
coerência. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sendo mais abrangente o primeiro, o ideal é que o 
Plenário se decidisse pela rejeição, como V. Ex• soli
cita, para que ficasse o requerimento do Senador 
Romeu Tuma. Caso contrário, vai ser prejudicado. 

Sendo assim, V. Ex" poderia conversar com os 
Líderes, dando uma explicação sobre esse assunto. 
Também poderia ser de outra maneira se V. Ex" pro
pusesse a preferência para votação do Requerimen
to nº 601, de 1997. V. Ex" poderia pedir a preferên
cia para votar o do Senador Romeu Tu ma. 

Vou mandar para V. Ex" assinar o requerimen
to. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hollan
da. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2781, DE 1997 

Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para o ítem 7 a fim de 
ser apreciado antes da matéria constante do ítem nº 
6, da Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprové'm queiram 
permanecer sentados. (Paus'a.) 

Aprovado. 
Será feita a inversão. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 

- Passa-se ao Item 7: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n9 601, de 1997, do Senador Romeu 
Tuma, solicitando, nos termos regimentais, 
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câ
mara nº 31, de 1997, com o Projeto de Le~ 
do Senado nº 156, de 1997, referentes às 
sociedades cooperativas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o Requerimento nº 601, de 1997, 

fica, conseqüentemente, prejudicado o Requerimen
to nº 596, de 1997, constante do item 6. 

É o seguinte o item prejudicado: 

Item 6: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nº 596, de 1997, do Senador Jonas 
Pinheiro, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjunta do Projeto de Lei 
da Câmara nº 31, de 1997, com os Projetes 
de Lei do Senado nºs 81, de 1995; e 156, de 
1997, referentes às Sociedades Cooperati
vas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1 ºSecretario em exercício. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº782, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do nº 12, alínea c, inciso 

11 do art. 255 do Regimento Interno que sobre o 
PLS/81/95, que dispõe sobre as sociedades coope
rativas, seja ouvida, também, a Comissão de Assun
tos Sociais, além da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, constante do despacho inicial. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O requerimento lido será votado oportunamente, 
conforme decisão da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Item 8: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento nº 600, de 1997, do Senador Hugo 
Napoleão, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjunta dos Projetes de Lei 
do Senado nºs 244, de 1995; e 20, de 1997, 
referentes a veiculação da programação ar
tística, cultural e jornalística das emissoras 
de rádio e TV. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os Projetes de Lei do Senado nºs 244, de 

1995, e 20, de 1997, passam a tramitar em conjunto, 
e voltam à Comissão de Educação para exame. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
-Hem9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 156, de 1993 (nº 
1.036/91, na Casa de origem), que altera o 
art. 7º da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973, que institui normas reguladoras do tra
balho rural, tendo 

Parecer favorável, sob nº 196, de 1997, da Co
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Car
los Wilson. 

Ao projeto não foram oferecidas .emendas, nos 
térmos do art. 235 do Regimento Interno. Daí por 
que passa-se à discussão em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Joel de Hol
landa. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº783, DE 1997 

Nos termos da alínea a do art. 279, do Regi
mento Interno, requeiro o adiamento da discussão 
do Projeto de Lei da Câmara nº 156, de 1993, a fim 
de que sobre o mesmo seja ouvida a Comissão de 
Assuntos Económicos. 

Sala das Sessões, em 18 de setembro de 
1997. - Senador Vilson Kleinubing 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido, 
pedindo a audiência da Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado_ 
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A matéria deixa a Ordem do Dia e vai à Comis
são de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, pareceres oferecendo as reda
çôes finais que, nos termos do Regimento Interno, 
se não houver objeção do Plenário, serão lidos pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hol
landa. 

São lidos os seguintes: 

PARECER N2 515, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 103, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 103, de 1997, que auto
riza o Estado do Piauí a alterar a forma e o prazo de 
pagamento dos contratos de operação de ·crédito, 
celebrados em 22 e 29 de dezembro de 1995, junto 
à Caixa Econômica Federal, relativos ao Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste dos Estados. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setem
bro de 1997.- Antonio Carlos Magalhães- Presi
dente - Ronaldo Cunha üma - Relator - Lucídio 
Portella - Joel de Hollanda. 

ANEXO AO PARECER Nº 515, DE 1997. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza o Estado do Piauí a alterar 
a forma e o prazo de pagamento dos con
tratos de operação de crédito, celebrados 
em 22 e 29 de dezembro de 1995, junto à 
Caixa Econômica Federal, relativos ao 
Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 º É o Estado do Piauí autorizado a alterar 

a forma e o prazo de pagamento dos contratos de 
operação de crédito, celebrados em 22 e 29 de de
zembro de 1995, junto à Caixa Econômica Federal, 
relativos ao Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Art. 22 As alterações contratuais previstas no 
artigo anterior deverão obedecer às seguintes carac
terísticas: 

a) as prestações vencidas e não liquidadas até 
a data de publicação desta resolução, atualizadas na 

forma originalmente contratada, serão incorporadas 
ao saldo devedor das respectivas operações; 

b) consolidado e atualizado o saldo devedor de 
cada operação, a dívida será paga no prazo contra
tual remanescente de dezassete parcelas mensais e 
consecutivas, reiniciando o pagamento das presta
ções a partir de 29 de agosto de 1997, vencendo-se 
as demais sempre no dia 29 dos meses subseqüen
tes, sendo a última exigível em 29 de dezembro de 
1998. 

Art. 3º A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, contado a partir de sua publi
cação. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N2 516, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 106, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 106, de 1997, que auto
riza a República Federativa do Brasil a contratar 
operação de crédito externo com o Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento - BID, no valor equiva
lente a US$25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
dólares norte-americanos) de principal, destinando
se os recursos ao financiamento parcial do Progra
ma Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políti
cas Públicas, a ser executado pelo Ministério do Pla
nejamento e Orçamento. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setem
bro de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Lucidio 
Portella - Joel de Hollanda. 

ANEXO AO PARECER Nº 516, DE 1997. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
terno com o Banco lnteramericano de De
senvolvimento - BID, no valor equivalen
te a US$25,000,000.00 (vinte e cinco mi
lhões de dólares norte-americanos) de 
principal, destinando-se os recursos ao 
financiamento parcial do Programa Rede 
de Pesquisa e Desenvolvimento de Políti-



Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 599 

cas Públicas, a ser executado pelo Minis
tério do Planejamento e Orçamento. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 º É a República Federativa do Brasil auto

rizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do 
Senado Federal, a contratar operação de crédito ex
terno com o Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento BID, no valor equivalente a 
US$25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares 
norte-americanos) de principal, destinando-se os re
cursos ao financiamento parcial do Programa Rede 
de Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públi
cas, a ser executado pelo Ministério do Planejamen
to e Orçamento. 

Art. 2º A operação de crédito externo a que se 
refere o artigo anterior tem as seguintes característi
cas: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 
b) mutuante: Banco lnteramericano de Desen

volvimento - BID; 
c) natureza da operação: empréstimo; 
d) valor: equivalente a até US$25,000,000.00 

(vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) 
de principal; 

e) finalidade: financiar parcialmente o Progra
ma Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políti
cas Públicas; 

f) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo a uma taxa anual para cada semestre 
determinada pelo custo dos empréstimos qualifica
dos tomados pelo BID durante o semestre anterior, 
acrescida de margem expressa em termos de uma 
percentagem anual que o Banco fixará peri
odicamente de acordo com sua política de taxas de 
juros; 

g) commitment fee: 0,75% a.a. (setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre o montante não 
desembolsado, a partir de sessenta dias após a data 
da assinatura do contrato; 

h) despesas gerais: limitadas a US$250,000,000,00 
(duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos); 

i) condições de pagamento: 
-~do principal: deverá ser amortizado pelo mu

tuário mediante pagamento de prestações semes
trais (aproximadamente trinta e uma) consecutivas e 
tanto quanto possível iguais; a primeira prestação 
deverá ser paga na primeira data em que deva ser 
efetuado o pagamento de juros, uma vez transcorri
dos seis meses contados a partir da data· prevista 
para o desembolso final, e a última, até 15 de feve
reiro de 2017; 

- dos juros: semestralmente v.encidos, em 15 
de fevereiro e 15 de agosto de cada ano; 

- da commitment fee: semestralmente vencida, 
em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano; 

- das despesas gerais: após a aprovação da 
operação, em parcelas trimestrais tanto quanto pos
sível iguais. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para pa
gamento poderão ser prorrogadas para manter cor
relação com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 3º A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de qui
nhentos e quarenta dias, contado a partir de sua pu
blicação. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Caries Magalhães) 
- As matérias lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Joel de Hol
landa. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 784, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Resolução nº 103, de 1997 (apre
sentado pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer nº 422, de 1997, 
Relator: Senador Freitas Neto), que autoriza o Go
verno do Estado do Piauí a alterar a forma e o prazo 
de pagamento dos contratos de operação de crédito, 
celebrados em 22 e 29 de dezembro de 1995, junto 
à Caixa Económica Federal, relativos ao Programa 
de Apoio à Resstruturação e ao Ajuste Fiscal·dos 
Estados. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Senador Freitas Neto. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Canos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à discussão 
da redação final do Projeto de Resolução nº 103, de 
1997. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sent?,dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido J)elo Sr. ·1 2 

Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 785, DE 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Resolução n2 106, de 1997 (apre
sentado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer nº 425, de 1997, 
Relator: Senador José Serra), que autoriza a Repú
blica Federativa do Brasil a contratar operação de 
crédito externo com o Banco lnteramericano de De
senvolvimento - BID, no valor equivalente a vinte e 
cinco milhões de dólares norte-americanos de princi
pal, destinando-se os recursos ao financiamento par
cial do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimen
to de Políticas Públicas (Rede lPEA), a ser executado 
pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997. -
Senado~ Bello Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação 
da redação final do Projeto de Resolução n2 1 06, de 
1997. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Em sessão anterior foi lido o Requerimento nº 696, 
de 1 997, da Senadora Emília Fernandes e outros 
Senhores Senadores, solicitando, nos termos do· art. 
160, do Regimento Interno, que o tempo destinado à 
Hora do Expediente da Sessão Plenária do dia 15 de 
outubro de 1997, seja dedicado a homenagear o Dia 
do Professor. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Passa-se agora, à apreciação do Requerimento n2 

778/97, lido no Expediente, de autoria do Senador 

Sebastião Rocha e outros Senadores, -solicitando 
que o tempo destinado aos oradores da Hora do Ex
pediente da sessão do dia 21 de outubro do corrente 
ano seja dedicado a homenagear o Dia do Médico. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram . 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º-Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO Nº 786, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, os termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução n2 118, de 1997, (concede autorização 
global a Estados e DF para contratar subempréstimo 
com a CEF, na qualidade de agente financeiro da 
União, no âmbito do PNAFE - Programa Nacional 
de Apoio à Administração Fiscal para os Estados 
Brasileiros) 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Valmir Campelo - Elcio Alvarez- Jáder Barba lho 
- Sérgio Machado - Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- 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 art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995 .. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hollan
da, sobre o mesmo assunto, dívida de Estado. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 787, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, do Regimento Inter

no, requeremos urgência para 0 Projeto de Resolu
ção n2 86, de 1997, que autoriza o Estado de São 
Paulo a contratar operação de refinanciamento de 
dívidas do Estado, consubstanciada nos contratos 
celebrados em 22 de maio de 1997, com base no 
protocolo de acordo firmado entre a União e o Go-
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vemo do Estado de São Paulo, no .âmbito da Progra
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1997.
Sérgio Machado - Elcio Alvares - Hugo Napoleão 
- Valmir Campelo - Epitácio Cafeteira - Jáder 
Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação. 

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 art. 345, inciso 11. do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4º da Resolução nº 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Para uma comunicação inadiável, concedo a pala
vra ao Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor). - Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, 
Srªs e Srs. Senadores, em 1992, o Presidente Fer
nando Collor de Mella foi julgado pelo Senado Fede
ral, segundo procedimento estabelecido na Carta 
Magna do País e na legislação que regulamenta o 
procedimento do. impedimento do Chefe da Nação. 

Admitida a acusação pela Câmara dos Deputa
dos Federais, o ex-Presidente foi processado e jul
gado pelo Senado Federal, mantendo-se absoluta
mente imparcial, sem fazer qualquer gestão que pre
judicase as investigações sobre as acusações que 
lhe faziam. Interessava ao presidente que tudo fosse 
esclarecido à opinião pública brasileira. 

Antes mesmo da sentença do seu juiz natural, 
o Presidente renunciou ao mandato que o povo lhe 
outorgou, de forma que, quando saiu a decisão, já 
não mais era o presidente da República. Havia assu
mido o cargo seu substituto constitucional, o vice
presidente. 

Mesmo sem estar investido de qualquer man
dato eletivo, teve seus direitos políticos cassados 
por oito anos. Está, pois, já há cinco anos afastado 
da vida pública em razão daquela decisão proferida 
pelo Senado Federal. 

Após a condenação em decisão desta Casa, 
Fernando Collor de Mello ainda foi julgado pelo Su
premo Tribunal Federal, em razão dos mesmos fatos 
que lhe atribuíam e pelos quais fora julgado. A mais 
alta Corte de Justiça do País absolveu-o por absoluta 
falta de provas e devolveu ao cidadão Fernando de 
Collor de Mello a integridade moral que lhe fora arra-

nhada em razão do julgamento político ao qual fora 
submetido num momento de intensa comoção so
ciaf. 

O julgamento do Presidente Fernando Collor 
de Melo no Supremo Tribunal Federal, indiretamen
te, em razão de os fatos serem os mesmos, extin
guiu o objeto da acusação de crime de responsabili
dade pelo qual fora julgado. Como justificar perante 
a Nação brasileira que Fernando Collor de Mello, jul
gado inocente pela mais alta Corte de Justiça do 
País, decorridos cinco anos, continue com seus di
reitos políticos cassados, se os fatos eram os mes
mos? Há uma injustiça a ser reparada ao cidadão 
Fernando Collor de Mello e ao povo que o elegeu 
Presidente da República! 

Parece-nos que o devido processo legal consa
grado nesta Casa pela Constituição dita "cidadã", em 
razão da passionalidade do momento histórico, não foi 
observado no julgamento de Fernando Collor de Mello. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 
ocupo a tribuna do Senado Federal para informar 
aos Srs. Senadores e à Nação que mais de um mi
lhão de brasileiros, no pleno exercício das suas cida
danias, com base no art. 61, § 2° da Carta Magna, 
mobilizaram-se para devolver a Collor de Mello seus 
direitos políticos injustamente arrebatados. 

Neste exato momento, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, acontecem dois fatos absolutamen
te relevantes. 

O Movimento "Desperta Brasil" entrega ao Sr. 
Presidente da Câmara dos Deputados mais de um 
milhão de assinaturas que constam de projeto de lei 
de iniciativa popular, devolvendo a Fernando Collor 
de Mello seus direitos políticos. 

Deve ser registrado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que a obtenção desse expressivo núme
ro de assinaturas espontâneas do projeto de iniciati
va popular é, também, uma manifestação de Insatis
fação das ruas com o alijamento do ex-Presidente 
da vida pública nacional. 

Todos sabem que o procedimento de iniciativa 
popular para elaboração de lei no Brasil é extrema
mente dificultoso, diferente de outros países que 
adotam o mesmo instituto, valoriza-ndo a participa
ção popular no processo legislativo. 

Em que pesem essas dificuldades, mais de Ur.' 

milhão de assinaturas foram obtidas. É a demonstra 
ção de que a decisão precisa ser 1evista. 

O segundo fato importante para a re""'l-ar":-. 
desse equívoco histórico, para a devoluçc..; dos ._,;_ 
reitos políticos de Femand0 r..,!k.r ·' ~•!e 0. -""" .. • 
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do Célio Silva ingressou no SL!premo Tribunal Fede
ral com recurso com esse objetivo. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, era o 
que tínhamos a dizer. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, por 
cinco minutos. Em seguida, terão a palavra os Sena
dores Josaphat Marinho, Jader Barbalho e Sebas
tião Rocha. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, nobres colegas, presencia
mos hoje, no auditório Petrônio Portela, um ato que 
não poderíamos deixar passar em branco. 

A proposta apresentada à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, pelo nobre Senador Pe
dro Simon, para que os procuradores da Óperação 
Mãos Limpas, na Itália, viessem a essa comissão e 
fizessem uma exposição sobre a referida operação 
foi de grande efeito. Em boa hora, o Senador Pedro 
Simon levantou essa ioéia, bem acolhida pelo Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, o nobre Senador Bernardo Cabral. 

O evento contou com a presença do Presiden
te desta Casa e de membros do Senado. Repre
sentantes da sociedade brasileira acorreram àquele 
auditório, quase que lotando-o, para presenciar o de
bate que se travou sobre a cruzada Mãos Limpas. 

Assim, eu não poderia deixar de louvar o ato 
realizado hoje, nesta Casa, Sr. Presidente, nobres 
colegas. Em 1995, esta Casa, por proposta do nobre 
Senador Carlos Wilson, de Pernambuco, constituiu a 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apu
rar irregularidades em obras públicas inacabadas, da 
qual tive a honra de ser Relator. Ao ensejo desta, Sr. 
Presidente, percorremos o Brasil e, nas caminhadas 
que realizamos e pelos levantamentos que fizemos, 
pudemos verificar centenas de obras inacabadas. 

Gostaria, ainda, Sr. Presidente, de frisar que, 
depois do encontro, em outubro de 1995, com esses 
procuradores, em Milão, na Itália, quando trocamos 
idéias sobre o que fizeram e do que se pretendia 
realizar aqui no Brasil, nós, da Comissão de Obras 
Inacabadas, constatamos que muitas delas haviam 
sido supervalorizadas, superfaturadas. Entendemos 
mesmo que, na época da inflação, várias empresas 
tinham o costume, Sr. Presidente, nobres colegas, 
de supervalorizar, porque - até em função da infla
ção- embutia-se um custo presumido dessas obras. 
No Brasil, era costume valorizar, presumir os custos, 
o que ocasionava uma supervalorização das obras. 

' 
Ao constatarmos as centenas e centenas de 

obras inacabadas no Brasil - com a conclusão tam
bém da Comissão -, levantamos a tese de que não 
se devesse mais iniciar nenhuma delas sem que o 
Tribunal de Contas da União as acompanhasse de 
perto, para que houvesse a deflação e, com isso, pu
déssemos fazer com que caíssem os preços em to
das elas no Brasil inteiro. 

Sr. Presidente, por isso, congratulo-me com o 
que ocorreu hoje, com a cruzada Mãos Limpas, na 
Itália, que trouxe suas idéias que conseguiram redu
zir, em geral, as obras na Itália em 50%. Nós, no 
Brasil, se adotarmos isso de perto, com a inflação 
quase estacionada, poderemos fazer com que caiam 
ainda mais os valores das obras, de todos os gêne
ros, que se realizam neste País. 

Não podia deixar de me manifestar este mo
mento, com o ato que presenciamos hoje dos procu
radores das Mãos Limpas, que trocaram idéias com 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
desta Casa e com a sociedade brasileira sobre isso. 

Era o que tinha dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sri!s e 
Srs. Senadores, em 29 de agosto último, o jornal Fo
lha de S.Paulo, em matéria cujo título é "Governo 
prorroga Fundo de Estabilização Fiscal sem autori
zação", publicou nota de que vou ler uma parte, a 
principal, para um rápido comentário. 

Diz a nota: 
·o Tesouro Nacional está retirando dos 

impostos e contribuições federais a parcela 
destinada à formação do FEF (Fundo de Es
tabilização Fiscal) antes mesmo de o Con
gresso aprovar a prorrogação do Fundo até 
1999." 

Prossegue a informação: 

"Desde 1º de julho, quando o FEF dei
xou oficialmente de existir, a conta já foi en
gordada em R$1 ,881 bilhão, segundo os da
dos do Siafi (Sistema Integrado de Adminis
tração Financeira), do Governo. 

O FEF pode ser gasto pelo Governo em qualquer 
atividade, sem obedecer a vinculações de receitas (in
clusive constitucionais) para áreas específicas da ad
ministração pública, como educação e saúde." 

Sr. Presidente, aguardei que algum esclareci
mento fosse dado pelo Governo nesse período, o que 
não houve, e nem sequer oontestação à notícia. Mas é 



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

Setembro de 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 603 

evidente que a partir de 1 º de julho, concluído o pra
zo de vigência do Fundo de Estabilização Fiscal, o 
Governo não pode mais reter nenhum valor atribuí
vel ou destinado aos Estados e aos Municípios. 

O problema não é de somenos. Já antes da
quela data, os jamais comentavam o fato, como, por 
exemplo, O Estado de S.Paulo, 13 de julho: "Prefei
tos fazem contas e avaliam prejuízo", e indicavam 
algumas cifras a respeito. 

A 13 de julho, O Estado de S.Paulo teve o cui
dado de publicar nota especificativa dos valores que 
estavam sendo retidos e que cabiam às Unidades-da 
Federação: aos Estados e aos Municípios. Sob o tí
tulo 'A Mordida do Fundo", o jornal paulista enume
rou os valores que os Estados e os Municípios per
deriam com a prorrogação do Fundo. 

Não vou ler todos, embora estejam aqui espe
cificados. Vou apenas dar um exemplo. Assinala-se 
que somente Salvador perderiª - ou estará agora 
perdendo - R$7.892.061 milhões. O fundamental é 
que, esgotado o prazo a 1 º de julho, cessou a legali
dade dos descontos efetuados sob o título de Fundo 
dé Estabilização Fiscal. Esgotado o prazo, não há o 
que prorrogar. É de elementar noção em Direito que 
não se prorroga o que já se extinguiu. Conseqüente
mente, de 12 de julho para cá, os descontos ou as 
retenções que o Governo Federal esteja realizando 
são ilegítimos e devem ser, no devido tempo, resti
tuídos aos Estados e Municípios. 

Faço essas observações, sem desdobramento 
crítico, para pedir a especial atenção da Comissão 

· que nesta Casa estiver examinando a matéria. Já 
não cabe prorrogar o Fundo de Estabilização Fiscal. 
Se o prazo se esgotou, cessou a legitimidade da re
tenção. Não se prorroga o que está esgotado. O que 
cumpre apenas ao Governo Federal é devolver aos 
Estados e Municípios o que reteve a partir de 1º de 
julho. Assim se cumprirá a legalidade constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jáder Barbalho. 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB- PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, hoje, pela manhã, compareci à.so
lenidade no Palácio do Planalto para o lançamento 
de um programa de reforma agrária denominado Ca
sulo, que vai permitir a descentralização da reforma 
agrária no Brasil para os Municípios. Da mesma for
ma, houve o lançamento de um censo sobre assen
tamentos no Brasil, realizado pelas universidades 
brasileiras, coordenadas pela UnB. 

O que me traz à tribuna é uma declaração do Mi
nistro da Reforma Agrária, secundada pelo Presidente 

da República, hoje pela manhã, de que o Congresso 
Nacional já ofereceu ao Executivo todos os instru
mentos legais para a realização da reforma agrária 
Inclusive o Ministro da Reforma Agrária ressaltou 
para o Presidente da República que talvez só num 
Governo em situação excepcional fosse possível re
ceber do Congresso Nacional os instrumentos que 
recebeu. 

Portanto, Sr. Presidente, faço questão de regis
trar que o próprio Executivo reconhece que o Con
gresso Nacional cumpriu todos os seus deveres, ofe
recendo ao Executivo todos os instrumentos legais 
para promover a reforma agrária no Brasil. Assim, 
neste momento, cabe ao Executivo, com base na lei 
e exclusivamente nela, executar o programa de re
forma agrária no Brasil. 

Que não se fique a exigir do Congresso Nacio
nal, que não se fique a reclamar falta de sensibilida
de da classe política no Brasil, porque nós oferece
mos todos os instrumentos, e não caberia aqui, Sr. 
Presidente, enumerar todos os que foram solicitados 
pelo Executivo. 

Portanto, vim à tribuna para festejar, como 
membro do Poder Legislativo, o reconhecimento por 
parte do Poder Executivo, esperando que o Presi
dente da República e o Ministro da Reforma Agrária, 
Raul Jungmann, tenham melhor sucesso e possam, 
na paz e na ordem, encontrar uma saída para a 
questão da reforma agrária no Brasil. 

Cumprimento o Ministro pela descentralização, 
que há muito já deveria ter sido implantada no Brasil, 
porque a questão da reforma agrária, num país de di
mensão continental como o nosso, não pode ser equa
cionada somente a partir de Brasília, e também em ra
zão do censo que hoje foi apresentado ao País. 

Este era o registro, Sr. Presidente, que queria 
fazer nesta oportunidade, em homenagem ao traba
lho realizado pelo Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-A Mesa agradece por ter V. Exª trazido ao conheci
mento do Plenário, e sobretudo do País, o pronun
ciamento do Presidente da República e o do Ministro 
da Reforma Agrária, fazendo justiça ao Congresso 
Nacional, nesse momento em·que tanto se discute o 
problema da reforma agrária. 

V. Exª fez muito bem em salientar que esse re
conhecimento tem de ser bem traduzido perante a 
opinião pública e festejado entre nós pela grande co
laboração que estamos dando ao Executivo. 

Quando sair do Executivo qualquer crítica em 
relação a isso, como V. Exª salientou, a Nação já sa
berá que não é nossa responsabilidade, daí por que 
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considero o pronunciamento de V. E~ muito impor
tante. Ele deveria receber no Congresso Nacional o 
destaque necessário. 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha e, posteriormente, à Senadora Benedita da Sil
va, pelo tempo integral. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em 
primeiro lugar, trago uma informação referente ao 
episódio da liquidação do Banco do Estado do Ama
pá. Recebi, oficialmente, da Diretoria do Banco Cen
tral a comunicação de que o pagamento dos servido
res federais que recebiam por aquele banco será 
realizado no próximo sábado e domingo, por inter
médio do Banco do BrasiL Essa notícia alivia a situa
ção, principalmente dos 4.080 servidores da União, 
do ex-território, que estavam sendo penalizados em 
função da liquidação, porque ficaram impedidos de 
receber seus pagamentos. 

Além disso, com relação ao Banap, quero pedir 
à Mesa que faça registrar nos Anais da Casa uma 
cópia do segundo certificado de depósito - no total, 
são 12 certificados emitidos no valor de U$500 mi
lhões cada um -, no qual consta o nome do ex-Sena
dor pelo Estado do Amapá Henrique do Rego Almei
da como representante das empresas que se diziam 
proprietárias das terras em Mato Grosso e que pedi
ram a auarda dos documentos no Banap, para pos
terior ;missão de certificados de depósito. Esse é 
um indício forte de que, de fato, as terras em Mato 
Grosso eram de propriedade do ex-Senador ou da 
empresa de seu irmão, a Construtora C. R. Almeida. 

Sr. Presidente, outro assunto que quero trazer 
à Casa é o de que, neste final de semana, estarei vi
sitando o Vale do Jari, levando uma boa notícia para 
a população da região: o BNDES está disposto a 
apoiar o empreendimento da Jari Celulose, com o 
valor de R$50 milhões, exigindo que os credores 
dessa fábrica entrem num acordo sobre o refinancia
mento da sua dívida e que a própria empresa Caemi 
participe dessa recuperação, injetando recursos pró
prios no empreendimento. 

Essas exigências do BNDES parecem-me possí
veis de serem cumpridas. Por isso, renovam-se as es
peranças de que a Jari Celulose possa voltar a funcio
nar e manter os empregos que produz na região. 

Por último, Sr. Presidente, com alegria e satis
fação, felicito a Receita F~deral e o Ministério da Fa
zenda por estarem implantando no Amapá, mais 
precisamente no Município de Santana, onde resido, 
uma Estação Aduaneira Interior denominada Eadi-

Marco Zero, que resulta da criação de uma án~"a de 
livre comércio nos Municípios ae Macapá e Santana 
e que certamente contribuirá para o desenvolvimen
to geral do nosso Estado. 

A estação aduaneira destina-se à movimenta
ção, guarda, "unitização" e "desunitização" de carga 
geraL Nela também poderão ser realizadas operaçõ
es submetidas aos chamados regimes aduaneiros 
especiais, destacando-se o Entreposto Aduaneiro na 
Importação e Exportação, o Depósito Alfandegado 
Certificado e o Depósito Especial Alfandegado. 

A instalação da Estação Aduaneira Interior do 
Município de Santana trará ainda, como vantagens 
adicionais, o descongestionamento do porto e do 
aeroporto daquela região geoeconômica, reduzindo 
os custos de operação, diminuindo o tempo de ar
mazenagem e permitindo melhor cumprimento dos 
cronogramas de produção e comercialização das 
empresas beneficiárias. 

A previsão da Secretaria da Receita Federal 
com a publicação do aviso de licitação em 21 de 
agosto do corrente ano - há quase um mês, portan
to - é definir a melhor proposta de exploração da Es
taçãO Aduaneira de Santana em reunião que se dará 
em 07 de outubro de 1997. 

É preciso também destacar que esse pleito 
no sentido da agilização da implementação do em
preendimento não acarretará quaisquer ônus ou 
despesas adicionais aos cofres públicos. Ao con
trário, a empresa vencedora da licitação deverá 
obedecer aos parâmetros de menor tarifa para o 
usuário e melhor preço· para o setor público, po
dendo até mesmo dar lucro aos cofres públicos, 
sem falar de outros benefícios económicos e so
ciais para a região. 

-Ao concluir, faço um apelo pessoal e em nome 
do povo do Amapá para que, de fato, a Receita Fe
deral tome as providências, objetivando uma ágil im
plementação dessa estação aduaneira. 

Requeiro, ainda, ao Governador do Estado 
que, por intermédio dessa estação, possa estabele
cer-se um mecanismo de· incentivo para a comercia
lização dos produtos importados, corri a redução do 
ICMS, de modo a facilitar sua comercialização tam
bém para outros centros de nosso País. 

Na oportunidade, solicito a reprodução, na ínte
gra, do meu discurso referente à Estação Aduaneira 
de Santana, nos Anais da Casa. 

Muito obrigado. 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA éflll SEU DIS
CURSO. 
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SERIE: Número !\IDVRJ002 

BANAP CERTIFICADO DE DEPÓSITO 
Banco do Estado do Amapá 

DATA DE EMISSÃO: 2 de dezembro de 1996 
DATA DE VENCIMENTO: 2 de janeiro de 1998 
NÚ"MERO DE SÉRIE: MDVR/002 

NÓS, BANCO DO ESTADO DO AMAPÁ- BANAP. COM A 
RESPONSABILIDADE TOTAL DO BANCO. CERTIFICAMOS O 
RECEBIMENTO DE RECURSO. QUE SERÁ MANTIDO PELO BANCO ATÉ 
A DATA DE VENCIMENTO DESTE CERTIFíCADO DE DEPOSITO. 

ESTE CERTIFICADO DE DEPÓSITO NÚMERO: MDVRJ002 É EMITIDO 
NESTE DIA 2 de dezembro de 1996 NO VALOR DE US $ 500.000.000,00 
(QUINHENTOS MILHÕES DE DÓLARES). ESTE CERTIFICADO DE 
DEPÓSITO É O DE NÚMERO 2 (DOIS) DO TOTAL DE 12 (DOZE) DOS 
NÚ"MEROS DE SÉRIES MDVRJOOI A MDVR/012 PARA UM VALOR 
TOTAL DE US $ 6.028.938.358,00 (SEIS BILHÕES E VINTE E OITO 
MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E 
CINQUENTA E OITO DÓLARES AMERICANOS) EMITIDO POR NÓS, 
BANCO DO ESTADO DO AMAPÁ- BANAP, EM BENEFÍCIO DOS 
PR,QPRIETÁRIOS SEGUINTES: COLONIZADORA MADEIREIRA E 
PECUÁRIA ANDORINHA LTDA., CGC!MF N' 55.568.867/0001.-00: 
COLONIZADORA MADEIREIRA ARAPONGA LTDA.. CGC!MF N' 
55.391.734/0001-30; MADEIREIRA AVINHADO COLONIZAÇAO E 
PECUÁRIA LTDA., CGC!MF N" 55.588.842/001-06: COLONIZADORA 
MADEIREIRA E AGROPASTORIL AZULÃO L TOA . CGC!MF :--~o 
55.391.718/0001-48; MADEIREIRA BEIJA-FLÓR COLONIZADORA E 
PECUÁRIA LTDA., CGC!MF N° 55.306.476/0001-47; BENTEVI 
COLONIZADORA E MADEIREIRA LTDA., CGC!MF N' 55.256.150/0001-36. 
COLONIZADORA E MADEIREIRA BICO DE LACRE L TDA. CGC!MF N' 
55.312.417/0001-81; MADEIREIRA COLONIZADORA BIGUA LTDA .. CGC!MF 
N' 55.720.619/0001-62: COLONIZADORA E PECUÁRIA BICUDO LTDA .. 
CGC/MF N' 55.300.03210001-02: CARCARÁ MADEIREIRA E COLONIZAÇAO 
LTDA., CGC/MF N' 55.306.450/0001-07; COLONIZADORA CONDOR LTDA .. 
CGC!MF N' 55.300073/0001-90: COLONIZAÇÃO E MADEIREIRA CORRUIRA 
LTDA. CGC!MF 55.317.093/0001-74: COTOVIA MADEIREIRA E 
COLONIZADORA LTDA.. CGC/MF N' 55.299.7:'.110001-36: PECUARIA 
COLONIZADORA E MADEIREIRA CURIÓ L TOA.. CGC!MF No 
55.300.11510001-93. COLONIZADORA FLAMINGO E :'v1ADEIREIRA LTDA. 
CGC/MF N' 55 312.433/0001-94. PECUAR!A COLONIZA(..\ O E \1ADE!RE!RA 
GAIVOTA LTDA. CGC/MF N' 55 137 046/0001-49. COLONIZADORA .GALO 
DE PRATA LTDA. CGC/!\1!' 'i' 55 300 0991000!-.1'l. COLONIZADORA I c 
l'ECUAR!A GARÇA LTDA. CGG:-.1F 'I' ~5 300 0:<7/0001-!11> \1ADEIREIRA 
!NllAMBU COLOl'!ZAC:..\0 r: PECL!ARIA LIDA. CGC::-.11' ',' 
55 I 3-1 58910001-<l:!. COLONIZADORA !RERE I'I'Cl'.-\RI.·\ E \1.·\DEIREIR \ 
LTDA. CGC/:-.1F 'i' '513707910001-•)<l .. ·\GROPASTORIL J..\CLTJ:-;(;,.\ 
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MADE!R_EIRA E· "COLONIZAÇÃO LTDA., CGCIMF N° 55. IJ7.020/0001-09; 
MADEIREIRA E COLONIZAÇÃO .JAÓ LTDA, CGC/l\1F W 55. 378.574/0001-
90; JABURU COLONIZAÇÃO E MADEIREIRA LTDA, CGCIMF No 
55.137 053/000 1-40; TODAS SÃO CORPÓRAÇÕES LEGAIS PRIVADAS. 
SEGLJ:-..'DO AS LEIS DO BRASIL COM- AS SUAS SEDES A RUA ESTADOS 
UNIDOS. No 113, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO. BRASIL AQUI 
REPR)õSENT ADAS PELO SR. HENRIQUE DO REGO ALMEIDA. SEU 
PROCURADOR 

ESTE CERTIFICADO DE DEPÓSITO É INCONDICIONAL. IRREVOGÁVEL 
E ESTA LIVRE E ISENTO DE REDUÇÕES POR E NA CONTA DE 
QUA.ISQUER IMPORTAÇÕES SOB IMPOSTO, TAXAS OU DIREITOS 
ADUA<'\fEIROS DE QUALQUER NATUREZA, NO PRESENTE OU NO 
FUTURO, IMPOSTOS PELO GOVERNO DO 'BRASIL 

ESTE CERTIFICADO DE DEPÓSITO ESTÀ SUJEITO A FUNCIONÁRIOS 
UNIFORMIZADOS DA ALFÂNDEGA E A PRÁTICA DE PUBLICAÇÃO 
PELA CÂMARA INTERNACIONAL DO COMERCIO E OU !CC SEGUNDO 
O QUE FOR APLICÁVEL. 

Sra. LENIR :v!ESSIAS DE ALMEIDA 
Diretora-Presidente 

E:-<DORSO BANCAR!O: 

SR. ALDONY DA FONSECA ARAUJEl 
Diretor Administrativo e Financeiro 

I r.1JunJn pm l h.::r..:: .. a L .tth.trm;• Jo.: ( n1o.:' l .• mpth 

S..:n1~tl ,1..:: ll:tJu~.ill 
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SEGUE NA ÍNTEGRA .PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SEBASTIÃO ROCHA 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 
O extraordinário desenvolvimento do comércio 

internacional, nos últimos anos, a necessidade de o 
Brasil se integrar de maneira efetiva e vantajosa 
nesse novo ciclo mundial de desenvolvimento do co
mércio e as possibilidades de crescimento da econo
mia nacional recomendam a urgente necessidade de 
modernização dos serviços aduaneiros em nosso 
País. 

Ao mesmo tempo, não devemos perder de vis
ta a necessidade, e obrigação constitucionalmente 
estabelecida, de o Governo Federal promover a inte
riorização do desenvolvimento e o maior equilíbrio 
económico entre as Unidades da Federação, a fim 
de que se possa pelo menos reduzir um pouco as 
enormes, e crescentes, desigualdades soêiais e re
gionais existentes no Brasil. 

Muitas são as formas e instrumentos de pro
moção desse desenvolvimento, de desconcentração 
da economia brasileira (hoje perigosamente concen
trada no eixo Sul-Sudeste). É grande o abandono 
das regiões mais pobres e mais distantes do epicen
tro político-económico, para onde convergem prati
camente todas as vantagens do processo de desen
volvimento nacional. 

São grandes e crescentes as dificuldades en
frentadas pelas regiões norte e nordeste, e é grande 
a oposição das lideranças políticas e empresariais 
das áreas mais ricas, em relação a qualquer benefí
cio, mesmo pequeno, destinado às regiões mais po
bres. 

Basta recordarmos a enorme oposição, por 
parte de representantes de interesses de industriais 
paulistas, contra as Zonas de Processamento de Ex
portação, as chamadas ZPE, que poderiam contri
buir para um pequeno alívio no empobrezimento do 
Norte e Nordeste. 

Empresários japoneses que estiveram no Bra
sil, mantendo entendimentos no sentido de participar 
da implantação de ZPE no Nordeste, foram sur
preendidos com o poder dos poderosos grupos de 
pressão da indústria paulista, os quais impediram a 
instalação das ZPE, frustrando até mesmo esse pe
queno desenvolvimento para as regiões mais pobres. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 
A perversão representada pela concentração 

vergonhosa da renda e da riqueza no Brasil nos faz 
lembrar aquilo que, setecentos anos antes de Cristo, 

afirmou o profeta Isaías, em sua maldição contra a 
aristocracia: "ai de vós, que ajuntais casa a casa, e 
que acrescentais campo a campo, até que não haja 
mais lugar, e que sejais os únicos proprietários da 
terra". 

O Brasil precisa urgentemente ampliar o total 
de nossas transações com o exterior e, para isso, 
além da necessidade de voltar a crescer a taxas 
bem mais elevadas que as aluais, o Brasil precisa 
rapidamente modernizar seus serviços aduaneiros, 
que devem ser estendidos às regiões mais pobres: 
as Alfândegas devem oferecer serviços de boa quali
dade aos cidadãos e contribuintes das regiões mais 
pobres, aos cidadãos do meu Estado do Amapá. 

O crescimento, em termos quantitativos e qua
litativos, das pautas de exportações e importações 
do Brasil, o aumento do número de parceiros comer
ciais, a conquista de novos mercados e a diversifica
ção de fornecedores nos obrigam _a sair dos méto
dos e processos arcaicos utilizados na Alfândega 
tradicional- geralmente estabelecida num porto, que 
representava verdadeiro gargalo no relacionamento 
comercial com o exterior- e interiorizar o desemba
raço aduaneiro. 

As grandes modificações que ocorreram na es
trutura do comércio exterior brasileiro e seu dinamis
mo obrigam as Alfândegas a prestarem serviços 
mais seguros, mas eficientes, de melhor qualidade, 
com maior rapidez, a menores custos e sem criar 
embaraços ao desenvolvimento do comércio interna
cional. 

Isso não significa que devemos abrir mão de 
uma fiscalização aduaneira efetiva, mas, sim, sair da 
posição tradicional que prescreve sua localizçaão 
somente nos portos, aeroportos e pontos de frontei
ra. A Alfândega, de forma dinâmica e racional, deve 
ir ao local onde se desenvolvem as atividades produ
tivas; deve ir às empresas e aos estabelecimentos 
importadores e exportadores, onde poderá dispor de 
uma maior quantidade de dados econômico-contá
beis, que permitam a realização de auditorias mais 
técnicas, mais profundas e mais fidedignas. 

Essa maior eficiência, que pode ser obtida a 
partir da interiorização das atividades aduaneiras, é 
exatamente o que pleiteamos, ao defendermos a 
instalação, no menor tempo possível, da Estação 
Aduaneira Interior do Município de Santana, no Esta
do do Amapá, cuja autorização já foi concedida pela 
Secretaria da Receira Federal, conforme Portaria
SRF nº 1 .593/96. 

A Estação Aduaneira Interior do Município de 
Santana, denominada Eadi-Marco Zero destina-se à 
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movimentação, guarda, unitização e desunitização 
de carga geral. Nela também poderão ser realizadàs 
operações submetidas aos chamados regimes adua
neiros especiais, destacando-se o Entreposto Adua
neiro na Importação e Exportação, o Depósito Alfan
degado Certificado e o Depósito Especial Alfandega
do. 

A instalação da Estação Aduaneira Interior do 
Município de Santana trará ainda, como vantagens 
adicionais, o descongestionamento do porto e aero
porto daquela região geoeconômica, reduzindo os 
custos de operação e diminuindo o tempo de arinã
zenamento, permitindo um melhor cumprimento dos 
cronogramas de produção e comercialização das 
empresas beneficiárias. 

A previsão da Secretaria da Receita Federal 
com a publicação do aviso de licitação em 21 de 
agosto do corrente ano, "define" a melhor proposta 
de exploração da Estação Aduaneira de Santana em 
reunião que dar-se-á em 7 de outubro de 1997, com 
a apresentação das propostas. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 
É preciso ainda destacar que esse pleito não 

acarretará quaisquer ânus ou despesas adicionais 
aos cofres públicos. Ao contrário, a empresa vence
dora da licitação deverá obedecer aos parâmetros 
de menor tarifa para o usuário e melhor preço para o 
Setor Público, podendo até mesmo dar lucro aos co
fres públicos, sem falarmos de outros benefícios 
económicos e sociais para a região. 

Deixo aqui o meu apelo às autoridades do Mi
nistério da Fazenda, especialmente ao Senhor Se
cretário da Receita Federal, para que determine a 
execução imediata de todas as providências neces
sárias à instalação da Estação Aduaneira Interior do 
Município de Santana, no Estado do Amapá. 

Muito obrigado. 
Durante o discurso do Sr. Sebastião 

Rocha, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Joe/ de Hollanda, 
suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - V. 
Exª, Senador Sebastião Rocha, será atendido na for
ma regimental. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, há semanas quero fazer este 
pronunciamento~ 

Como autora do projeto de lei que dispõe sobre 
a inclusão· de ·legenda codificada na programação 
das emissoras de televisão, foi com imensa satisfa
ção que recebemos a sua inauguração na Rede Glo
bo de Televisão, por intermédio do Jornal Nacional, 
edição de 11 de agosto próximo passado, transfor
mando essa emissora em pioneira, no Brasil, na in
clusão de legenda oculta nas programações destina
das aos portadores de necessidades especiais (defi
ciência auditiva). 

A integração das pessoas portadoras de ne
cessidades especiais deve estar na ordem do dia, 
deve ser palavra de ordem. As leis brasileiras não 
deixam margem a dúvidas quanto a essa prioridade. 
A Constituição Federal é rica em referências aos 
portadores de deficiências: contém nada menos de 
nove artigos, parágrafos e incisos sobre os deficien
tes. 

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, no 
§ 1 Q do art. 11, assegura que •a criança e o adoles
cente portadores de deficiência receberão atendi
mento especializado". 

O Programa Nacional de Direitos Hu
manos, lançado em 13 de maio de 1996 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardo
so, afirma no prefácio: 'Não há como conci
liar democracia com as sérias injustiças so
ciais, as formas variadas de exclusão e as 
violações reiteradas aos direitos humanos 
que ocorrem em nosso País. A sociedade 
brasileira está empenhada em promover 
uma democracia verdadeira. O Governo tem 
um compromisso real com a promoção dos 
direitos humanos." 

Esse programa, que é uma clara afirmação do 
Governo Federal com os compromissos assumidos 
com os direitos humanos, proclama, em relação às 
pessoas portadoras de deficiência, que uma das 
prioridades, a curto prazo, é adotar medidas que 
possibilitem o acesso dessas pessoas às informações 
veiculadas pelos meios de comunicação. 

Existem, hoje, milhões· de brasileiros portado
res de necessidades espeç;iais buscando sua cida
dania. E esse projeto de lei vem ao encontro dessas 
aspirações, uma vez que possibilitará a criação de 
condições para que os surdos de todo o Brasil pos
sam participar ativamente da comunicação através 
da adoção de legendas pelas emissoras de televi-
são. 

As transmissões televisivas com legendas co
dificadas possibilitarão que milhares de pessoas sur
das e portadoras de deficiência auditiva ganhem 
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acesso à comunicação, à informação, à diversão e a 
uma maior compreensão do nosso País e do mundo, 
melhorando assim, consideravelmente, sua qualida
de de vida. 

A legenda codificada ou oculta não se destina 
apenas aos surdos, trará também benefícios para 
idosos que tenham alguma perda de audição. Pode 
ajudar tanto crianças ouvintes quanto os portadores 
de deficiência auditiva a desenvolverem sua habili
dade para leitura, bem. como melhorar o nível de al
fabetização entre adultos. 

Num país como o Brasil, onde há enorme 
quantidade de semi-analfabetos, a legenda também 
poderá contribuir para enriquecer o vocabulário des
sas pessoas. 

A legenda codificada também é capaz de aju
dar os imigrantes a aprender a língua portuguesa. A 
programação de televisão legendada é de grande 
auxílio para esse grupo no desenvolvimento de habi
lidades lingüísticas mais próximas do uso corrente, 
em função de estar associada a. imagens inseridas 
em um contexto cultural, adotando assim o Portu
guês como segunda língua. 

Também pode ser usada num ambiente muito 
ruidoso, onde não é possível ouvir o som da televi
são. 

Dessa forma, a legenda codificada na televisão 
apresenta várias aplicações e benefícios e destina
se a vários grupos, não apenas a um grupo "minori
tário" de deficientes auditivos. 

De acordo com a legislação em vigor (Lei n" 
6.606!78), as emissoras de televisão no Brasil são 
obrigadas a exibir, uma vez por semana, um progra

. ma com 1e1lenda em português, como se as pessoas 
fossem surdas apenas uma vez por semana! Como 
a lei não determina o horário, essa determinação é 
cumprida através da exibição de algum filme, sem 
muito interesse, e geralmente em algum horário de 
madrugada. 

Mas o que é uma legenda codificada ou ocul
ta? A legenda codificada ou legenda oculta (do ter
mo em inglês closed caption) é um processo eletrô
nico que converte o áudio, em um programa de tele
-visão, em palavras escritas, como as legendas de fil
mes estrangeiros. As palavras escritas aparecem na 
parte inferior da tela dos televisares capazes de de
codificar as palavras escritas, usando um circuito es
pecial dentro do próprio televisor ou através de um 
decodificador periférico, ou seja, uma caixa conecta
da ao aparelho de televisão. 

Há duas tecnologias para a legendação codifi
cada: um processo de legendação posterior e um 

processo ao vivo, em tempo real. No processõ de 
produção. posterior, ou legendação fora do ar, os edi
tores determinam as palavras; o tempo e o lugar das 
legendas, as quais são mais tarde colocadas nos 
programas para transmissão. A legendação ao vivo 
utiliza estenógrafos que transcrevem os programas 
ao vivo, tais como noticiários, programas de entre
vistas ou eventos esportivos, ao mesmo tempo em 
que são transmitidos. 

A legenda na televisão é vital para as pessoas 
surdas, pois, como une a imagem às palavras, cum
pre o papel de reabilitação. Pesquisas estrangeiras 
demonstram que a legenda codificada é a melhor 
solução. Países como Canadá, Estados Unidos, 
França, Alemanha, Áustria, República Tcheca, Dina
marca, Suécia, Holanda, Inglaterra, Japão e Coréia 
já utilizam essa tecnologia. Na Colômbia, Chile e Ar
gentina existem estudos para implantação da legen
da na televisão. O Brasil será o pioneiro entre os 
países da América do Sul a adotá-la. 

No Brasil não existe uma estatística precisa so
bre o percentual da população surda. Segundo da
dos da Organização Mundial de Saúde (OMS), 7% 
da população mundial sofre de algum tipo de perda 
auditiva. A estatística utilizada oficialmente pela 
Coordenaria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência (Corde), do Ministério da 
Justiça, aponta que 1,5% (um e meio por cento) da 
população brasileira apresenta alguma perda auditi
va, o que representa cerca de 2.500.000 (dois milhõ
es e quinhentos mil) brasileiros. 

No entanto, entidades como a Federação Na
cional das Associações de Pais e Amigos dos Sur
dos (Fenapas), a Federação Nacional de Educação 
e Integração dos Surdos (Feneis) e a Associação de 
Pais .e Amigos dos Deficientes Auditivos (Apada) 
consideram que esse número é muito mais elevado. 

Embora não tenha sido ainda pesquisada nos 
censos demográficos brasileiros, há estimativas de 
que a incidência de surdos no Brasil esteja por volta 
dos 8 (oito) a 10% (dez por cento) da população. A 
maior incidência em nosso· País é conseqüê.ncia da 
ausência de um plano nacional de prevenção da sur
dez e das precárias condições de assistência médi
ca. São freqüentes os surtos de meningite, otites mal 
tratadas, rubéolas não diagnosticadas, inexistência 
de proteção acústica para trabalhadores da indústria 
etc. Dessa forma, haveria no País um contingente 
maior de surdos, algo em tomo de 12 (doze) milhões 
de pessoas sofrendo deficiências profundas de audi
ção. É um público bastante significativo, já que dele 
fazem parte não só os deficientes auditivos congêni-
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tos, como também aqueles que adquiriram a surdez 
devido a doenças em geral e até mesmo em deter
minados trabalhos de grande ruído. 

Seguindo a tendência mundial de envelheci
mento da população, estima-se que, dentro dos pró
ximos 20 anos, a porcentagem de brasileiros com 
problemas auditivos aumente em tomo de 30% (trin
ta por cento). Cabe ressaltar que, no Brasil, o per
centual atual de idosos já é significativo, alijando 
essa parcela da população de comunicar-se através 
da televisão. 

Já as crianças brasileiras passam em tomo de 
30 horas semanais diante da televisão. Pesquisas 
realizadas no Canadá demonstram que programas 
legendados auxiliam no aumento do reconhecimento 
de palavras, melhoram a habilidade de leitura, a 
compreensão de textos e estimulam a leitura em ge
ral. 

Em todos os lares brasileiros, dos mais ricos 
aos mais modestos, a televisão se faz presente. 
Além dos inegáveis benefícios culturais e sociais tra
zidos aos usuários, a legenda televisiva abre novas 
oportunidades: anúncios legendados serão entendi
dos por um maior número de pessoas e vistos, até 
com mais carinho, por aqueles que não necessitam 
da legenda. Não há dúvidas de que a conseqüência 
imediata será a ampliação do mercado consumidor e 
do número de consumidores. 

Os aparelhos de TV com closed caption já se 
encontram à venda no Brasil, em qualquer loja de 
-eletrodomésticos. Podemos citar algumas marcas fa
mosas como Sanyo, Gradiente, Philco, Panasonic, 
Semp Toshiba, Philips, JVC e Zenith. As emissoras 
de televisão, aparentemente, desconhecem essa 
tecnologia. Mas agora, a partir da iniciativa pioneira 
da Rede Globo, poderão colocar, de imediato, as le
gendas codificadas na sua programação. 

O deficiente auditivo conta com pouquíssimo 
apoio da sociedade brasileira. Como todo cidadão, 
ele tem direito à informação. A ausência de legendas 
nos noticiários e em outros programas de TV impe
dem o conhecimento dos fatos. 

Os surdos não desejam a criação de progra
mas especiais. Querem, simplesmente, ter acesso à 
informação, à programação normal, à cultura de seu 
país. A inclusão de legenda codificada na programa
ção televisiva, priorizando os noticiários e os progra
mas culturais, é fundamental para a maior participa
ção dos surdos na sociedade. A legenda possibilita
rá a compreensão do mundo, que está restrita, devi
do a uma comunicação deficiente e ineficiente. 

Confiamos na sensibifidade, no interesse e no 
empenho do Congresso Nacional para a aprovação 
desta lei. 

Mais uma vez, quero reafirmar a minha solicita
ção, feita à Mesa Diretora desta Casa, de equipa
mento para inclusão de legenda codificada na pro
gramação da TV Senado. A legenda codificada ou 
oculta é um processo eletrõnico que converte o áu
dio em palavras escritas. Tal legenda, gerada pela 
emissora de televisão do Senado, poderá também 
contribuir para essa pretensão de fazer com que to
dos os brasileiros conheçam melhor o Senado Fede
ral, o Congresso Nacional. 

Tendo em vista a importância da referida emis
sora TV Senado na divulgação dos nossos traba
lhos, acho justo que se possibilite o acesso a inúme
ros deficientes auditivos. 

Mais uma vez reforço o pedido ao Senador An
tonio Cartas Magalhães, que sei ser sensível a essa 
proposta. 

Era o que tinl)a a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A 

Presidência concede a palavra ao nobre Senador 
José Eduardo Outra, como Líder, para uma comuni
cação de interesse partidário. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT 
- SE. Como Líder. Para uma comunicação de inte
resse partidário.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, durante a discussão da quebra do monopólio 
do petróleo nesta Casa, os principais argumentos 
apresentados pelo Governo na defesa de seu proje
to, tanto com relação à emenda constitucional quan
to à lei que veio regulamentar a modificação na 
Constituição, eram a necessidade do crescimento da 

·competitividade para aumentar as possibilidades no 
setor de petróleo, no setor petroquímica, e para reti~ 
rar amarras da Petrobrás que, de acordo com o mo
delo institucional vigente, impossibilitavam que a em
presa estabelecesse parcerias, enfim, que atraísse 
novos investimentos para o Brasil. 

Soubemos, pela imprensa, da constituição da 
Companhia Nacional de Produtos Petroquímicos for
m.ada pela Elekeiroz S.A. (Grupo ltaú), a Ultrapar 
Participações S.A. (Grupo Ultra) e a OPP-Petroquí
mica S.A. (Norberto Odebrecht), que em nosso en
tendimento vão na contramão do que foi prometido à 
Nação quando da discussão .da flexibilização do mo
nopólio do petróleo. O contrato de constituição da 
Companhia Nacional de Produtos Petroquímicos es
tabelece que· as parceiras da Petrobrás nesse em
preendimento - os Grupos ltaú e Ultra e Norberto 
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Odebrecht - terão que ser consultadas antes de 
qualquer investimento futuro da ·estatal nessa área, 
fora da CNPP. Ou seja, existe esse acordo no âmbi
to da região de Paulínia entre Petrobrás e as empre
sas acima referidas. Devido a esse contrato, se a 
Petrobrás quiser estabelecer outra parceria na Re
gião Nordeste, por exemplo, terá que consultar e se 
submeter ao voto qualificado dessas parceiras na 
Companhia Nacional de Produtos Petroquímicos. 

• A cláusula oitava do contrato é clarís
sima sobre esse ponto: 

( ... ) as partes evitarão participar, isola
damente, de novos investimentos ou negó
cios que sejam conflitantes com os em
preendimentos petroquímicos organizados 
nos termos deste contrato ( ... ) O contrato 
tem prazo de vigência de 30 anos. • 

Relacionado a esse processo, que entendemos 
muito estranho, essa forma de parceria que a Petro
brás está estabelecendo com algumas empresas, 
gostaríamos de tecer alguns comentários sobre o 
que vem acontecendo no setor petroquímica brasilei
ro a partir do início da sua privatização, em 1992. 

Desde 1992, com o leilão da Petroflex- que foi 
a primeira empresa -, o Governo Federal vem pro
movendo um processo de privatização das indústrias 
do setor petroquímica, reestruturando um complexo 
parque industrial montado há mais de 20 anos com 
base -em uma tríplice participação: Estado, capital 
nacional e capital externo. Nas centrais de matéria
prima, a Petrobrás, por intermédio da Petroquisa, 
controlava duas empresas, a Copesul e a PQU, e di
vidia o controle acionário da terceira, a Copene, com 
a Norquisa, empresa formada pela associação dos 
principais consumidores da produção da central, 
com maior participação da Conepar, que hoje integra 
os ativos do Banco Económico liquidados pelo Ban
co Central. Das 35 empresas incluídas no programa 
de privatização (incluídas as centrais de matérias
prima), 25 já foram vendidas até o momento, levan
do ao agrupamento do setor em. torno de seis gran
des grupos: Grupo Odebrecht, Mariani, Suzano, Co
nepar, Unipar (grupo que conta com a participação 
da Odebrecht e Grupos Vila Velha) e lpiranga. 

O BNDES manifestou-se por diversas vezes 
mostrando-se tavorável, até indutor desse processo 
de concentração do setor petroquímica. Alega, fre
qüememema, oue sa faz necessário criar meios para 
que os grupos nacionais tenham condições de com
petir em pé de igualdade com os grandes grupos in
ternacionais, como a Dupont, Exxon, Union Carbide 
e Shell Oil, entre outros. Os instrumentos utilizados 

para induzir essa concentração, no entanto, contem
plam benefícios muito pouco transparent~s. O uso 
de moedas podres, até o final de 1995, deu-se em 
maior grau na privatização das empresas do setor 
petroquímica (92,2%), se comparado com as demais 
empresas (83,4%). Deve-se observar que o BNDES 
define, em cada leilão, o valor mínimo que terá que 
ser pago em moe,da corrente. Como resultado, o va
lor nominal dos títulos recebidos pela Petroquisa nos 
leilões atingiram R$3,5 bilhões, enquanto o valor de 
mercado dos mesmos não chega a R$1 ,8 bilhão. 

O uso de moedas podres nos leilões de privati
zação é assunto controverso porque, teoricamente, 
o livre acesso a esses ativos (o que não ocorre) po
deria conferir maior grau de competição, elevando o 
preço de venda das ações ofertadas. No setor petro
químico, onde houve maior complacência do 
BNDES com relação ao uso das moedas podres, 
essa concorrência é inibida pois o e_statuto constituti
vo das empresas dá preferência aos demais sócios 
no caso de venda de ações ordinárias por um dos 
participantes do controle acionário. O BNDES é obri
gado a oferecer as ações ordinárias (com direito a 
voto) aos parceiros da Petroquisa, definindo também 
o percentual que terá que ser pago com moeda cor
rente. 

Nos leilões de ações ordinárias de empresas 
do setor petroquímica, a ocorrência de ágio só foi 
observada em três privatizações, exatamente as 
três que estavam entre as primeiras, todas elas 
realizadas em 1992. De lá para cá, os leilões de 
privatização das empresas da área petroquímica 
não tiveram nenhum ágio. Se o leilão é necessa
riamente direcionado, e o ágio um acidente de per
curso, o uso de moedas podres é livremente arbi
trado pelo BNDES e financiado de forma extrema
mente favorável aos participantes dos leilões. O 
BNDES vende debêntures da Siderbrás e dívida 
securltizada da Portobrás (ambas extintas), que 
estão na carteira desse BNDES, financiadas pelo 
banco com dois anos de carência, pagamento de 
12% do principal nos primeiros cinco anos, os 88% 
restantes em parcelas semestrais do sexto ao dé
cimo-segundo ano e juros equivalentes a T JLP 
mais 3% a.a., incidente sobre o saldo devedor, pa
gos semestralmente. 

Observamos, novamente; que o BNDES privi
legiou o setor petroquímica com maior fluxo de finan
ciamento. Entre as 17 empresas privatizadas entre 
junho de 1992 (quando foi introduzida essa forma de 
financiamento) e final de 1995 (último dado disponí
vel), as 5 empresas em que o financiamento do 
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BNDES foi mais signific;ativo são todas do ·setor pe
troquímica, a saber: 

- Nitriflex - Valor de venda: U$26,2 milhões -
Valor financiado pelo BNDES: U$26,2 milhões, ou 
seja, 100%- Beneficiado: ltap S.A.; 

- Álcalise - Valor de venda: U$49,2 milhões -
Valor financiado pelo BNDES: U$46,9 milhões, ou 
seja, 96%- Beneficiado: Cia. Industrial do R.N.; 

- Polialden- Valor de venda: U$16,8 milhões
Valor financiado pelo BNDES: U$13,9 milhões, ou 
seja, 82%- Beneficiado: Conepar; 

- Politeno - Valor de venda: U$44,8 milhões -
Valor financiado pelo BNDES: U$35,8 milhões, ou 
seja, 80% - Beneficiados: Suzano e Conepar; 

- Ciquine - Valor de venda: U$23,7 milhões -
Valor financiado pelo BNDES: U$18,9 milhões, ou 
seja, 80% - Beneficiado: Conepar. . . _ 

Quase esgotado o processo de pnvatizaçao do 
setor, a política deliberada de f<!vorecimento chegou 
ao resultado esperado pelo BNDES, ou seja, a con
centração. Considerando o faturamento observado 
em 1994 e a participação acionária após as privati
zações, o Grupo Odebrecht figura no topo da lista de 
faturamento do setor, com U$954 milhões/ano, se
guido do Grupo Económico (Conepar), com U$300 
milhões; Grupo Ultra, com U$253 milhões; Grupo 
Suzano, com U$196 milhões; Grupo Vila Velha, com 
U$125 milhões; Grupo lpiranga, com U$100 milhões 
e Grupo Mariani, com U$89 milhões. Nesse contexto 
de concentração, a Petrobrás anuncia novos investi
mentos no setor, dentro de um "novp modelo" que 
passaria a orientar a constituição das empresas a 
serem instaladas no pólo petroquímica do Planalto 
Paulista, em Paulínia (SP). Nas centrais de maté
rias-primas, a Petrobrás deterá o controle do capital, 
com 70% das ações ordinárias. Nas empresas se
cundárias (de transformação da matéria-prima) a Pe
trobrás ficaria com 30% e seus parceiros com 70%. 

Petrobras, Elekeiroz S.A. (Grupo ltaú), Ultra
mar Participações S.A. (Grupo Ultra) e OPP-Petro
química S.A. (Grupo Odebrecht) assinaram contrato 
de constituição da Cia. Nacional de Produtos Petro
químicos. Alguns grupos que altruisticamente empe
nharam esforços e recursos (conseguidos com algu
mas facilidades) para tirar o Estado do setor, de
monstram agora uma espírito de coletividade sem 
igual ao comprometer, em prol do Brasil, seus patri
mónios em uma associação com esse parceiro inefi
ciente e perdulário - o Estado. De acordo com a ad-
jetivação inclusive desses g':lpos. _ . 

Infelizmente, a Petrobras parece nao ter se Im
portado com as cláusulas restritivas constantes nos 

estatutos das empresas privatizadas, que inibiram a 
competição nos leilões por preverem o direito de 
preferência aos demais sócios. Essas restrições fo
ram perigosamente ampliadas, pois os sócios terão 
que ser consultados quanto a participação em "no
vos investimentos ou negócios que sejam conflitan
tes com os empreendimentos petroquímicos organi
zados nos tennos desse contrato ... " A Petrobrás não 
poderá associar-se a qualquer outro grupo para rea
lizar investimentos no setor petroquímica, pois antes 
terá que oferecer o negócio, nas mesmas condições, 
aos seus parceiros. Caiu o monopólio da Petrobrás 
na exploração do petróleo, mas algumas empresas, 
três explicitamente, adquiriram o monopólio sobre os 
investimentos da Petrobrás no setor petroquímica. 
Quer dizer, é esse o modelo de concorrência prome-
tido ao Brasil! . 

Queremos registrar que vamos Impetrar uma 
ação junto ao Cade para analisar esse contrato cele
brado entre a Petrobrás e essas empresas. No nos
so entendimento, ele estabelece claramente um mo
nopólio privado da área petroquímica no Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, 
por pennuta com o Senador Jefferson Péres. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. 
Senadores, a economia brqsileira vem passando por 
drásticas transformações nesses últimos anos, como 
conseqüência da globalização, da abertura do mer
cado, da estabilização da moeda e do programa de 
privatizações. 

Enquanto o Governo fala em modernização e 
integração dos mercados, e demonstra um . eterno 
otimismo, parte considerável do setor produtiv? as
susta-se diante de perspectivas bastante sombnas. 

O País acumula, em sua balança de pagamen
tos, um déficit jamais visto, mas_ os capitais est;an
geiros a cada dia chegam em maior volume, at_r~udos 
pelo programa de privatizações e pela estabilidade 
económica. • 

Nesse confuso cenário, economistas, empresa
rios, políticos e trabalhadores analisam o p~p~l do 
Estado e do setor produtivo, procurando def!mr es
tratégias que preservem o e~presariado na~ional e 
garantam a inserção do Brasil no rol dos paises de-
senvolvidos. · 

Há uma questão, entre tantas que se colocam, 
e que me parece da maior importância, para a qu~l 
solicito a atenção dos nobres col~gas, na expect~ti
va de que sobre ela se debrucem Igualmente os tec-
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nicos do Governo e as autoridades competentes. 
Trata-se da necessidade de estabelecer, urgente
mente, uma política industrial que dê suporte às em
presas nacionais nesse contexto de. rápidas transfor
mações e de exacerbada competitividade. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa 
constatação não representa qualquer novidade; há 
mesmo quase um consenso a seu respeito. Mas tal 
é a importãncia do tema que me senti no dever de 
trazê-lo à baila nesta Egrégia Casa de Leis. 

É notório que a abertura comercial e o fenôme
no de globalização que tem provocado uma revira
volta no mercado internacional surpreenderam em 
muito o empresariado brasileiro. 

Docemente embalados pela reserva de merca
do, pelos subsídios governamentais e contando ain
da com uma receita adicional, proporcionada pela 
espiral inflacionária, os empresários brasileiros se 
descuidaram. Passaram décadas sem a preocupa
ção de qualificar mão-de-obra, de desenvolver tec
nologia e de melhorar a produtividade; e, assim, per
maneceram, enfim, despreparados para a eventuali
dade de uma competição efetiva. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando 
as transformações nos alcançaram, numerosas em
presas, e até segmentos inteiros do setor produtivo, 
foram incapazes de fazer frente à competição inter
nacional. 

Em alentada matéria sobre globalização, na 
sua edição de abril, a revista Rumos do Desenvol· 
vimento descreve esse embate: 

"O choque da abertura comercial, a in
tegração mundial de mercados e a estabili
zação alcançada com o fim da inflação sa
cudiram a economia brasileira e pegaram no _ 
contrapé as empresas, em grande parte 
despreparadas para encarar esse novo ce
nário de competição. Elas passaram a se 
confrontar com multinacionais competitivas, 
eéonõmica e financeiramente robustas, com 
fôlego para investir em tecnologia e qualida
de e com custos inferiores aos das empre
sas brasileiras". 

O novo panorama económico provocaria, in
continenti, irremediáveis seqüelas, especialmente 
para os segmentos menos competitivos. Entre os 
mais afetados, pode-se citar os segmentos calçadis
ta, têxtil e de brinquedos, além do elétrico-eletrõnico. 

As dificuldades da indústria nacional foram de
tectadas no III Enc;o_ntro Naci9nal de Estudos Estra
tégicos, que se reuniu no Rio de Janeiro, no final do 
ano passado. Especialistas e estudiosos de diversas . 

áreas congregaram-se, nesse encontro, para discutir 
a situação da nossa indústria. 

Na ocasião, citou-se o exemplo do maior fabri
cante nacional de brinquedos que, para sobreviver, 
precisou redirecionar seus negócios. Reportando de
bates e conclusões do encontro, a publicação Ca
dernos do Terceiro Mundo comentou: 

"( ..• ) Seu lado industrial adernou: agora 
é mais uma grande firma comercial importa
dora de brinquedos produzidos em outros 
países. Menos empregos, menor geração de 
renda interna, recuo de um braço produtor, 
redução espraiada para os segmentos for
necedores de insumos ... " 

Por seu turno, os investidores estrangeiros têm 
sido atraídos pelo programa de privatizações e pela 
estabilidade económica. 

De acordo com dados coletados pela econo
mista e Deputada Maria da Conceição Tavares, a 
entrada bruta de capital no País foi de 17 bilhões de 
dólares em 1992; saltou, no ano seguinte, para 32 
bilhões; em 1994, foi de 43 bilhões; em 1995, foi de 
53 bilhões; e, no ano passado, atingiu a astronómica 
cifra de 78 bilhões e 900 milhões de dólares. 

Apesar de desfrutarmos hoje de uma credibili
dade raramente registrada em nossa história, o mo
mento que vivemos inspira cuidados: do montante 
intemalizado no ano passado, apenas U$9,5 bilhões 
corresponderam a investimentos fixos. 

Segundo a Professora de Economia, "As multi
nacionais só trouxeram como crédito U$2,6 milhões. 
E o que elas investem remetem em lucros para 
fora". 

Sem qualquer intenção de lazer alarde, não 
posso ignorar as advertências de numerosos estu
diosos que se mostram receosos quanto ao desem
penho do nosso setor produtivo em face dessas re
centes transformações. 

"É ilusório acreditar que o capital estrangeiro 
vai estimular o desenvolvimento tecnológico no Bra
sil", assinalou o economista Fábio Erber, durante o 
já referido III Encontro Nacional de Estudos Estraté
gicos, reportado pela revista Cadernos do Terceiro 
Mundo. 

Por sua vez, o economista João Paulo de Al
meida Magalhães, citado pela mesma publicação, 
alerta: ·o Governo não tem estratégia para o desen
volvimento e aposta todas as suas fichas nas multi
nacionais, esquecendo-se de que a empresa privada 
nacional tem papel fundamental a desempenhar". 
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Essa observação de .numerosos economistas, 
Srªs e Srs. Senadores, coincide com a reivi1=1dicação 
de grandes parcelas do empresariado brasileiro. 

Para eles, o Governo brasileiro tem .sido ingé
nuo ao supor que pode prescindir da empresa brasi
leira e da própria presença do Estado na sua estra
tégia econômica, como se a simples entrada de ca
pitais estrangeiros nos pudesse conduzir ao desen
volvimento. 

Obviamente, nem tudo o que ocorre na econo
mia brasileira, em conseqüência da globalização e_ 
da abertura do mercado, é ruim. Não se pode negar 
que a abertura tem tido um efeito salutar para diver
sos segmentos. Assim aconteceu, por exemplo, com 
a 'invasão' dos produtos importados, que sinalizava 
para a derrocada da indústria nacional. 

Para sobreviver, os produtores brasileiros pas
saram a cortar custos e a perseguir maior competiti
vidade. 

Alguns empresários reduziram a produção e in
tensificaram o comércio de mercadorias importadas, 
enquanto outros passaram a comprar componentes 
e equipamentos no exterior, como forma de melhorar 
a produtividade. 

Também as multinacionais que aqui se instala
ram, num primeiro momento, importavam produtos 
acabados. Aos poucos, passaram a importar os in
sumos e a produzir suas mercadorias no País. O 
Brasil, descobriram, tinha um mercado considerável, 
que se tomava mais atraénte à medida que o Merco
sul ganhava consistência. Pode-se observar que, na 
seqüência desse processo, essas empresas passa
ram a ampliar sua capacidade de produção. 

Todas essas circunstâncias, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, enfatizam a necessidade de 
se pôr em execução um projeto estratégico de de
senvolvimento, que, além de contemplar o mercado 
interno e de evitar a destruição de nossa base pro
dutiva, seja suficientemente ousado para ampliar 
nossa cota de participação no mercado internacio-
nal. ~ 

O Sr. Romeu Tuma \:PFL - SP) - Senador 
Ney Suassuna, permite V. Exª um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Com 
muita satisfação, Senador Rpmeu Tuma. V. Exª ilus
trará o meu discurso com sua participação. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP)- Senador, es
tou ouvindo o discurso de V. Exª com atenção e bas
tante preocupado. Grandes indústrias conseguiram 
se adequar à realidade, às exigências do mercado, 
diminuindo custos e melhorando a qualidade nos 
seus produtos. Entretanto, como a maioria dos Se-

nadares - e V. Exª também procede assim-, visito 
sempre o interior do meu Estado e recebo, muitas 
vezes, empresários desesperados. Ainda ontem, en
tregaram-me uma carta endereçada a0 Presidente 
da República abordando o problema da indústria têx
til. Gostaria que V. Exª também se referisse às pe
quenas e médias indústrias brasileiras, que não pu
deram se adequar à nova realidade, porque a aquisi
ção de máquinas importadas estão acima de sua ca
pacidade financeira. Por conta disso, alguns setores 
estão fechando suas indústrias. Faz-se necessário 
um programa, uma estratégia de produtividade para 
atender à demanda interna e externa, e aplaudo V. 
Exª pela iniciativa, que merece ser levada em consi
deração pelo Governo e pelo Ministério da Indústria 
e do Comércio. Espero que, em breve, possamos 
ouvir V. Exª, da tribuna, comunicando que foi atendi
do pelo Governo. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB)- Muito 
obrigado. Como eu imaginava, o aparte de V. Exª 
em apoio ao meu discurso deixa-me mais fortificado. 
As indústrias têxtil e calçadista e outros setores ne
cessitam urgentemente de uma diretiva para salvar 
um grande número de empregos que estão desapa
recendo, inclusive por uma competição criminosa de 
outros países que subsidiam seus produtos. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP)- Também por 
causa do contrabando. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Exa
tamente Senador, subsídio e contrabando. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não es
tou advogando proteção permanente ou, muito me
nos, paternalismo para a indústria nacional. Reitero 
apenas que a integração da economia brasileira com 
o capital multinacional deve ser feita com cautela, 
com o indispensável controle - e não proibição - da 
entrada de capitais. 

Não é outra a reivindicação do empresariad·o 
brasileiro, definitivamente consciente de que o prote
cionismo generalizado está ·na contramão do mo
mento econômico mundial. Ao-.que me parece, o Go
verno brasileiro, tanto quantq o, empresariado nacio
nal, precisa definir suas metas e suas estratégicas 
de crescimento. 

· Durante algumas décadas, com todos os even
tuais erros que tal fato pudesse implicar, o País deu 
nítido direcionamento à atividade econômica. Assim 
foi em relação ao Plano de Metas de Juscelino Ku
bitschek, ao Plano de Ações Estratégicas do Gover
no (PAEG) e aos Planos Nacionais de Desenvolvi
mento I, II e III, no Governo Militar. 
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O PND da No:va Repl.iblica não.tin!la metas tão 
explícitas e esiratégias tão definidas, e o Plano Bra
sil em Ação, apresentado pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso no ano passado, reúne progra
mas e projetos multissetoriais •. muitos dos quais já 
contemplados na formulação do Orçamento Pluria
nual, não podendo ser considerado efetivamente um 
plano estratégico de desenvolvimento. 

Disse, há pouco, que o empresariado nacional 
ressente-se dessa definição. É o que se pode obser
var, por exemplo, no editorial de Abifina Informando, 
informativo da Associação Brasileira das Indústrias 
de Química Fina, Biotecnologia e Suas Especialida
des, em sua edição de julho. 

•com a abertura comercial ocorrida ao 
longo dos anos 90, foram drasticamente al
teradas as premissas que orientam o rela
cionamento entre o Brasil e os demais paí
ses do mundo, ao tempo em que a política 
industrial brasileira vigente até os anos 80 
foi abolida, deixando um vazio ainda não 
preenchido• - diz o editorial, acrescentando: 

•Por outro lado, se é bem verdade que 
a postura antes autoritária do agente estatal 
foi muito modificada, ainda carecemos de 
maior transparência e, mesmo, de consis
tência no processo decisório e em sua im
plementação, bem como de uma maior arti
culação govemo-setor privado em todas as 
fases do processo ( ... )" 

Causa especial perplexidade, no meio empre
sarial, a ausência de uma política de comércio exte

"riór que faéilite o aumento não apenas do volume de 
exportações, mas também da participação, na pauta, 
de produtos de maior valor agregado. 

A concentração das exportações brasileiras em 
itens de baixo valor agregado, especialmente produ
tos do setor primário ou semimanufaturados, é histó
rica. Agora, com a expansão do fluxo de comércio 
internacional, é mister que revertamos essa situa-

ção. A expectativa do empresariado brasileiro é de 
que o Governo preencha essa lacuna urgentemente, 
para que o País possa usufruir melhor dos benefí
cios proporcionados pelo Mercosul, além de prepa
rar-se para uma generalizada queda das barreiras 
comerciais no continente americano. 

Em recente reportagem sobre a necessidade 
de consolidação do Mercosul, o Correio Braziliense 
ponderava: •Ninguém tem dúvida de que no futuro 
todas as barreiras comerciais do planeta vão se 
aproximar de zero, mas é melhor preparar essa inte-

gração. competindo, antes, dentro de um bloco me
rior. • 

Em que pese a existência de algumas diver
gências em relação às datas de integração continen
tal, urge que o Brasil aumente a sua participação no 
Mercosul, preparando-se para a implantação da As
sociação de Livre Comércio das Américas - ALCA, 
que provavelmente começará a operar logo depois 
do ano2000. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recente 
estudo da Associação de Comércio Exterior do Bra
sil comprovou que as exportações brasileiras não te
riam perspectivas animadoras caso a ALCA estives
se já em operação. 

O Brasil, de acordo com o estudo, poderia au
mentar ligeiramente suas vendas de aço e suco de 
laranja - nada mais. Isso aconteceria porque nossos 
produtos industrializados não são competitivos no 
mercado internacional, embora tenham compradores 
no Mercosul. 

Essa constatação, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, não comporta dúvidas: enquanto as ven
das brasileiras ao Mercosul cresceram 28% anual
mente entre 1991 e 1995, as exportações para ou
tros países cresceram à taxa anual de 10%. Mesmo 
no âmbito do Mercosul, há que se registrar que as 
exportações brasileiras têm tido um desempenho 
apenas razoável, com a menor taxa de crescimento 
anual entre os quatro países-membros: o Uruguai re
gistrou crescimento médio anual, no período 
1991/1995, de 33%; a Argentina, de 36%; e o Para
guai, de 61 %, conforme relata a citada reportagem 
do Correio Braziliense. 

Ainda com relação às exportações, reclama o 
empresariado nacional uma atuação mais agressiva 
de nóssa diplomacia, que ainda é muito festiva e 
pouco comercial. As recentes transformações eco
nômicas encontraram governantes e empresários 
completamente despreparados para atuar nas nego
ciações internacionais. Basta dizer que o Governo 
brasileiro conta com apen?:? seis pes~oas, entre téc
nicos e diplomatas, para representá-lo nas negocia
ções do Mercosul. 

Quanto ao empresariado, foram poucos os rep
resentantes da categoria que, num passado recente, 
reagiram à acomodação e forçaram a presença de 
suas empresas no mercado externo. 

Apesar de todas essas ponderações, ninguém 
há de desconsiderar as medidas que têm sido toma
das para proteger a indústria nacional e promover o 
crescimento de nossa economia nesse novo contex
to. 
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Há que reconhecer que algumas providências 
têm sido implementadas, como a desoneração fiscal, 
o seguro de crédito ou as tentativas de redução do 
chamado "custo Brasil". 

É necessário salientar, porém, que essas açõ
es têm-se revelado inconsistentes e, muitas vezes, 
desconectadas umas das outras. Na maioria das ve
zes, refletem uma tentativa isolada de melhorar as 
vendas ao mercado externo. E apenas isso. 

Algumas das medidas que têm sido reclama
das são o estabelecimento de juros com tratamento 
diferenciado e, de modo geral, em patamares mais 
baixos; montagem de uma verdadeira estrutura de 
comércio exterior; ampliação da oferta de financia
mentos privados a longo prazo; consolidação da 
poupança interna; estabelecimento de critérios quali
tativos mais rigorosos para os investimentos estran
geiros; e medidas de longa maturação, como, por 
exemplo, maiores e mais eficazes investimentos na 
educação e na tecnologia. 

Essas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
são apenas algumas das medidas que se requerem 
para fortalecer o mercado interno e dar competitivi
dade aos produtores nacionais. 

A definição de uma política industrial consisten
te, ao lado de medidas como a estabilização econô
mica e a desconcentração da renda, consolidará o 
setor produtivo, aumentará o poder de barganha 
frente aos nossos competidores e ajudará o País a 
integrar-se, em condições privilegiadas, ao dinâmico 
.mercado de um mundo irreversivelmente globaliza-
do. . b. 

MUlto o ngado. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Com 

a palavra o Senador Carlos Bezerra. (Pausa.) 
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Vala

dares. (Pausa.) 
Com a palavra o Senador Rom~u Tuma. 
O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão" do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pouco o Se
nador Jader Barbalho ocupou a tribuna para fazer a 
comunicação sobre um ato realizado no Palácio do 
Governo, na cerimônia de lançamento do Projeto 
Casulo e sua inclusão na reforma agrária. 

Eu gostaria, como complemento ao que disse o 
Senador Jáder Barbalho, de usar a frase que o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso usou ao se re
ferir ao Congresso Nacional: "Esgotou-se a pauta 
congressual sobre a reforma agrária". E enuAciou al
guns dos projetes já aprovados nesta Casa. Entre 
eles citou o processo sumário para desapropriações, 

o ITR e outros, dizendo claramente que o Congresso 
deu toda a contribuição, necessária à im"plantação do 
Projeto de Reforma Agrária do Governo Fernando 
Henrique Cardoso. 

Reconheceu Sua Excelência, o Presidente, o 
trabalho efetivo que o Congresso lhe ofereceu para 
que, com bases legais, possa dar cumprimento ao 
Programa de Reforma Agrária. 

Mas, por falar em reforma agrária, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, vim a esta tribuna até para 
fazer uma pergunta que acredito que pode parecer 
piada para alguns, mas acho que é grave. Perguntei 
a algumas crianças em escolas do primeiro e do se
gundo graus se já viram um "bras ii". Referia-me ao 
pau-brasil, que deu nome a este País. E acredito 
que a devastação das matas e a incontrolável des
truição das nossas principais madeiras fez com que 
se 'esgotasse esta também. 

Essa lembrança trago para que ninguém pense 
que são infundadas as denúncias de destruição e 
devastação de all)plas áreas de nossas florestas, 
com a dizimação completa de espécies como o ce
dro, o mogno e o pau-rosa. Do mesmo modo como o 
pau-brasil é, hoje, apenas uma lembrança no nome 
do País, essas árvores serão, em poucos anos, ape
nas uma palavra no dicionário. A única diferença é 
que, há 500 anos, os meios pelos quais o pau-brasil 
foi extraído de nossas matas, eram infinitamente 
mais modestos que as poderosas motosserras e tra
tares que atualmente põem abaixo madeiras e flo
restas valiosíssimas. 

Um relatório da Secretaria de Assuntos Estra
tégicos - SAE, amplamente noticiado pela imprensa, 
dá conta da gravidade dessa questão. Chama a 
'''!tenção especialmente para o caso dos madeireiros 
malaios, recém-chegados e mais agressivos que ou
tros, mas que são apenas mais um componeflte 
nessa trilha de devastação. 

É preciso vermos que a exploração de madei
ras na Amazônia não começou agora, mas que o ca
minho tomado indica necessidade de se tomarem 
medidas urgentes de preservação. 

Temos que reconhecer, inicialmente, que a 
madeira da Amazônia só despertou o interesse para 
os próprios brasileiros após exauridas todas as re
servas de florestas do Sul do País. E esse esgota
mento é, também, Sris e S~s. Senadores, mais um 
sinal da gravidade da devastação. A Mata Atlântica, 
que já foi uma das mais luxuriantes do planeta, so
brevive apenas em algumas poucas reservas flores
tais. 
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No princípio, a exploração. de madeiras na 
Amazônia se restringia às áreas acessíveis por rodo
vias -particularmente no Estado do Pará. Mas, ago
ra, poderosos grupos económicos têm utilizado os 
rios como via para transportar enormes comboios de 
toras, vindas dos mais distantes recantos da Flores
ta Amazónica, numa ameaça sem precedentes. 

Desde a construção da Belém-Brasília, madei
reiras de todas as partes do País ocuparam vastas . 
regiões ao longo da estrada. Mas não apenas as 
madeireiras brasileiras, pois, desde a década de 70, 
grupos americanos, canadenses, portugueses e chi
neses têm aluado na região. Entretanto, apenas 
agora, com o esgotamento de florestas na Malásia,· 
que era uma das maiores fornecedoras do mercado 
mundial, as empresas malaias começaram a ocupar 
a Amazônia. Infelizmente, o histórico de tais madei
reiras não as recomenda em nada. O modo pelo 
qual trabalham levou ao esgotamento das-madeiras 
e à devastação, como na Tailândia, onde mais de 
90% das florestas foram destruídas; ou o Vietnã, em 
que esse percentual chega a 95%. Já em Bornéu, 
toda a floresta foi destruída. 

É preciso deixar claro que as madeiras existen
tes na Amazônia Legal podem e devem ser explora
das comercialmente. Isso, entretanto, não quer dizer 
que tal exploração seja predatória; não equivale tam
pouco a .dizer que não se busque o manejo das flo
restas para uma exploração sustentada. 

Dito isso, vejamos a gravidade da situação: 
O relatório da SAE informa que está havendo 

contrabando, extração ilegal, falsificação de guias de 
importações e compra irregular de áreas de florestas 
por grupos estrangeiros. E - mais grave - acrescen
ta que as autoridades locais, seduzidas pela movi
mentação de recursos que as madeireiras trazem, 
têm dado todo o apoio, dificultando a fiscalização por 
parte das autoridades federais. 

Pelo que se apurou, as empresas mentiram·ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais - IBAMA, ao declarar que possuíam meio 
milhão de hectares de florestas, quando, na verda
de, têm posse de quase dois milhões de hectares, 
ou seja, quatro vezes mais do que o informado. Se
gunda mentira: que extraem seis milhões de metros 
cúbicos de uma área de menos de 200 mil hectares. 
Constatou-se que a produção de madeira é cinco ve
zes maior, ou seja, cerca de 30 milhões de metros 
cúbicos, o que, naturalmente, exige uma área maior 
que a declarada 

O relatório da SAE traz outros dados alarman
tes, como o de que 80% da madeira comercializada 

na Amazônia provém de extração ilegal e predatória; 
que há um desperdício de dois terços das ·árvores. 
E, pelo volume de madeira extraída anualmente - 60 
milhões de metros cúbicos - seria necessário deixar 
intocado um grande trecho de florestas, para que 
não tenhamos em breve a desertificação da área, 
pois, como todos sabem, pelas características do 
solo, as florestas tropicais exigem um tempo maior 
de regeneração. 

Há que se ver que pouco mais de uma dezena 
de espécies de madeiras são exploradas comercial
mente para exportação. Obviamente, a extração des
sas madeiras selecionadas, como o mogno, leva à 
derrubada de enormes extensões em volta de cada 
área. As conseqüências para o restante das espécies 
vegetais e para toda a fauna são desastrosas. 

Entretanto -é preciso que se diga -, é possível 
extrair madeiras sem danificar as florestas. Para 
conduzir um processo assim, foi- criado o selo 
Smartwood, o equivalente ecológico do ISO 9000. 
Para obter esse selo, a empresa precisa cumprir 
uma série de processos de manejo para preservar a 
floresta. Para pelo menos uma das empresas da re
gião, que obteve o selo, tal estratégia vale a pena, 
pois acaba de fechar um contrato milionário com a Ale
manha, um país que se recusavá a comprar madeira 
de países que se utilizam de meios predatórios. 

Os custos de tal manejo podem se incluídos no 
preço da madeira como uma espécie de imposto 
ecológico, que, dada a nobreza das madeiras, seria 
tolerado pelo mercado. 

Outra providência a ser tomada para tomar 
mais racional a exploração da madeira é incorporar 
outras árvores à pauta de exportação, além das es
pécies mais conhecidas, como o mogno, a maçaran
duba, o cedro, o freijó, o ipê e a sucupira. Para tanto, 
é preciso que os centros tecnológicos de aproveita
mento da madeira desenvolvam e divulguem suas 
pesquisas sobre uso de outras espécies. 

Mas, infelizmente, Sr"s e Srs. Senadores, não 
são apenas as madeiras nobres que têm sido alvo 
de apropriação por grupos estrangeiros. Outro as
sunto que merece atenção é a chamada biopirataria, 
ou seja, exploração ilegal de recursos biológicos 
para a produção de medicamentos, vacinas e cos
méticos. Muitas têm sido as denúncias de laborató
rios estrangeiros que têm registrádo patentes de pro
dutos baseados no conhecimento dos povos indíge
nas, utilizando-se de matéria-prima encontrada em 
terras brasileiras, particularmente na Amazônia. 

Alguns medicamentos já são comercializados, 
sendo que um deles - para controle da pressão arte-



Setembro de I 997 ANAIS DO SENADO ~ERAL 619 

rial - tem como base o veneno da jararaca·; outro 
que também é comercializado por poderosa ml\ltina
cional- indicado para o tratamento de leucemia e tu
mores - é feito a partir da flor boa-noite. Um labora
tório da Califórnia, Estados Unidos, vem pesquisan
do sete mil plantas da Amazônia e desenvolveu pelo 
menos dois medicam~ntos que estão em testes e 
que têm um público potencial de 50 milhões de pes
soas apenas nos Estados Unidos. 

No mundo inteiro há laboratórios pesquisando 
princípios ativos para medicamentos com base no 
conhecimento dos povos tradicionais da floresta, uti
lizando-se de plantas da flora brasileira, mas não há 
nenhuma garantia de que o Brasil ou as populações 
indígenas venham a ser beneficiadas com o resulta
do comercial desses produtos. Ressalte-se que a 
pesquisa que leva a um medicamento sai infinita
mente mais barata para os laboratórios quando par
tem de droga já conhecida. Um novo medicamento 
pode levar dez anos para ser desenvolvido e consu
mir até US$ 350 milhões; mas, se o laboratório in
dustrializa um droga já usada pelos indígenas, eco
nomiza até US$ 300 milhões. 

Infelizmente, um acordo assinado por ocasião 
da Rio 92 não vem sendo cumprido. Tal acordo ga
rante o pagamento de royalties às comunidades in
dígenas, quandô a indústria se utiliza de conheci
mento ou de matéria-prima desses povos. 

Essas são algumas das preocupações que te
nho com relação à preservação dos recursos nacio
nais e que, creio, exigem uma resposta não só do 
Governo mas também da sociedade. 

Quanto à questão da madeira, o mínimo que 
se espera do Governo Federal é que dê aos órgãos 
de meio ambiente a infra-estrutura suficiente para 
dar conta das tarefas de fiscalização exigidas. Dos 
Governos e autoridades locais, do Governador ao 
Vereador, é preciso uma postura mais comprometida 
com objetivos a longo prazo, evitando a devastação 
das áreas florestais e buscando outros meios de ob
ter recursos para a região. 

Quanto à biopirataria, é preciso que o Congres
so Nacional aprove as leis que assegurem o cumpri
mento dos acordos internacionais, para preservar os 
direitos das pe>pulações indígenas e do País em rela
ção a seus recursos naturais. 

Visto que os recursos da amazônia, devido à ri
queza da biodiversidade, são potencialmente utilizá
veis para obter novos medicamentos, devem-se in
centivar as pesquisas científicas. Os resultados de 
tais pesquisas, obviamente, só poderão ser úteis se 
industrializados. Daí a necessidade de os industriais 

investirem na produção de medicamentos fitoterápi
cos da Região Amazónica. 

Mas os recursos naturais brasileiros continua
rão a ser pirateados, se a sociedade não encarar 
isso como uma questão nacional a ser resolvida. 

É preciso que os meios de comunicação, com 
o poder que têm, esclareçam as populações locais 
sobre a necessidade de exigirem os seus direitos so
bre os conhecimentos e matérias-primas de que dis
põem, evitando serem vitimadas por pessoas ines
crupulosas. 

Creio que, dentro de um processo de globaliza
ção como o que vivemos, o sentimento de defesa 
dos recursos nacionais deve prevalecer, pois só os 
países cujo povo tem esse sentimento fortemente ar
raigado têm-se projetado para além das fronteiras. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)- Con

cedo a palavra ào nobre Senador Jefferson Péres. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Otoniel 
Machado. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em 
pronunciamento que fiz desta tribuna em 1 9 de ju
nho último, afirmei que o Plano de Safra 97/98, en
tão ·recentemente anunciado pelo Ministério da Agri
cultura, poderia ser uma boa notícia para o setor 
agropecuário nacional, apesar de ainda ser uma res
posta um tanto tímida a um segmento económico 
que, além de sustentar o Plano Real, era e ainda é o 
único a apresentar superávit na Balança Comercial. 

Naquela ocasião, alertei para o fato de que a 
agricultura brasileira não poderia continuar sendo 
conduzida por ações emergenciais, para atender a 
situações meramente conjunturais. Disse que o País 
precisa de uma política agrícola séria, consistente e 
amplamente debatida com o setor produtivo, confor
me determina a nossa legislação. 

Hoje, plenamente convicto de minhas palavras 
de três meses passados, devo dizer que, como rep
resentante nesta Casa de um Estado que ainda tem 
na agropecuária sua maior expressão económica, as 
atuais circunstâncias obrigam-me a este alerta às 
autoridades do Executivo brasileiro. Um alerta que 
representa a unanimidade das vozes do campo, que 
traduz as preocupações do agropecuarista brasileiro 
e que traz consigo as esperanças de uma sempre 
crescente geração de riquezas para o Brasil. 

Ocorre, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
que os R$12 bilhões que seriam destinados ao fi-
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nanciamento da produção e da comercialização da 
próxima safra agrícola ainda não foram colocados à 
disposição dos agricultores brasileiros. Esse fato já 
está criando dificuldades para aqueles que, confian
tes nas propostas oficiais, despenderam recursos 
próprios no p~eparo da tenra e na aquisição de insu
mos. Caso não sejam agilizadas as providências no 
sentido de disponibilizar o financiamento, os núme
ros de nossa safra agrícola podem ficar seriamente 
comprometidos num momento muito especial de 
nossa economia. Nada seria mais inoportuno para o 
Brasil do que ver a nossa já deficitária balança co
mercial onerada também pela importação de grãos. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Permite-me 
V. Exª um aparte? 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO) -
Com prazer, ouço V. E>r-. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP) -Sr. Senador, 
enfoca V. E>r- um ponto importantíssimo. Veja como 
é entusiasmante observarmos que os Senadores 
acompanham a vida nacional e dedicam-se a apre
sentar ao Governo as suas aflições com o futuro do 
País. Ainda esta semana, trouxe ao Senador Osmar 
Dias, que é um estudioso em matéria de agricultura, a 
grande preocupação nos meios rurais tanto da agroin
dústria quanto da agropecuária, com o défiCit de grãos 
que o Brasil vai ter que importar em razão da falta de 
eficácia na produção. E V. Exª traz ao conhecimento 
desta Casa as razões que provavelmente levam o 
País a um déficit Quando se fala em déficit da balança 
económica, quantos dólares exportam-se e quantos se 
importam - esta diferença tem angustiado com o risco 
do Plano Real -, pergunto-me se valeria a pena a esta
bilidade económica se não houver a estabilidade ali
mentar. Pode ser uma expressão chula, vazia, de 
quem não está tratando em termos técnicos, mas a 
população nos entende. Há pouco, o Líder do PMDB 
se referiu ao que o Presidente se referiu, na instalação 
do Projeto Casulo, ao apoio que recebeu do Congres
so e do Senado. Tenho conversado com o Ministro Ar
lindo Porto, que é um entendido em matéria agrícola, e 
tem buscado, por meio de seu Ministério, o que V. Exª 
vem aqui reclamar. Dizem os entendidos: ou se planta 
na data certa, no tempo e na hora certa e se financia a 
colheita, a armazenagem, ou se põe tudo a perder. É o 
que dizem aqueles que conhecem a matéria. De que 
adianta distribuir tenra se não há verba para produzir? 
Hoje, temos o Movimento dos Sem-Tenra querendo 
terra; amanhã, provavelmente, teremos os com tenra 
sem ter o que produzir e talvez sem o que comer. Não 
é crítica ao Governo, porque sei que tem buscado co
locar à disposição dos produtores a verba na hora 
certa. Mas, se há os sem-terra, provavelmente es
ses a que V. Exª !!e refere e~ seu pronunciamento 
poderão vir a ser sem-tenra também,· pois, faltando a 

verba necessária, já alocada, mas ainda não distri
buída, poderão perder a safra, e o Brasil terá de im
portar mais um pouco de produtos. Tomara que o 
clamor de V. E>r- atravesse a rua e seja ouvido no 
Ministério competente. 

O SR. OTONIEL MACHADO - Meu caro Se
nador, cada dia que passa, durante o nosso convívio 
diário, passo a ter mais simpatia e mais admiração 
por seu trabalho nesta Casa. 

Há bem poucos minutos, outro Senador defen
dia a devastação criminosa da selva amazónica, de
fendia a exploração, também ilegal, da fitoterapia e de 
medicamentos. Sabemos que são levados daqui pro
dutos caríssimos, como a pilocarpina, digitoxina e ou
tros mais. Eles nem sequer nos deixam a experiência. 

Fico muito satisfeito em ver nosso Senador Ro
meu Tuma interessar-se por esta tão sofrida pecuá
ria que atravessa as maiores angústias ao enfrentar 
financiamentos com juros altos. Neste momento, 
com sua ajuda e participação, fazemos um apelo às 
autoridades governamentais para que repassem as 
verbas necessárias para a nossa classe agropecua
rista. Agradecemos as palavras de V. E>r-. 

Há algumas premissas que devem ser conside
radas, no caso do retardamento da liberação de re
cursos para o financiamento da agricultura. Uma de
las é inquestionável: o calendário agrícola não pode 
esperar pelo calendário fiscaL A época de plantio não 
depende da vontade do produtor nem dos agentes fi
nanciadores. Uma desatenção nesse sentido representa 
um prejuízo incalculável ao setor agrícola e, conseqüen
temente, ao País. Incluam-se aí, além das infelizes de
corrências econômicas, as decorrências sociais, muitas 
vezes suficientemente trágicas e de difícil recuperação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero trazer 
ao conhecimento do V. Exªs alguns números apura
dos em meu Estado de Goiás, onde está previsto o 
plantio em três milhões de hectares, o que correspon
deria à necessidade de R$750 milhões destinados ao 
financiamento da próxima safra agrícola. Porém, ape
nas R$62 milhões foram efetivamente disponibilizados 
até este momento. Isso significa menos de 10% do to
tal, quando, na pior da hipótese, dentro daquilo que po
deríamos chamar de "financiamento histórico", ou seja, 
os recursos destinados para essa finalidade em tem
pos mais ·difíceis da economia, a expectativa sugeriria 
um número próximo dos R$ 375 milhões, correspon
dentes à metade do valor iniciaL 

Eu perguntaria: como garantir o plantio nesses 
três milhões de hectares já preparados em Goiás, 
Estado responsável por 10% do total da produção 
nacional de grãos? 

Sem dúvida, a preocupação será bem maior se 
incluirmos nesse quadro os produtores de todos os 
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demais Estados brasileiros, que enfrentam a mesma 
dificuldade para contratar seus financiamentos. 

Além disso, reconheça-se que uma grande par
te da inadimplência do produtor rural tem como cau
sa exatamente o atraso na liberação de recursos 
para o financiamento agrícola. Esse atraso faz com 
que o agricultor, com a terra já preparada e com os 
insumos adquiridos antecipadamente, efetue o plan
tio em momento inadequado, com maiores riscos e, 
na maioria das vezes, ocorre a frustração no mo
mento da colheita. 

Repito, portanto, minhas palavras anteriores: a 
agricultura não pode ser conduzida por ações mera
mente emergenciais. O País preci"a urgentemente 
de uma sólida e confiável política agrícola. 

Resta-me, portanto, fazer um veemente apelo 
às autoridades do meu País: dirijam suas atenções 
à agricultura brasileira enquanto há tempo; com
preendam que a mais rápida e eficiente resposta 
que se pode dar aos problemas de nossa econo
mia está em nossa produção agrícola; não rele
guem a plano secundário as questões que afligem 
o homem do campo, pois é do resultado de sua la
buta e de sua capacidade de enfrentar todas as di
ficuldades que provem o nosso tão desvalorizado 
porém vital alimento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - So

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen
do redação final, que, nos termos do Regimento ln
temo, passo a ler. 

É lido o seguinte: 

PARECER Nº 517, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nº102, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 102, de 1997, que auto
riza o Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul - LGTRS, cujos recursos serão destinados à li
quidação da oitava parcela, bem como da correção 
monetária relativa à sexta e sétima parcelas, todas 
de precatá rios judiciais. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setem
bro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presi
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Lucidio 
Portella - Joel de Hollanda. 

ANEXO AO PARECER Nº 517, DE 1997 

Faço -saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997 

Autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a emitir Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio Grande Sul - LFTRS, 
cujos recursos serão destinados à liquida
ção da oitava parcela, bem como da corre
ção monetária relativa à sexta e sétima par
celas, todas de precatórios judiciais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado do Rio Grande do Sul autori

zado a admitir Letras Financeiras do Tesouro doEs
tado do Rio Grande do Sul - LFTRS, cujos recursos 
serão destinados à liquidação da oitava parcela, 
bem como da correção monetária relativa à sexta e 
sétima parcelas, todas de precatá rios judiciais. 

Art. 2º As emissões de títulos referidas no arti
go anterior serão realizadas com as seguintes carac
terísticas e condições financeiras: 

a) quantidade: 12.487 LFTRS; 
b} modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: cinco anos; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (um mil reais) -

CETIP; 
f) previsão de colocação e vencimento dos títu

los a serem emitidos: 
CETIP 

Data-Base Vencimento Quantidade Tl.J:!.o 

12-8-1996 15-5-2001 12.487 p 

g) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislativa: Leis nºs 4~5. de 15 
de dezembro de 1972, e 8:822, de 15 de fevereiro 
de 1989, e Decretos n2s 33.155, de 31 de março de 
1989, e 36.936, de 16 de outubro de 1996. 

§ 12 A emissão autorizada por esta r 
esolução somente será registrada e colocad,. 

no 'mercado de títulos no exato montante das despe
sas com o pagamento dos débitos judiciais 2' '!'adrv 

em sentenças transitadas em julgado, previamente 
apresentadas ao Banco Cent·~l do "'?.si!. or-~-,r ... · 
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do-se ainda o disposto no parágrafo único do art. 33 
do Ato da Disposições Constitucionais .Transitórias e 
no§ 4Q do art. 16 da Resolução nQ 69,·de 1995, ·do 
Senado Federal. 

§ 2" A publicação do anúncio do leilão para oferta 
dos títulos referidos neste artigo será feita com antece
dência mínima de três dias de sua realização. 

§ 39 O Estado do Rio Grande do Sul encami
nhará ao Senado Federal, para exame da Comissão 
de Assuntos Económicos, toda a documentação re
ferente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta 
resolução. 

Art. 3Q O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federal, no prazo máximo de catorze 
dias após concluída a operação de emissão dos títu
los autorizada nesta resolução, para exame da Co
missão de Assuntos Económicos, todos os registras 
de compra e venda dos títulos, até o tomador final, 
bem como a efetivação de sua venda definitiva. 

Art. 42 A autorização concedida por esta reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, contado a partir de sua publi
cação. 

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O 
parecer lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Os 
Srs. Senadores Gilberto Miranda, José lgnácio Fer
reira, Roberto Freire, Carlos Bezerra enviaram dis
cursos à Mesa para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex•s serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
desta Casa, no momento, com o único objetivo de 
solicitar que passe a constar dos anais do Senado 
Federal o notável artigo do ilustre Professor Raul 
Cutait, intitulado Saúde Privada: qual o caminho?, 
publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição de 16 
de setembro de 1997, cuja cópia anexo. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. GILBERTO MIRANDA EM SEU DIS
CURSO: 

SAÚDE PRIVADA: QUAL O CAMINHO? 

Raul Cutait 
Finalmente, entrou na pauta do Congresso Nacional a dis· 

cussão efetiva sobre a regulamentação do setor privado d:;t saúde. 
Inúmeros projetes procuram definir o que regularmentar e corno. 

Sem dúvida, o que vier a ser aprovado afetará a vida de 
considerável parcela da população, que vê a atenção privada 
como uma atraente aitemativa ao sistema público - o qual, em 

muitaS situações, tem se mostrado incapaz de oferecer acesso e 
qualidade condizentes com os anseios dos cidadães. 

cerCa da 40 milhões de braSileiros usufruem de alguma 
forma de assistência privada, em geral acreditando ter direitos 
acima do que realmente lhes é oferecido. Exclusões fazem parte 
do jogo, mas nem sempre são apresentadas ao usuârio com a 
devida clareza. 

Por outro lado, coibição de exames durante a investigação 
diagnóstica, acesso negado a determinados tipos de tratamento e 
limitações excessivas quanto às internações hospitalares e de UTI 
geram diariamente conflitos entre usuários e fontes pagadoras. 

Além disso, períodos de carência prolongados e intransfe
riveis, perda dos direitos com a saída ou a mudança de emprego 
e valores crescentes de mensalidades com a idade são alguns 
dos atuais problemas relacionados ao setor privado. 

Sem dúvida, é necessário um balizamento urgente, para 
que os direitos dos usuários sejam conhecidos e respeitados. A 
não-regulamentação tem mantido uma situação inaceitável, que é 
extremamente cõmoda para as más fontes pagadoras. pródigas 

·em desmazelas em relação aos seus usuários. 
Ao se analisarem algumas das propcstas mais relevantes 

que tramitam na Câmara, fica a impressão de que falta aprofunda
mento na avaliação das implicações de alguna tópicos relevantes. 

A quem cabe a normatização e a fiscalização do setor pri· 
vado? Que regras devem contemplar a já existente segmentação 
do mercado privado? Que regras devem nortear a relação entre 
prestadores de serviços e fontes pagadoras? Como regulamentar 
possíveis negociações entre grupos de consumidores e agentes 
financeiros (prevista no plano de Clinton)? Em especial, a cober· 
tura privada deve ser universal -isto é, sem exclusões? 

Essa última questão é crucial. com implicações ideológicas 
e de ordem econõmica. Do ponto de vista idealístico, é preciso 
aceitar a proposição da cobertura universal -até porque, se factí· 
vel, desafogaria o SUS de dispendiosos atendimentos de alta 
complexidade. Assim, pelo menos teoricamente, o governo pode
ria direcionar uma maior parcela dos recursos aplicados para pro
teger os mais necessitados. Entretanto, a pergunta prática é: a 
que custo para o usuário? Que parcela da população poderá usu
fruir da atenção privada nesse~ moldes? 

Não creio que seja possível viabilizar economicamente a 
proposta da cobertura universal. que poderá se tomar extrema· 
mente elitizante ~los seus custos. Em termos práticos, receio 
que tal proposta implicará encolhimento do setor privado e conse
quente aumento do número de usuários do SUS. que já caminha 
com dificuldade. Propostas intermediárias, como a da criação de 
•ces~ básicas• nos quais alguns serviços devem ser obrigatoria
mente oferecidos, merecem ainda discussão. 

O setor privado não tem que ser masacrado ou inviabiliza
do. Sua capacidade de investimento e de desenvolvimento não 
pode 'ser desprezada. O que o setor realmente necessita é de 

-uma adequada regulamentaçã!l, .a fim de que_ aqueles que o ele
gem e o servem não sejam enganados ou manipulatlos, como 
vem constantemente ocorrendo. 

Compete ao governo não só regulamentar como também 
balizar o desenvolvimento do setor privado da saúde, de modo 
que ele seja entendido não como um problema, mas sim como 
um importante aliado na evolução do sistema brasileiro de saúde. 

Raul Cutait, 47, cirurgião gastroenterologista, é professcr·asso
ciado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da 
USP (Universidade de São Paulo) e presidente do IDS (Instituto 
para o Desenvolvimento da Saúde). Foi secretário da Saúde do 
município de São Paulo (administração Paulo Maluf). 
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O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, pela primei
ra vez em 102 anos de história, a Aliança Cooperati
va Internacional - ACI elegeu um brasileiro, o Sr. 
Roberto Rodrigues, comó seu presidente. O aconte
cimento materializou-se ontem, em Genebra, na Suí
ça, durante a realização da assembléia da ACL 

Esse evento honra sobremaneira nosso País, 
em particular o movimento cooperativista brasileiro, 
do qual Roberto Rodrigues é um dos pilares, pela in
teligência e pelos esforços que lhe dedicou por lon
gos anos, inclusive nos últimos tempos, quando es
teve ocupado no posto de presidente da Aliança 
Cooperativa Internacional para as Américas. 

Sua folha de serviços credencia-o sobejamente 
para o cargo. Como empresário rural bem sucedido, 
sempre assumiu e desempenhou funções de lideran
ça no setor agrícola. Destaco a função de membro 
do Conselho Monetário Nacional, do Conselho de 
Crédito Rural e do Conselho de Política Agrícola e 
Empresarial de Competitividade, além de Secretário 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo e Presidente da Sociedade Rural Brasileira. 

Como produtor rural, sempre pautou sua atuação 
voltado de modo especial para a formação dos recur
sos humanos, para a incorporação de novas tecnolo
gias na agricultura e para a defesa do meio ambiente. 

Quero neste momento, unir-me a todos os coo
perativistas brasileiros na satisfação, na alegria pro
porcionada por essa eleição, seja porque ela distin
gue o Brasil, seja porque representa a coroação do 
trabalho de um homem empreendedor, verdadeiro 
missionário do cooperativismo que nunca mediu es
forços na caracterização de seu trabalho como apelo 
constante à união para progredir. 

No Brasil, especialmente à frente da Organiza
ção das Cooperativas Brasileiras - OCB, Roberto 
Rodrigues projetou-se como grande articulador. Arti
culou o movimento cooperativista_ elevando-o a gran
de exponência e deu projeção ao setor agrícola na
cional, por meio de realizações concretas, colocando 
a agricultura brasileira em posição de destaque no 
cenário mundial. 

Foi criador e secretário-geral da Frente Ampla 
da Agropecuária Brasileira, em cujo âmbito nasceu o 
conceito de agronegócio, hoje difundido e marcante 
de uma ação que contempla horizontes novos e de 
vanguarda no campo da produção agrícola e da va
lorização dos produtos no mercado, com uma visão 
de autosustentação e crescimento. 

Durante os trabalhos da Constituinte de 1988 e 
com base nas conclusões do X Congresso Brasileiro 

de Cooperativismo, por ele mesmo presidido, influiu 
poSitivamente na formação da Frente Parlamentar 
do Cooperativismo, constituída de 217 parlamenta
res, de que resultaram algumas emendas singular
mente importantes para o cooperativismo. 

A eleição de Roberto Rodrigues constitui um 
raro estímulo às cooperativas do Brasil. Abre novas 
oportunidades de negócios internacionais nesta era 
da globalização, que é considerada por Roberto Rodri
gues um "processo dinâmico em andamento", capaz 
de provocar problemas aos países e a setores econó
micos, dos quais o mais grave é o desemprego estru
tural. Segundo ele, "quem se aprovetla da globalização 
e da liderança nos mercados não é o maior, nem o 
mais rico, nem o mais forte, mas o mais agíl, o mais 
eficiente, aquele que consegue identificar as mudan
ç~. selecionar corretamente as tendências e se in
serir mais rapidamente na melhor delas". 

O cooperativismo, contexto de utopias, de cria
tividade e de ação que sempre marcou a atividade 
de Roberto Rodrigues, de acordo com sua visão, 
precisa mergulhar com força na questão do desem
prego estrutural provocado pela globalização. "As 
cooperativas de trabalho podem ser a grande res
posta•, afirma, desde que se modernizem, se profis
sionalizem, sem que os associados percam o contro
le e as abandonem por falta de transparência e de 
programas claros e exeqüíveis. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, registro, então, com especial regozijo esse 
evento e parabenizo os cooperativados brasileiros 
na pessoa de Roberto Rodrigues. Formulo votos de 
pleno êxito à frente dessa nova missão, engrandece
dora do Brasil e benéfica a todos os que se dedicam 
à produção agrícola em nosso País. 

Era o que tinha a dizer! 
Muito obrigado. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE) - Sr. 

Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, Gostaria de dei
xar registrada aqui minha solidariedade ao Governo 
do Amapá na questão da liquidação extra-judicial do 
Banco Estadual do Amapá- BANAP. O Vice-gover
nador do Estado, Sr. lldegardo Alencar, enviou-me 
diversos documentos, inclusive reportagens na im
prensa, que demonstram a forma intempestiva e 
desrespeitosa com que o Governo Federal, por meio 
do Banco Central, interferiu naquele Banco. Note-se 
que tal desrepeito não é atitude rara quando os Es
tados em questão são os do Norte ou do Nordeste, 
vistos e tratados sempre de maneira discriminatória. 

A fraude de US$6 milhões contra investidores 
estrangeiros em lançamento de títulos do BANAP só 
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pôde ser abortada pelo Banco Central graças à ~ção 
do governo do Estado, ·que identificou a ,falcatrua, 
suspendeu a operação e iniciou as investigações. 
Foi o próprio BANAP quem pediu confinnação ao 
Banco Central dos documentos falsos que estavam 
sendo utilizados, e já havia inclusive a_uditores do 
Bacen acompanhando as investigações. Apressada
mente, o Bacen promove a liquidação extra-judicial 
do Banap sem levar em conta as negociações entre 
o governo do Estado e o próprio Bacen para capitali- · 
zar o Banco do Estado e, assim, recuperá-lo. Além 
disso, o alarde criado só serviu para dispersar a qua
drilha, que poderia ter sido desmantelada. 

Deixo não só registrada minha solidariedade 
ao Governador, ao seu Vice e ao povo do Amapá, 
como faço também um questionamento: será que o 
Banco Central teria a mesma atitude se a história 
acontecesse em Minas, São Paulo ou Rio Grande do 
Sul, mesmo que os governos desses Estados não ti
vessem cancelado a operação fraudulenta, como 
aconteceu no Amapá? A resposta, infelizmente, é não. 
O pacto federativo não funciona igualmente para todos 
os Estados e, lamentavelmente, o governo federal não 
reserva a mesma cautela e respeito para nós, do Norte 
e Nordeste, que guarda para o restante do País. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nos dias 27 e 
28 próximos, a Prefeitura de Cáceres, no Mato Gros
so, estará promovendo, nas piscosas águas do Rio 
Paraguai, o XVIII Festival Internacional de Pesca 

EsSe é um acontecimento que já faz parte do ca
lendário turístico de Cáceres e, a cada ano, cresce de im
portância e projeção além-fronteiras do Estado e do Bra
sil, tantos são os visitantes de t~ as procedências que 
para lá se dirigem nos dias do festival. Pela sua magnitu
de, já figura até no Guiness, o livro dos recordes, como o 
maior evento dessa natureza, em todo o mundo. 

Sempre fui um entusiasta desse festival, por 
causa do espírito que motiva a sua realização: pro
mover o reconhecimento e o conhecimento das leis 
de pesca, combater as ações predatórias e poluen
tes dos rios e desenvolver a consciência de preser
vação do meio ambiente. Mais importante do que 
capturar o maior peixe é poder conhecer toda a exu-

-berante beleza do pantanal, é conscientizar-se da 
necessidade de preservar a imensa riqueza natural 
que pulula em toda a sua extensão. Um detalhe im
portante é que, por ser essa uma modalidade de 
pesca esportiva, todos os peixes fisgados devem ser 
devolvidos, ainda vivos, ao rio. 

Em decorrência da sua localização e da boa in
fra-estrutura que oferece aos forasteiros, a cidade de 
Cárceres está se transfonnando num pólo de con-

vergência para aqueles. que desejam êonhecer e 
desfrutar. d.a imensa beleza natural do pantanal 
mato-grossense. O ecoturismo, tão divulgado e ba
dalado nos dias atuais, pode ser aí praticado em 
toda a sua amplitude. Os visitantes dispõem de ho
téis, pousadas, barcos-hotéis, chalés flutuantes e 
hotéis-fazenda, em que podem desfrutar de todo o 
conforto e comodidade, enquanto usufruem de tudo 
o que a natureza tem para lhes oferecer. 

Recentemente, para aumentar mais ainda essa 
comodidade, foi inaugurado na cidade um novo 
aeroporto, que pennite o pouso e a decolagem d~ 
aeronaves de grande porte. Todavia, a grande movi
mentação aí processada já está ~ exigir ~ sua tra~~
fonnaÇão em aeroport? internacional, p01~_, na prati
ca, assim já e, dado o mtenso fluxo de aVIoes de ou
tros países que por lá transitam. Justifica ainda essa 
mudança de categoria o fato de Cárceres ser o porto 
mais ao norte do Mercosul, fazer fronteira com a Bo
lívia e constituir-se em ponto estratégico para o fo
mento do comércio exterior do Brasil com os seus vi
zinhos, notadamente Bolívia, Equador e Chile. 

Com essa transfonnação, fatalmente a cidade 
passaria a contar com mais atenção d~ R_eceita Fe
deral e da Polícia Federal, o que sena Importante 
para a prevenção do contrabando, ~o cor:nércio i~e
gal de animais e da prevenção do trafego mternaclo
nal de drogas. Paralelamente, o Ministério da Saúde, 
contribuiria para a não-proliferação de endemias, e a 
fiscalização da vigilância sanitária e animal, eletuada 
pelo Ministério da Agricultura, garantiria a qualidade dos 
pescados e de outros alimentos aí comercializados. 

Por tudo isso, a internacionalização do aero
porto de Cárceres passa a ser uma imposição d~ 
realidade. Não há como retroceder no desenvolvi
mento ecoturístico da região, nem como impedir 
que as facilidades que o tráfego aéreo propor~io
nam sejam utilizadas em prol do progresso da crda
de e de toda a região, que tem em Cárceres o seu 
ponto de convergência. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, já tomei a iniciativa de encaminhar of_ício 
ao Senhor Ministro da Aeronáutica, Tenente-Bnga
deiro-do-Ar Lélio Viana Lobo, propóndo essa inter
nacionalização. Desta tribuna, venho reiterar o pe
dido e propor que Sua Excelência encaminhe aos 
Ministérios competentes avisos ministeriais, solici
tando a efetivação das providências que determi
nem essa modificação. 

Não tenho dúvidas de que essa medida será 
benéfica não só para a cidade e região, mas tam
bém para o País, que terá aí mais um elo de ligação 
com os seus vizinhos latino-americanos. 

Muito obrigado! 
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.O SR. PRESIDENTE {Joel de Hollanda} - Nada mais havendo a tratar, 
a Presidência vai encerrar os' trabaihos, designando para a sessão deliberativa 
ordinária de terça-feira, dia 23 do corrente, às quatorze horas e trinta minutos, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Dia 23.9.97, terça-feira, às 14h 30min: Sessão deliberativa ordinária 

Hora do Expediente: O tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente será dedicado a 
comemorar a abertura da Semana Nacional do Jovem, criada pela Lei no 
8.680, de 13 de julho de 1993, e a homenagear o Instituto Internacional da 
Juventude para o Desenvolvimento. 

Proposição 
(Autor/N° Origem) 

1 
Proposta de Emen
da à Constituição n° 
]3. de 1996 

(n° 33/95, na Câma
ra dos Deputados) 

Presidente da Repú
blica 

2 
Proposta de Emen
da à Constituição n° 
14. de 1996 

Roberto Freire e 
outros 

3 
Projeto de Resolu
ção 11° 118. de 1997 

Comissão de As
suntos Económicos 

(Requerimento no 622/97, do Senador Valmir Campelo e outros) 
Oradores inscritos: Valmir Campelo, Benedita da Silva, Francelina Pereira. 

Ementa I Instrução 

Modifica o sistema de previdência social, estabelece nor
mas de transição e dá outras providências. 

Pareceres: 
- n" 390/97-CCJ. Relator: Senador Beni V eras, favorável. 
nos termos da Emenda n° 1-CCJ (substitutivo); e 
- n° 468/97-CCJ, Relator: Senador Beni Veras, sobre as 
emendas de Plenário, favorável integralmente às de n°S 
26. 27. 38 e 48; parcialmente às de n°s 2. 3. 4, 14, 23 e 
42; nos tennos de substitutivo que oferece~ e contrário às 
de n°s 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 
40. 41, 43, 44, 45, 46, 47,49 e 50. 

(Tramitando em conjunto com a PEC 14/96) 
Modifica o sistema de previdência social instituindo o re
gime básico unificado, dispõe sobre regime complementar 
público e privado, estabelece nonnas de transição no Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras 
providências. 

(Tramitando em conjunto com o item anterior) 

Concede autorização global aos Estados e ao Distrito Fe
deral para contratar subempréstimo com a Caixa Econó
mica I'ederal, na qualidade de agente financeiro da União, 
no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Administra
ção Fiscal para os Estados Brasileiros - PNAFE. 

Apresentado como conclusão do Parecer n° 492/97-CAE, 
Relator: Senador Vilson Kleinübing. 

Informações 

Votação, em primeiro turno. 

(Votação nominal) 

(Em virtude de adiamento) 

Votação, exn primeiro turno. 

(Votação nominal) 

(Em virtude de adiamento) 

Discussão. em turno único. 

Em regime de urgência. nos 
termos do Requerimento n° 
786/97- an. 336. "b". 
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PrOJIOsição 
(Autor/N" Origem) 

.f 
Projeto de Resolu
ção n" 86. de 1997 

Comissão de As
suntos Econômicos 

5 
Projeto de Lei do 
Senado n° 41, de 
1996 
Flaviano Melo 

6 
Projeto de Decreto 
LegislatiVO n° 70, 
de 1993 

(n° 322/93. na Câ
mara dos Deputa
dos) 

7 
Projeto de Decreto 
Legislativo n• 22. 
de 1994 

(n" 314/93. na Cã
marJ dos Deputa
dos) 

8 
Projeto de Decreto 
Legislativo n° 15, 
de 1996 

(n° 163/95, na Câ
mara dos Deputa
dos) 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Ementa I Instrução 

Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de 
refinanciamento de dívidas do Estado. consubstanciada 
nos contratos celebrados em 22 de maio de 1997. com 
base no protocolo de acordo firmado entre a União e o 
Governo do Estado de São Paulo. no âmbito do Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Pareceres: 
- n° 375/97-CAE, Relator: Senador Waldeck Ornelas. 
apresentando o Projeto; e 
- n° 406/97-CAE. Relator: Senador Waldeck Ornelas, 

. contrário à Emenda n° 1-Plen, com votos contrários dos 
Senadores Bello Parga, Esperidião Amin, Osmar Dias e 
Vilson Kleinübing. 
Introduz alterações na Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993 (regulamentação de dispositivos constitucionais re
lativos à reforma agrária). 

Pareceres: 
- n' 475/97-CDir, Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima, 
ofeTecendo a redação do vencido para o turno suplemen
tar; 
- de Plenário. em substituição à CAE, Relator: Senador 
Osmar Dias, favorável às Emendas n°s 2 a 4 e, parcial
mente, á de n° I, nos termos de subemenda que apresenta. 
Aprova o ato que outorga permissão à .. Rádio Poço Verde 
FM Ltda. para explorar pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada no Municipio de Itubi, Estado de 
Pernambuco. 

Parecer n° 447/97-CE, Relator: Senador Joel de Hollanda, 
favorável, com votos contrários da Senadora Benedita da 
Silva e do Senador Lauro Campos. 

Aprova o ato que outorga permissão á Televisão Cidade 
Verde Ltda. para C.'-Jllorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Cuiabá. Estado do 
Mato Grosso. 

Pau:cer- n° 462/97-CE. Relator: Senador Júlio Campos. 
favorável. 

Aprova o ato que renova a pennissão outorgada à Rádio 
Difusom Taubaté Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Pin
damonhangaba. Estado de São Paulo. 

Parecer n° 458/97-CE, Relator: Senador João Rocha. favo
rável. 

Setembro de 1997 

Informações 

Discussão. cm turno único . 

Em regime de urgência. nos 
termos do Requerimento n• 
787/97- art. 336. "b". 

Votação. em turno suple
mentar. 

Discussão, em turno único. 

(Votação nominal) 

Discussão. em turno único. 

(Votação nominal) 

Discussão, cm turno único. 

(Votação nominal) 
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Proposição 
(Autor/N" Origem) 

9 
Requerimento 
621. de 1997 

Ney Suassuna 

lO 
Requerimento 
632. de 1997 

Carlos Patrocínio 
11 

no 

Projeto de Lei da 
Câmara n° 72. de 
1993 

(n° 4.068/89, na 
Casa de origem) 

(Tramitando em 
conjunto com o PLS 
20/95) 

12 
Projeto de Lei do 
Senado n" 20. de 
I<J<JS 

Bcncd!la da Silva 

(Tramitando em 
conjunto com o 
PLC 72/93) 

13 
Projeto de Lei da 
Câmara n" 22. de 
19% 

(n" 177/95. na Casa 
de origem) 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Em~nta /Instrução 

Solicita. nos termos regimentais. a retirada. em caráter 
definitivo. do Projeto de Lei do Senado no 85, de 1996, de 
sua autoria. que desvincula o salário mínimo dos se tores 
público e pri1•ado, mediante o conceito de salário mínimo 
básico e de açiicional do setor privado e dá outras provi
dências. 

Solicita, nos termos regimentais, a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Lei do Senado n° 28, de 1997, de 
sua autoria, que altera a Lei n• 9.263, de 12.01.96 
(planejamento familiar) e dá outras providências. 

Dispõe sobre o plantio de árvores ao longo das rodovias e 
ferrovias brasileiras e dá outras providências. 

Pareceres: 
- n° 4ll/95-CI, Relatara: Senadora Emília Fernandes. 
(sobre o PLC 72/93 ), favorável nos termos de substitutivo, 
com voto vencido, em separado, do Senador Romero Jucá; 
- n° 472/97-CI, Relator: Senador Freitas Neto (sobre am
bos os Projetes e a emenda de Plenário), pela prejudiciaii
dade da Emenda n° 2-Plen, e pela desanexação do PLS 
20/1}5-i e 
- 473/97-CAS, Relator: Senador Lúdio Coelho (sobre am
bos os Projetas e a emenda ç!e Plenário), favorável ao PLC 
72/93. nos termos de substitutivo que apresenta. contrário 
à Emenda n° 2-Plen, e pela desanexação do PLS 20/95. 
Institui o Programa Nacional de Reflorestamento de En
costas. a cargo do IBAMA. e dá outras providências. 

Altera o art. 2° da Lei n° 8.50 I. d.e 30 de novembro de 
1992. que dispõe sobre a utilização de cadáver não recla
mado para fins de estudos ou pesquisas científtcas e dá 
outras providências. 

Parecer no 444/97-CAS. Relator: Senador Lúcio Alcânta
ra. favorável. nos termos de substitutivo. com voto em se
parado da Senadora Benedita da Silva. 

627 

Informações 

Votação. em turno único. 

Votação, em turno único. 

Discussão, em turno único. 

Discussão. cm turno único. 

Discussão, em turno único. 
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Proposição 
(Autor/N" Ori«cm) 

14 
ProJeto de Lei do 
Senado n'' 319. de 
1995 

Comi~são Especial 
Temporária dó Vale 
do São Francisco 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Ementa I Instrução 

Cria o Comitê de Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do rio São Francisco. e dá outras providênci
as. 

Pareceres:-
- n° 712/96-CCJ. Relator: Senador Edison Lobão. favorá
ve1 ao Projeto, à Emenda n• I-Plen e apresentando, ainda. 
as de n•s 7 e 8-CCJ: contrário às de n•s 3 a 6-Plen. e pela 
prcjudicialidade da de n• 2-Plen: e 
- n° 417/97-Cl (audiência), Relator: Senador Mauro Mi
randa. favorável nos termos de substitutivo que apresenta 
(Emenda n• 9-Cl). 

Setembro de 1997 

Informações 

Discussão. cm turno úmco. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Está encerrada a sessão. 

10:00 

15:30 

(Levanta-se a sessão às 18h23min.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

18/09/97 
Quinta-feira 

- Audiência pública da CCJ, com a presença dos 
procuradores responsáveis pela "Operação Mãos 
Limpas" na Itália 

Auditório Petrônio Portela 

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 


